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LI-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Ofícios do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos
Deputados

DE 1991

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n' 98/91 (n' 160/91, na
Casa de origem), de inie:Tat!Vã: âo SenhOr Presidente da
República, que d~ nova redação a dispositivos da Lei n\'
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que "dispõe sobre o
Tribunal Marítimo'', alterada pelas Leis n~' 3_~543,_ de 11
de fevereiro de 1959, 5.056, de 29 de junho de 1966, e
pelo DecretowLei n9 25, de 1~ de novembro de 1966.
-Projeto de Lei da Câmara n' 99/91 (n' 161/91, na
Casa de origem), de iniciatrVa do Seilhor Presidente dei
República que dá nova redação ao art. 184 do Código
Penal.
- Projeto .de Lei da Câmara n• 100/91 (n' 21fi91;
na Casa de origem), que acrescenta dispositivos aO art.
18 da Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 1990, cometendo
aos municípios competência para a execução- de serviços
. de planejamento familiar.
- Projeto de Lei da Câmara n' 101/91 (n' 475/91,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 38 do
Código de Processo Civil. ·
-Projeto de Decreto Legislativo n• 126191 (n' 18/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Universal de Morrinhes Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi-

vfdãde, "SerViçO de radiodifusão sonora- em onda média na
cidade de Morrinhas, Estado do Ceará.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 127/91 (n' 10/91,
n-a camara dOSDeptifãdos},-que -aprova o ato que outorga
concessâo·à Rádio Sociedade de Soledade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Soledade,
Estado da Paraíba.
1.2.2 - Parecer
Referente- ã seguiiJte matéi:i<l: _ _ _
-Ofício S n' 41/91 (Of. PRESI/SUPAR-9114818/91,
na origem), do Sr. Presidente do Banco Central do Brasil,
solicitando autorização do Senado Federal para que a ?~e
feitura Municipal de Brusque (SC), realize operação de
crédito no valor de Cr$962.356.113,76. (Projeto de Resolução n• 86/91.)
1.2.3 - Comunicações da Presidéncia
-- -Prazo para tramitação e apresentação de emendas
aos Profetas de Decreto Legislativo n•' 126 e 127/91, lidos
anteriormente.
- Prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução n' 86/91.
1.2.4- Leitura de Proposta de Emenda à Constituição
-N' 18/91, do Sr. Alfredo Campos e outros Senadores, qué- fixa o número de votos necessários à rejeição
do veto.

1.2.5 - Leitura de Projeto
- Projeto de Lei do Senado nç 360/91, de autoria
do Sr. Maurício Corrêa, que altera sis_tema de contagem
qe antigüidade de ex-Oficiais da Reserva que participaram
da Campanha da Itália.
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PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Sc:aado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adminiltralivo
WIZ CARLOS DE BASTOS
Direlor Iadustrial
PLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL
Impreuo sob respou.abilidade da Meu. do Sendo Peden.l

ASSINATURAS
Semeatral ··-···-························-·····-···-···-························-·····-··-

1.2.6- Comunicações
- Do Senador Guilherme Palmeira, de que se ausen;~
tará dos trabalhos_ da Casa por um perfodo de 30 dias
a partir de 4 de novembro de i991.
- Do Senador Nabor Júnior, de que se ausentará
dos trabalhos da Casa no período de 1" a 20 de novembro
de 1991.
1.2. 7 --Comunicação da Presidência
-DeferimentO ad referendum da Comissão Diretótã
do Requerimento de Informações n• 786/91.
1.2.8- Discursos do Expediente
SENADOR VALMIR CAM PELO..:... Apelo em favor
da rejeição de emendas à ConstituiÇão, propostas pelo <:rOverno, dispondo sobre aposentadoria c- pensão de funcionários públicos.

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERQ- Problemas das pessoas deficientes no que concerne diretamente à saúde e educação e à melhoria de oportunidade
social.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n" 85, de 1991 (n" 461191,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dá nova redação ao § 1~ do art. 3"' e
aos arts. 79 e 9<:> do Decreto-Lei nn 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 do § 2• do . art. 10 da
Lei n• 2.145, de 29 de dezembro de 1953, Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para votação do Re_
querimento n9 797/91, de extinção da urgência.
Redação final 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 obrigaçõe,s, direitos e privilégios em território
brasileiro. Aprovada. A promulgação.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n 9
79, de 1991 (n• f68/89, na Cámará.dosDeputados), que
aprova o texto do Acordo de Co-produção Cinematográf~ca celebrado entre o Governo da República Federativa

c~ 3.519,65

'Iirageni 2200 exemplares.

do Brasil e o Governo da República Popular de Angola,
em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. Aprovada. À promUlgaÇão.
Proposta de Emenda à Constituição n• ó, de 1991,
de autoria do Senador Garibaldi Alves Flho e outros Senhores __Senadores, que dá nova redação à letra b do inciso
X do§ 29 do art. 155 da Constituição Federal. Em discussão
-1~ sessão- 29 turno.
Proposta de Emenda à Constituição n• 14, de 1991,
de autoria do Senador José Richa e outros Senhores Senadores, que altera a redação do caput do art. 29 e o art.
32 do Ato das Disposições CõTISHttiCíonãís Transitórias. Em discussão --1 ~ sess-ão - 2"' turno.
-- 1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NEY MARANHÃO- Defesa de maior
apoio ao turismo nacional.
SENADOR EDUARDO SUPLICY ·:_ Considerações sobre projeto de lei, que tramita na Casa, dispondo
sobre a ampliação dos incentivos para montagem de qualquer tipo de produto na Zona Franca de Manaus.
SENADOR MARCO MACIEL- Ampliação do Aeroporto dos Guararapes, Recife-PE.
SENADOR CÉSAR DIAS- Conferênciá.de pai
sobre o Oriente Médio.
SENADOR, ODACIR SOARES.- Criação da Superintendência da Area de Livre Comércio de Guajará-Mirirn
(RO).
. SENADOR NELsON WEDEKIN - Vinte e-cinco
anos do Fundo de Garantia, do Tempo de Serviço- FGTS.
1.3.2 - Desigllação da Ordem do i>ia da próxima Ses~
são
1.4 -ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
- N'' 767 e 768, de 1991
3- ATO DO DIRETOR-GERAL
- N' 7, de 1991
4 - MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTII)QS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-
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Sessão, em P de novembro de 1991

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 49! Legislatura
Presidéncia dos Srs. Mauro Benevídes, Alexandre Costa,
Epitácio Cafeteira é EspeÍidião Amín
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SErl'R.E:
SENTES OS SRS. SENADOfffiS:
- . . .

.... se"iá de Jivre nomeação do Presidente da República,
com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser recondu~
zido, respeitado, porém, o limite de idade estabelecido
para a permanência no Serviço Público._
-

Alexandre Costa - Amazonino Mendes -- Beni V eras
- Chagas Rodrigues - Esperidião Amin - Epitácio cafeteira -·Francisco Rollemberg - Guilherme Palmeira - Jonas
Pinheiro- José Eduardo- Mauro Benevides- Nabor Júnior
- Ney Maranhão - Raimundo Lira - Valmir campelo.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira}- A lista de
presença ac~sa o comparecimento de 15 Srs. Sen3dores. Hã~
vendo. número regimental, declaro aberta a se_ssão. .
Sob a proteção de Deus, iniCiamos rióSsOs trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

§ 29

•••••~--~--~--~~-~·····~~-~·- ......

OFÍCIOS
Do Sr. t~ Secretário da Câmara dos Deputados, ericami~
nbando à revisão do Senado autógrafo dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 98, DE 1991
(N• 160/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Dá nova redação a dispositivos da Lei n~ 2.180,
de 5 de fevereiro de 1954, que ''dispõe sobre o_ Tribunal
Marítimo", alterada pelas Leis n~ 3..543, de 11 de fevereiro de 1959, 5.056, de 29 de junho de 1966, e pelo
Decreto-Lei n• 25, de 1• de novembrQ de 1%6.
O .Congresso Nacional decreta:
Art. lo;> As alíneas a e b, o § 19 , a alínea a do § 2o
e o §59 do art. zo, bem como o § 19 do art. 3~, da Lei no;>
2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que "dispõe sobre o Tribunal
Marítimo", alterada pelas Leis n95 3.543, de 11 de fevereiro
de 1959, 5.056, de 29 de junho de 1966, e pelo Decreto-Lei
n• 25, de 1• de novembro de 1966, passam a vigorar coma seguinte redação:
''Art. 2o . ·············u- .. ~..._.___ ........ ~··H·'""'·~~:~··d
a) um Presidente, Oficial-Genera] do COTpo da
Armada da ativa ou na inatiVidade;
h) dois Juízes Militares, Oficiais de Marinha, na
inatividade; e

000~·-~

.... 0 0 ' •

a) para Juízes Militares, Capitão-de~ Mar-e-Guerra ou Capitão~de~Fragata da ativa ou na inatividade,
sendo um deles do Corpo da Armada e outro do Corpo
de Engenheiros e Técnicos Navais, subespecializado
em máquinas ou casco.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-•••••••• -~-·-~--··· ...... ····.;;. • ..-~.r;,-.,4,;>r.-.

§ s~ Quando na ativa, haverá transferência para
·---~a)nªtividade:
•
!.,..--do Presidente, após 2 (dois) anos de afasta~
mente, ·sendo agregado ao respectivo corpo no período
anterior a eSse prazo;
II- dos Juízes Militares, logo após a nomeação,
na forma da legislação em vigor.
·'-'
................-............. .....
"Art. 3' ..
--········"··--·~-·-·-"·-··-·-··-"
§ 19 -Os suplentes dosJuízesMilitares serão O fi~
ciafS inativos da Marinha.
" .,.,..,.
'~ ~-- -~ • ·-· ............... ~ ••••• - •• ~--·-· ..... :..o=-.,........ "~ ••••• """""" ~~·
Art. zç Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 39 Revogam~as as disposições em contrário.
········~-~

EXPEDIENTE

o H > ". . . . . . o . . .

~

~

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

~"'"····;·.--~·

..... .

< ............

MENSAGEM N• 83, DE 1991

Excelentfssi~os Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên·
cias, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Minis·
tro de Estado da Marinha, o anexo projeto de lei que ''Dá
nova redação a dispositívos da Lei n~ 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo, alterada pelas
Leis n'' 3.543, de 11 de fevereiro de 1959, e 5.056, de 29
de junho de 1966, e pelo Decreto-Lei n'25, de I• de novembro
de 1966".
Brasflia, I• de março de 1991. -Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 5, DE 4 DE FEVEREIRO
-DE 1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
MARINHA

._.::;._:&..tcelen.tíssimo Senhor Presidente da República: .
Teilho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa
~~celê:f1cia o_ anteprojeto de lei em anexo, alterando dispoSlhVOS da Lei no 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe
sobre o Tribunal Marítimo, órgão vinculado a este Ministério .
................ ~ ......................·.u·•<-u •• ~.: ......... '.."'"":~-~ ,~- ,_ ''-' 'fais_a]J:e_pl&_ões .v!sam permitir uma maiOr fleXIbilidade"
§ F O Presidente do Tribunal Marítimo, indica~ na escolha e indicação a Vossa Excelência de Oficiais de Marido pelo Ministro da Marinha dentre os OficiaiS-Ge~ · nha para serem nomeados juízes daquele Tribunal. uma vez
neraisdo Corpo da Armada, da ativa ou na inttividade, que, nos termos em que estão atualmente radigidos os referi·

. .•.,. __ .-

-,;';;!
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dos dispositivos, tal escolha fica restrita a milítares da Reserva
Remunerada o que, às vezes, se constitui em limitação considerável.

A proposta, se aprovada, permítirá -a ncimeação de Oficiais tanto da Reserva Remunerada como Reformados, o que
proporcionará uma maior amplitude na faixa de Oficiais a
serem escolhidos. facilitando o processo de indicação e nomeação para os cargos que vierem a vagar.
Cuida-se, ainda, de alterar o § 5o do art. 2~ da Lei n"
2.180/54, que nos seus termos atuais prevê a irriediata transferência para a Reserva Remunerada do Oficial nomeado para
o cargo de Presidente daquele Tribunal, adequando~o às disposições do § 4o do art. 42 da Constituição Federal, segundo
o qual a transferência para a inatividade de_Oficiãisdesignados
para função pública temporária oéo-rre após-dois anos de afastamento.
.Respeitosamenl:C, ....;_ Mario Cesar Flores, Ministro da
Mannha.
- - ---

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 25, DE 1' DE NOVEMBRO DE 1966
Altera dispositivos da Lei n~ 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, alterada pelas Leis n~ 3.543, de 11 de fevereiro
de 1959 -e 5.056, de 29 de junho de 1966, que dispõe
sobre o Tribunal Marítimo.
O Presidenfê da Repúb'uCà, uSando da atrib~ição' que
Ihe confere o art. 31, parágrafo único do Ato Institucional
n' 2, de 27 de outubro de 1965, decret;:
Art. 1' Os_ arts. 2• e seus §§, 3• e seus §§e 23 da Lei
n' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, alteradaeelas Leis é
3.543, de 11 de fevereiro de 1959 e 5.056, de 29 de junho
de 1966. passam a ter a segumte redação:
··z~ O Tribunal Marítimo compor-se-á de sete juízes a saber:

a) um PreSidente. Oficial-GCrieial do_Corpo da
Armada, da Reserva Remunerada;
b) dois Juízes Militares, Oficiais de Marinha d"a
Reserva Remunerada;
'
c) quatro juízes .ciViS.
§ 1~ O Presidente do Tribunal Marítimo, indicado pelo Ministro da Marinha dentre os -oficiais-Generais do Corpo da Armada, da Ativa ou da Reserva
Remunerada, será de livre nomeação do Presidente
da República com mandato de dois anos, pOdendo ser
reconduzido, respeitados porém, os limites de idade
estabelecidos para a --permãrrência na Reserva Remunerada.
§ zo As nomeações_ dos J ufzes Militares e Civis
serão feitas pelo Presidente da República, mediante
proposta do Ministro da Marinha, e atendidas as seguintes condições:
_ _. a) para Juízes Militares, Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Capitão-de-Fragata da Ativa oU-da ReservaRemunerada, sendo um deles do Corpo da Armada e
o outro do Corpo de Engenheiros e TécnicOS Navais,
subespecializados em Máquinas ou Casco;
b) para Jufzes Civis:
1) dois bacharéis em DireitO, de reconhecida idoneidade, com· mais de cinco anos de prática forense

e idade compreendida entre trinta e cinco e quarenta
e oito anos, especializado um deles em Direito Marítimo e o outro em Direito Internacional Público;
2) um especi?Iista, em_ armação de navios e navegação comercial, de reconhecida idoneidade e competência, cóin idade compree-ndida entre trinta e cinco
e quarenta e oito anos, e com mais de cinco anos do
exercfcio de cargo de direção em empresa de navegação
marítima.-;
- -- 3) um Capitão-de-Longo-Curso da Marinha Mercante, de reconhecida idoneidade e competência, cOm
idade compreendida entre trinta e cinco e_ quarenta
e oito anos e com mais de- citico anos de efetivo comando em navios brasileiros de longo curso. _sem punição
decorrente de julgamento em tribunal hábil.
§ 3' A indicaÇão a ser feita ·pelo "Ministro dà Marinha para -os- ca:rg<Js- de Presidente e de Juiz Militar
deverá ser acompanhada, se se tratar de oficiãl da Ativa, da declaração dos indicados de que concordam com
a mesma.
§ 4~ Os Juízes Civis _serão nomeadoS_ mediante
aprovação em concurso de títulos e provas, realizado
perante banca examinadora constituída pelo Presidente
do Tribunal Marítimo; por um Juiz do Tribunal Marítimo, escolhido em escrutínio secreto; poi' um representante da Procuradoria do Tribunal Marítimo, designado
pelo Ministro da Marinha, e, conforme o caso, por
um especialista em armação de navio e navegação comercial; por um representante da Procuradoria do Tribunal Marítimo, designado pelo Conselho Federal da
Ordem dos Advogados _do Brasil, ou por um representante da Comiss_ão de Marinha Mercante, designado
pelo Presidente da referida comissão.
-§ 59 O Presidente e os Juízes MÜitareS, ciso êstéjam rta Ativa, serão, logo após sua nomeação-, trarisfe~
ridos para a Reserva Remunerada na forma da legislação em vigor.
§ 6~ Os Juízes Militares e Civis,- rdefidOs -nas
letrab e c do caput deste artigo, conservar-se-ão em
seus cargos até atingi:fe.Qt a idade Iimife -pãra perma- - nência no Serviço Público.
- § 79 Os Juízes CiviS ficaiii impedídOS de eXercer
advocacia ou de prestar serviços profissionars em favor
de partes interessadas nas ativid-ades de navegação.
§ 8~ Será eleito bienalmente um Vice-Presidente
dentre os Juízes Militares e Civis, em escrutlnio secreto.
Art. --3~ Os Juízes Militares e Civis terão suplentes indicados pelo Ministro da Marinha e nomeados _
pelo Presidente da República, com mandato de três
anos, podendo ser reconduzidos, e que funcionarão
quando convocados pelo Presidente do Tribunal, nos
casos previstos no Regimento Interno.
§· 1~ Os suplentes dos Juízes Militares serão oficíais da Reserva Remunerada.
§ 2~ Para a nomeação dos suplentes de que trata
este artigo deverão ser observadas as mesmas condições
estabelecidas no § 2~ do art. zo desta lei, atendida a
ressalva feita no parágrafo anterior:
§ 3~ Nenhum direito oU vantagerri- terá o suplente, além de vencimento do cargo de substituto, e somente durante o seu impedimento legal",

Novembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Sábado 2 7685

Art. 23. O Presidente terá um assistente de sua confian- cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minisça, designado dentre os funcionários do TribunaL
tro de Estado da Justiça, o anexo Projeto _de Lei que "Dá
Art. 2o Fica revogado o art. 149 da Lei n' 2. 180, de nova redação aos .§§ I' e 2o do art. 184 do Código Penal
5 de fevereiro de 1954, alterada pelas Leis n'' 3.543, de 11 e e~tabelece normas para sua apuração e julgamento".
Brasília, 4 de março de 1991.
de fevereiro de 1959 e 5.056, de 29 de junho de 1966.
Art. 3"' Ao atual Presidente do Tribunal Marítimo fica
assegurado o direito de opção para permanecer no cargo nas·
condições previstas neste decreto-lei, exceção feita ao man- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No EMISEFAL/00315, DE 27
DE NOVEMBRO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO
dato, que poderá exercer até o limite de id~de para permaDE ESTADO DA JUSTIÇA
nência no SeiviÇo Público.
§ 1~ A opção deverá ser feita dentro do prazo de oito
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
_ Tenho a honra de submeter à consideração _de_Vossa
dias, contados a partir da publicação deste d~creto~l~i~----§ 29 Caso o atual Presidente decida por permanecer Excelência o anexo Projeto de Lei que "dá nova redação
no Serviço Ativo será exonerado do cargo.
aos parágrafos 1~e 29 do art. 184 do Código Penal, e estabelece
Art. 4" O provimento dos cargos de Jufze~ Militares normas para a sua apuração e julgamento".
e Civis na forma prevista neste decreto-lei far-se-á à medida
2. O referido projeto de lei reflete os estudos e cqncluque se der a sua vacância, ressalvada a situação de seus atuais sões de Comissão Interministeríal, constituída por represenocupantes.
__ _ --- _ _
-tantes deste Ministério e da Secretaria de Cultura e Secretaria
Art. 5"' Este decreto-leí -entrará em vigor na dâta _de da Ciência e Tecnologia, ambas da Presidência da República.
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
3. A Comissão Interministerial foi incumbida de" propor
Brasília, 1"' de novembro de 1966; 145° da Indepell:~§_ncia m_edidas para prevenir e coibir o co_!llérclo ilícito de obras
e 78' da República. - H. CASTELLO BRANCO :..._ Zilmar audiovisuais, especialmente o das chamadas ''fitas piratas para
de Araripe Macedo.
videocassete''. Tais providências vêm sendo veementemente
$USc~ta_Qas_ por diversos segmentos da sociedade, em virtude
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
da proliferação desse comêrcio em todo o País, e considePROJETO DE LEI DA CÂMARA
rando, ainda, que nessas ações comerciais estão presentes,
na maioria das vezes, os crimes de violação de direito autoral,
N• 99, DE 1991
previstos no art. 184 do Código Penal.
. -4. Daí que o Projeto tem por escopo alterar as tipifíca(N•16I/91, na Casa de origem) __ . -·· ções previstas nos parágrafos 1~ e 2"' do referido ar~. 1~4,
(De iniciativa do SenhOiPfeSidente da República)
Dá nova redação ao art. 184 do Código Penal.
para proporcionar-lhes maior alcance. Com efeito, a nova
o Congresso Nacional decrCta:
redação, em-·seu artigo 1"~- amplia as situações criminosas de
Art. 1"' 0 art. 184 do Decreto-Lei n"' 2.848, de 7 de --Vi013.ção--de direito autoral aos casos de troca e de aluguel
dezembro de 1940 _ Código Penal, _passa a vigorar· com as de obra intelectual em fonograma ou videofonograll).a. A o!J._tra
seguintes alteraÇões:
-modificação concerne à substituíçãO da expressão "para fins
de comércio", que tem gerado algumas dificuldades de ~ter"Art. 184. .. ....... ~ .. ~............... ___._._.__.. ~;'""•···~~' ~pretação pelo Judiciário por"~'Córri intUito de lucro".
§ 19 S~ a violação consistir em reprodução, por
5..<0 Projeto cuida, também, em seus artigos 2"' e _ 39 ,
qualquer meio, com intuito de lucro, de obra intelectual, de aperfeiçoar as normas processuais penais atinentes à viOlano todo ou em parte, sem autorizaçã:o expressa do autor ção_ de _direitos autorais, com o_ mesm~ fulcro de pre_venção
ou de quem o represente, ou consistir na reproduÇ3o e.coibição dess~ práticas comerç:iaís ilícitas.
Ressalte-se que em modificação anterior- Lei n~ 6.895,
de fonograma ou videofonograma, s·em a autorização
do produtor ou de quem o represente:
de 17 de dezembro de 1980- os crimes previstos nos parágraPena- reclusão, de um a quatro anos, e multa, fos 19 e. 29 do art. 184 passaram a ser de ação pública, e
de dez mil cruzeiros a cinqüenta mil cruzeiros.
deste modo saíram da alçada da sistemática atinente ao-pro~
§ 2~ Na mesma pena do parágrafo anterior incorre cesso e julgamento dos crimes contra a propriedade imaterial,
quem vende, expõe à venda, aluga, introduz no_ País, de ação privada, tratados no Capítulo IV do Título II do
adquire, oculta, empresta, troca ou tem em d~ósito, Livro II do Código de Processo Penal. Ora, em assim sendo,
com intuito de lucro, originá! ou cópia de obra intelec- a sua apuração e julgamento dispensa a obrigatoriedade de
tual, fonograma ou videofonograma, produzidos ou r~- _iniciativa da Vítima, ou lesado, podendo o Estado desenvolver
produzidos com violação de direito autoral.
meios de assegurar a sua punição, especialmente no caso de
§ 3 9 Em caso-de condenação, ao prolatar a se!"Jt~n- _apreensão do bem ilegalmente comercializado e dos equipaça, o juiz determinará a destruição da produçãO 9li-_fepn;>- mentos; suportes e material que possibilitaram a sua existêndução criminosa."
-cia. Portanto, o artigo zo do Projeto ora sugerido, enfatiza,
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publi- de maneira didática, que a apuração penal, inclusive o inquécação.
rito policial, das violações de direito autoral capituladas nos
pátágrafos J• e 2o do art. !84 do Código Penal, reger-se-à
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
pelas regras dos processos de ação pública. E o artigo 39,
MENSAGEM No 86, DE 1991
complementar, exJJiicita normas relativas ã apreensão de bens
Excelentfssimós Senh-Ores Membros-do-Col:iireSsO-Nacio- gerados ou envolvidos no comércio criminoso de obras intelecnal:
tuais em fonograma ou videofonograma, e a sua destinação
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho que ficará a critério do Juízo executante em caso de sentença
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên- condenatória.
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I - de ofíCio.;
6. Convém escJarecer ademais -que essas apreensões e
ações subseqüerites, em nada prejudicam o desenvolvime~to _
_II- mediante requisição da autoridade judiciária Ou do
de outras ações de cunho civil ou administrativO para "ressarcir MinistériO Público~ oU a r-equerimento do ofendido ou de
os prejuízos decorrentes das violações previstas na legislação quem tiver qualidade para representá-lo.
de direitos autorais.
§ 1~ O requerimento a que se refere o n~ "II conterá
7. Em face do exposto, Senhor Presidente, tenho a con- sempre que possível:
a) a narração do fato, com todas as circuntâncias;
vicção-de estar colaborando no aperfeiçoamento do. ordenamento jurídico brasileiro e_ na prevençãO e repressão da crimib) a individualização do indiciado ou seus sinais caracte-- rísticos, e as razões de convicção ou de presunção de ser
nalidade.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce- ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade
lência os meus protestos de alta estima e distinto apreço. de fazer;
- Jarbas Passarinho, Ministro da Justiça.
c) a n;Jmeação das _testemunhas, com indicação de sua
profissão e residência.
LEGISLAÇÃO CITADA.
§ 29 Do despacho que indeferir o requerimentO de aberCÓDIGO PENAL
tura de inquérító caberá recursos para o Chefe de Polícia.
§ 3"' Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento
DECRETO-LEI N' 3.048, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
da existência de infraçãà penal em que caiba ação pública,
pOderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade
policial, e esta, verificada a procedência das informações, manTÍTULO III
dará instaurar inquérito.
§ 4\'- O inquérito, nos crimes-ein que·a ãÇão-pública
Dos Crimes contra a Propriedade Imaterial
depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado.
CAPÍTULO!
§ 5~' Nos crimes de ação PPi-Vada, a autoridade policial
Dos C limes cOntraa Propriedade Intelectual
somente poderá proceder a inquêrito a requerimentO de quem
Violação de Direito AutoJ:al
tenha qualidade para intentá-lo.
Art. 6~> Logo que tiver conhecimento da prática de inArt. 184. Violar direito autoral:
Pena - detenção de três meses a um ano, Ou multa fração penal, a autoridade policial deverá:
I - se possível e conveniente, dirigir-se ao local, provide Cr$2.000,00 a Cr$10.000,00' ·· ·
§ 1" Se a violação consistir na repTCrduçâO~ por qualquer denciando para que se não alterem o estado e conservação
-- meio, ·de obra Intelectual, no todo ou em parte, para fins das coisas, enquanto necessário~
III -colher todas as provas que servirem para o esclarecide comércio, sem autorização expressa do autor ou de qoern
o represente, ou -consistir na reprodução de fonograma e vi- mento do_ fato e suas circunstâncias;
IV -ouvir _o.ofendtd9;
deo!onograma, sem autorização do produtO! oU de quem o _
V- ouyir o indiciado, com_ obs~rvância, no qUe'for aplirepresente:
Pena - reclusão de um a quatro anos· e -multa de cável, do disposto no Capítulo 11 do Título VII deste Livro,
devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemUnhas
Cr$10.000,00 a Cr$50.000,00.
§ 2~' Na mesma- pena do parágrafo anterior incorre que lhe tenham ouvido a leitura;
. VI- proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e
quem vende expõe à v-enda, introduz no País, adquire, oculta
ou tem em depósito, para o fim de venda, original ou cópia a acareações;
VII- determinar, se· for o caso, que se proceda a exame
de obra intelectual, fonograma ou videofonograma, produde corpo de delito e.a quaisquer outras· perícias; (5c)
zidos com violação de direito autoral.
VIII-:- ordenar a identificação do indiciado pelo processo
. .dacteloscópico;se possível, e fazer juntar aos autos sua folha
de antecedentes;
IX- averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
de visda individual, familiar e social, sua condição económica,
su;3. atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e
DECRETO-LEI N' 3.689
durante ele_, e_ quaiSqUer outros elementos que contribuírem
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
para apreciaÇãO rlo seu temperamento e caráter.
Art. 7" Para verificar a poss"ibilidade de haver a infração
LIVRO I
sidO praticada de determinado modo, a autoridade policial
Do Processo em Gerar
poderá proceder ã reprodução simulada dos fatos, desde.que
·······~·········--············TfTÜi::.o"ii···--····-~·····-··--~······ · esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública.
Art. 8~> Havendo prisão em flagrante, será observado
Do Inquérito Policial
o disposto no Capítulo II do Título IX desde livro.
•
Art. 4<:> A pollcii- judiciária" -será exercida pelas autoriII- apreender os iristrumentos e todos os objetos que
dades policiiís hb' territõrio de stias- reSpectíVãs jUrisdições · tiverem relação com o fato;
e terá por fim a apuração das infraçóes penais e da sua autoria.
Art. 99 Todas as peças do inquérito policial serão, num
Parágrafo único. A competência definida neste artigo só processo, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste
não excluirá a de autoridades adminiStrci.tivas, a qUem por caso, q.1bricadas pela autoridade._
lei seja cometida a mesma função.
Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10
Art. 5<:> Nos crimes de ação pública o· inquérito policial
. di_as, se o indiciãdo tiver sido preso em flagrante, ou estiver
será iniciado:
••••••••••••••'-••••••••••••••••••••••••v•"'-'•••·,~•••~•••••••••••••••••-'0:...••••
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- Art. 2i.- No tiis_trit~ Federai nas comarcas effi_ q~e
preso preventivamente, contado o prazo, neSta hipótese, a
partir do dia em que se executa-r a ordem de prisão, ou no houver mais de, uma circunscrição policial, a autoridade com
prazo de 30 dias, -enquanto estiver solto mediante fiança ou exercício em uma delas poderá, nos_ inquéritos a que esteja
sem ela.
procedendo, ordenar diligências em circunscrição de_ outra,
§ 1" A autoridade fará minucioso relatório do que tiver independentemente de precatórias ou requisições, e bem- assido apurado e enviãrá os autOS ao juiZ com-peterite~
sim providenciará até que compareça a autoridade compe§ 2~> No relatório poderá a autoritlade indicar testemo~ tente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra
nhas que não tiverém sido inquiridas, mencionando o lugar circunscrição.
onde possam ser encontradas.
Art. 23. Ao fazer a remessa dos_ autos do inquérito ao
§ 3~> Quando o fato for de difícil elucidação, e o indicia~ _ juiz competeºte, a autoridade policial Oficiará ã.o Instituto
do estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolu- de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, nienção dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas cionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e os dados
no prazo marcado pelo juiz.
relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.
Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os ob je~
·····~·····························--······----~·-·············••h••·;·.:.:;..
tos que interessarem à prova, acompanharão os autos do inLIVRO II
quérito.
Dos
ProcêSsos
er_ri ~péCie
Art. 12. O ínquéiito policial acompanhará a Cfenúncia
ou queixa-, sempre que servir de base a uma ou outra.
TÍTULO I
Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:
Do Processo Comum
r- fornecer ãs autoridades judiciárias as informações ne~
cessária- à instrução e julgãmentos dos processos;
I I - realizar as diligências-re·qttisítadas pelo juiz Ou pelo
CAPÍTULO!
Ministério Público:
-- Da Instrução Criminal
III- cumprír os mandados de prisão expedidos pelas
Art. 394. O juiz, ao receber a queixa ou denúncia, deautoridades judiciáriasa;
sigrt_átá dia e hora para o interrogatório, ordenando a citação
IV- representar acerca da prisão-preventiva.
Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e o do réu e a notificação do Ministério Público e~ se for o caso,
indiciado poderão requeret qualquer diligência, que será reaH- do querelante ou do assistente.(9)
_. Art. 395. O réu ou seu defensor poderá, logo após o
zada ou não, a juizo da autoridade.
__
Art. 15. Se o indiciado for menoi, ser-lhe-á nomeado interrogatório ou no prazo de três dias, oferecer elegações
escritas e arrolar testemunhas.(10)
curador pela autoridade policial.
Art. 396. Apresentada ou não a defesa, proceder-se-á
Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer a
devolução do inquérito à autor!~.a_de pqlicial, senão p3ra novas ã inquirição das testemunhas, de.vendo as da acusação ser
ouvidas em primeiro lUgar.
diligências,-imprescindíveis aó oferecimento da denúncia.
P~u:_ágr~.fQ _ úQ-ico.
Se o_ réu não comparecer, sern motivo
Art. 17. A autoridade policial não poderá man<;lar ar- _
quivar autos de inquéiito.
· justifiCado, no dia e à hora designados, o prazo para defesa
Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inqué- será concedido ao defensor nomeado pelo juiz.
Art. 397. Se não for encontrada qualquer das testemurito pela autoridade judiciária, Por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, _nhas, o juiz poderá deferir o pedido de substituição, se esse
se de outras provas tiver notícia.
·
pedido não tiver por fim frustrar o disposto nos arts. 41,
.
Art. 19. Nos cri~es _em qu~ !lão_ couber ação _pública, in fine, e 395.
Art. 398. Na instrução do processo serãoinquirídas no
os autos do inquérito serão reriletídos ao juiz competente,
' onde aguardarão a iniciativa- do ofendido ou de seu represen- máximo oito testemunhas de acusação e até oito de defesa.
-Parágrafo único. Nesse nútnero não se compreendem
tante legal, ou serão entregues ao requeteiite, se o-t,-edir~-
as que nãó prestaram compromisso e as r_eferidas.
mediante traslado.
Art. 20. A autoridade assegurará_ nq 1riquéri!6 -0 sigilo
Art. 399. O -Ministério Público-ou o querelante, ao ser
necessárió à elucidação do fato ou exigido pelo in-teresse da oferecida a denúncia ou a queixa, e a defesa, no prazo do
sociedade.
art. 395, podáão requerer as diligâncias que julgarem con~eParágrafo único. ~Nos ~teSt~doS cte ãntec~ci~ntes que lhe nierites. -- -- --foi'em solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar
Art. 400. As partes poderão oferecer documentos em
·quaisquer anotaçdesrefeien.tes à instauração-de inquérito con~ qualquer fase do p.rocesso.(11)
tra os requerentes, salvo no caso de condenação anterior.(Sa)
Art. 401. As testemunhas _de acusação serão ouvidas
Art: 21. A ii:Icoinunicabilidade do indiciado dependerá dentro do prazo de vinte dias, quando o réu estiver preso,
e de quarenta dias, quando solto.
__ Parágrafo único.- Esses prazos começarão a correr desempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação -- pois de findo o tríduo da defesa prévia, ou, se tiver havido
0
exigir.
desistência, da data do interrogatório ou do dia em que. deverá
Parágrafo único. A incomunicabilidade; que não exce- ter sido reá.lizado.
derá de três dias, será decretada por despacho fundamentado
Art. 402. Sempre que o juiz concluir a instnição fora
do juiz, a requerimento_ da autoridade policial, ou do órgão do prazo, consignará nos autos os motivos da demora.
do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o
Art. 403. A demora determinada por doença c:Jo réu
disposto no artigo 89, inciso UI, do Estatuto da Ordem dos ou do defensor. ou outro motivo de força maior, não será
Advogados do Brasil (Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963).(9) computada nos prazos fixados no art. 401. No caso de enfermi-
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dade do réu, o juiz poderá transportar-se ao lo_cal onde

el~

se encontrar, aí procedendo à instrução. No caso de enfermidade do de[ensor será ele substituído, definítivamente, ou
para o só efeito do_ ato, na forma do artigo 265, p~râgrafo
único.
_
Art. 404. As partes poderão desistir do depoimento de
qualquer das testemunhas arroladas, _o_u deixar de a~rolá-las,
se considerarem suficienteS as provas que poss~m ser ou tenham sido produzidas, ressalvado o disposto no~_art. 2.09.
Art. 405. Se as testemunhas de defesa não forem encontradas e o acusado, dentro em trés dias, não indicar outras
em substituição, prosscguif-se-á·nos_ demais t_ermoS__ do P!Ocesso.

CAPÍTULO III
Do Processo e do Julgamento dos Crimes da
Competência do Juiz Singular
Art. 498. No pocesso dos crimes da competência do
juiz singular, observar-se-á, na i!lstrução, o disposto no Capítulo I deste Título.
Art. 499. Terminada a inquirição das testemunhas, as
partes-primeiramente o Ministério Público ou o querelante,
dentro de 24 horas, e depois, sem interrupção, dentro de
igual prazo, o réu ou réus- poderão requerer as diligências,
cuja necessidade ou conveniência se origine de_circunstâncias
ou de fatos apurados_ na instrução, subindo logo os autos
conclusos_, para o juiz tornar conhecimento do que tiver sido
requerido pelas partes. .
.
.
Art. 500 .. Esgo-tados aqueles, prazos, sem requenmento de qualquer das partes, ou concluídas as diligências requeridas e ordenadas, será aberta vista dos autos, para e legações,
sucessivamente por três dias;
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
~ -~
N• 100, DE 1991 __ _
(N• 211/91, na Casa de Origem)

Acrescenta dispositivos ao art. 18 da Lei n~ 8.080,
de 19 de Setembro de 1990, cometendo aos municípios
competência para a execução de serviços de planejamento familiar.
O CongresSo Nacional decreta:
Art. 1• O art. 18 da Lej n• 8.080, de 19 de setembro
de 1990, passa a VigOrar com as seguintes alterações:
'"'Art. 18.
•••••• ;_ •••••••• ••••••• ·--·. -. :;·, •••••••••••••••• ·-· ;_ •••• •-<• •• -. ~ ••• ' ' •••

IV - ... ·'·~· .........• : ·'···. · ····, .. c.·· ........ ~.·'····· ••,··

f) -de planejamento familiar.
§ 1~ Nas ações e serviços a que se refere a alínea
f do inciso IV deste artigo é vedado qualquer tipo de
correlação com metas demográficas.
§ 29 As açóes e serviços de saúde correspondentes ao planejamento familiar executados pelos municí.:
pios devem fazer parte indissociável do Programa de
Assist.ôncia lntegral à Saúde da Mulher- PAISM do
Ministério da Saúde.
§ 3~ É vedada a realização de convénlos ou contratos de prestação de ações e serviços entre os órgãos
oficiais do Sistema Único de Saúde- SUS e entidades
privadas de planejamento familiar, devendo os recursos
necessários ã realização das referidas ações e serviços
ser alocados nos orçamentos federal, estaduais e/ou
municipais."
Art. 29 Esta lei entra em vigór na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições
conirário.
(A Comissão de Assuntos Sociais.)

em

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 101, DE 1991
(N• 475/91, na Casa de Origem)
III- ao defensor do réu.
Dá nova redação ao art. 38 do Código de Processo
§ 1o Se forem dois ou mais os réuS~-corif defensores
Civil.
diferentes, o prazo será comum.
O Cong-reSSO Nacioilal deCreta:
§ 29 o·MíniS-tério' Público, nos pró"cesS:OS-põ.r criirie de Art. 1• O ar!. 38 da Lei ii• 5.869, de 11 de janeiro
ação privada ou nos processos pó r crime de ação pública iniciade 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar com
dos por queixa, terá vista dos autos depois do querelante.
-ã segriinfe redaçáo:
Art. 501. Os prazos a que se referem os arts. 499 e
__
"Art. 38. A procuração gera~ para o foro, confeSOO correrão em cartóriO, independentemente de intimação
rida por instrumento público ou particular, habilita o
das partes, salvo em relação ao Ministério Público.
advogado à prática de todos os a tos do processo, salvo
Art. 502T Findos aqueles prazos, serão os autos imediapara receber a citação inicial, confessar, reconhecer
tamente conclusos, para sentença, ao juiz, que, dentro em_
a procedência 9-o pedido, transigir,_desistir, renunciar
cinco dias, poderá ordenar diligênciaS para sanar qualquer
ao direito sobre que se fUnda a ação, receber, dar quitanulidade ou suprir falta que prejudique_ o esclarecimento da
ção e firmar cOmpromisSo.
verdade.
Parágfafo único. Este código indica os processos
Parágrafo único. - O juiz poderá determinar que se proem que a procuração há de conter poderes para os
ceda, novamente, a interrogatório do réu a inquirição de testeatos que os exijam especiais."
munhas e do ofendido, se não houver presidido a esses atos
Art. 2• O disposto no§ 3' do art. 1.289 da Lei n• 3.071,
na instrução criminal.
de 1' de janeiro de 1916- C?digo Civil, com_ a ,redaç.ão
dada pela Lei n• 3.167, de 3 de Junho de 1957, nao se aphca
ao mandato judicial.
•
.
· ~ Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua pubhcação.
(A Comissão de Coristituição, Justiça e Cidadania.)
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
I -ao Minlstério Público ou ao querelante;
I I - ao assistente, se tiver sido constituído;
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do Ceará, a que se refere o Decreto
bro de 1989.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 5.869, DE II DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil

Art.

2~

n~

98.487, de 7 de dezem-

Este decreto legislativo entra cm vigor na data

de sua publicaç<!o. _
_
MENSAGEM N• 960, DEI989

LI\'ROI
Do Processo de Conhecimento

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio_-_
~-~---- _____
_ __ __ ---=-_
__ Ngs t_ermos do artigo 49, i:q.çiso_XII~ combTriac:lo com

m~I:

................................ :riTü1o·rr··----------..----· --

§ ro do artigo 223, da Constituição Federal, tenho a honra
de submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompaCAPÍTULO I
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro do Estado
Da Capacidade Processual
das Comunicações, o ato constante do Decreto n~ 98.487,
.............................................................-.• - ................- .de l~de. dez.embro de 19.89, publicado no Diário Oficial da
Uilião do dia 11 de dezembro de 1989, que "Outorga concesArt. 13. Verificando a incapacidade processual ou a ir·
regularidade da representação das partes, o juiz, si.ISpenderiâo são à Rádio Universal d_e Morrinhas Ltda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida~e,
o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o defeito.
servfço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se
de Morrinhas, Estado do Ceará''.
a providência couber:
Brasília, 20 de dezembro de 1989- José Sarney;
I - ao autor, o juiz decretará a nulidade .do processo;

Das Partes e dos Procuradores

... ····· ......................cA'PiTui:o·i·ii ........

« .. c . . . . . . . . . . . . ~ . .

Dos Procuradores
·· ·•· ............... · ...... ···-·· ····_·-··-·-...................... ;;;;;;-,.o;.•7"-"",...,._--=.
Art. 38. ', A_procuraça~ &e_ralpa!~ o for~, confenda Es>r
mstrument~ pubhco, ou p~rtlcular. ~ssmado pela parte, es~ando com a firma reconhec1d~, habtltta o advoga?o ~ p_ra.tt~r
todos os atas do processo, salvo~pa;a recebe~ a Citaça~ I?lctal,
c~:m.fessar, re~nhea::r ~ procedcncta do ped1do, ti~_ansJgir, desxstir, ~enU_?Ciar _ao due1to sobre_ que se fun~a a a~ao, receber,
dar qmt~çao e f~rt:?-ar compromtss_o. . .
Paragrafo ~mco. Este Códtgo mdtca os processos em
qu_~ a procu~a~ao deve conter poderes para os atos, que os
eXIJam especiais.
·· · ·· · · · · ·· · · · · ··· ··· · · ··· · ·· · · ······ · ··· · ··· ····~·· .~ ... ···· ······--~~~~.. -·-··
·c~;;;i;;d; C_~~;(it~fÇ"à.;,~J~;;;ç~;C[d~d~~~;;.}

............... (A'

'd;

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO.
N• 126, DE 1991
(N• 18/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Universal de Morrinhos Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, se~viço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Morrinhos, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. to Fica aprovada a outorga de concessão-à Rádio
Universal de Morrinho Ltda., para explorar, pelo prazo -de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Morrinhos, Estado

Entidades/Administradores
- Sócios Majoritários
Rádio Universal de Morrinhas Lida
Francisco Alba Irene Bruno (A)
Manoel Airton Bruno
Carlos Alberto Rocha Bruno

(A Comissão de Educação.)

DECRETON• 98.487, DE 7 DE DEZEMBRO DEO 1989
Outorga concessão à Rád_io Un_ive~a_l de Mo~_r~nh_q~ ~__!: __ _
Oã~, "'p"l:ífao-o-éXplOfã'r"Súviço -de ·ra:díodifusão-Sonora em onda
média, na cidade de Morrinhes, Estado do Ceará.
0 Presidente da República, usando das atribuições que
lhe conferem 0 -artigo 84, item IV, da Constituição e o art.
29 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n9 52.795, de_ 31 de outubro de 1983, com a
redação dada pelo Decreto n" 88.067, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em visita o que consta do Processo MC n~
29000 _008663187 , (Edital n' 226/87), decretac
Art. 1o Fica outorgada concessão à Rádio Universal de
Morrinhos)..tda.l para explorar, pelo prazo de 10 (dez} :an9s!
SeiDOiiéitõ'""de êX:Crusividade, _serVjço d~ rª~iodi(usão sOno r~
-éffi -onCi~l"tTiédía-:-na ciaacreae MorrintiOs, EstadcLdo Ceará.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger~se-á
pelo C6digo Brasileiro de Teleconlunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em
sua proposta.
Art. 2'-' Esta consesão_ somente produzirá efeitos após
deliberação do Congresso Nacional, na forma do art. 223,
§ 3• da Constituição.
Art. 39 O _-contrato decorrente desta concessão deverá
ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data
d_e publicação da_ deliberação de que trata o artigo anterior,
sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 49 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brast1ia- DF, 7 de dezembro de 1989. 168• da Independência e !01• da República.- José Sarney.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 127, DE 1991
(N' 10/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Sociedade de Soledade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Soledade, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refe_re o_Decreto
n' 99.078, de 8 de março de 1990, que -outorga concessão
à Rádio Sociedade de Soledade Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Soledade,
Estado da Paraíba.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 211, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio-

Nove"rr;bro éieT991

e

declaração (modelos anexos) DNT 188; comprovante de
depósito bancário no valor de 50% do capital social; quadro
complementar à proposta; prova de nacionalidade de todos
os cotistas e dirigentes; -prova d cumprfmento das obrigações
eleitorais dos dirigentes; Certidões dos Cartórios Distribui~
dores Cíveis e Crüninãis e do de Protesto de Títulos; demonstração de recursos técnicos.
4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram
consideradas formalmente habilitadas as empresas Rádio Sociedade de Soledade Ltda. e Sociedade Soledadense de Radiodifusão Ltda.
5. Nessas condições, à vista das entidades que se habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital,
tenho a honra de submeter o assunto a Vossa Excelência,
para fins de decisão, nos termos do art. 16 e sel.!s parágrafos
do mencionado Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
O ato de outorga somente virá a produzir seus _efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 3-:>
do art. 223, da Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. - Antônio Carlos Magalhães.

nal:

Nos termos do art. 49, incisO XII, combinado com o
§ 1• do art. 223 da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à apreciação do CongresSo Nacional, acompanhado

da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações;- o a-tó cóiiStànte do Decreto n" 99.078, de 8
de março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do
dia 9 de março de 1990, que "outOrga concessãu--à- Rádio
Sociedade de Soledade Ltda., para _explorar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, servlço de radiodi~
fusão sonora em onda média, na cidade de Soledade, Estado
da Paraíba".
Brasília, 12 de março de 1990.- José Sarney.

DECRETO N' 99.078,
DE 8 DE MARÇO DF!990
Outorga concessão à Rádio Sociedade de Soledade
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Soledade, Estado da Paraíba.

O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe conferem o art. 84, item IV, da Constituição, e o art.
29 do Regulamento dos Serv!ços de J{adiodifuSão, aprovado
pelo Decreto no 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação dada pelo Decreto n~ 88.067, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC n~
29000.004787/87, (Edital n• 107/87), decreta:
EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N• 111/90, DE 8 DE MARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DEESTADO DAS
~rt. 1 9 Fica outorgada concessão -à -Rádio Sociedade
de Soledade Ltda., para explorar pelo prazo de 10 (dez) anos,
COMUNICAÇÕES
sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora
Excelentfssirilo Senhor Presidente da R_epública:
De conformidade com as atribuições legais e regulamen- em onda média, na cidade de Soiedade, Estado da Paraíba.
· ·Parágrafo único. A concessão ora outorgada reger-se-á
tares cometidas a este Ministério, determinei a publicação
do Edital n' 107/87, com vistas à implantação de uma estação pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüende radiodifusão sonora em-onda média, na cidade de SoJedade, tes, regulamentos e obrigações assumidas_pela outorgada em
sua -proposta.
Estado da Paraíba.
Art. 29 Essa concessão soínente produzirá efeitos legais
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguinapós deliberaç_ão do Congress·o Nacional, na forma do art.
tes entidades:
Rádio Sociedade de Soledade Ltda., Sociedade Soleda· 223, § 3', da Constituição.
Art. 3~ O contrato decorrente desta concessão deverá
dense de Radiodifusão Ltda. e Rádio Sucesso de Soledade
ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data
Ltda.
3. _ Submetido o assunto ao exame dos órgãos· compe- de publicação da deliberação de que trata o artigo anterior,
tentes deste Ministério as conclusões forãm no sentido de sob pena de se tornar nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
que, sob os_ aspectos técnico-e jurídico, as entidades propo___Art. _49 Este deçreto entra em vigor na data de sua publinentes satisfizeram àS exigênciaS do- Edital e aos requisitOs - caçao.
da legislação específica de radiodifusão, exccto a empresa
Brasflia-D~. 8 de março d_e 1990; 169' da Independência
Rádio Sucesso de Soledade Ltda., que não atendeu exigências e 102' da Republica. - JOSE SARNEY - António Cados
formuladas pela Diretoria Regional do Dentei; tais como: Magalhães.
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Entidades/Administradores
-Sócios Majoritários
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(A Comissão de Educação.)
h) Cronograma Anual de Resgate:

PARECERES

Do rmanciamento o saldo devedor será amortizado em
216_(du?:entos e dezesseis) prestações mensais e sucessi~as,
PARECER N• 430, DE 1991
calculadas pelo Sistema Francês de Amortização-Tabela Pnce,
prevendo os dispêndios anuais da projeção em anexo;
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofí~
· i) Garantias : vinculaçáo de parcelas do ICMS;
cio "S" n 9 41, de 1991, ofício Presi/Supar~91/4818, -de
j) Autorização Legislativ_a : Leis Municipais nçS 1.574/90,
6-9-91, na origem, do Senhor Presidente do Banco Cende 18-4-90, 1.589190, de 25·5-90; e 1.'043/91, de 18-4·91.
tral do Brasil, solicitando autorização do Senado Federal
Segunda Operação:
para que a Prefeitura Municipal de Brusque (SC), reaa) N• do Processo junto à CEF: 20.001.00000036·9191;
lize operação de crédito no valor de Cr$962.356.l13, 76.
b) Valor do Financiamento : Cr$182.448.000,00, a preços
Relator: Senador Esperidião Amin
de março/91;
O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil enca- c) Objetivos: implantação de sistemas de abastecimento
minha à apreciação do Senado Federal pedido form!:!_lado _p~la __de_água nas localidades de Santa Luzia, Tomaz Coelho, LimeiPrefeitura Municipal de Brusque (SC}, no sentido de que
ra Alta e Volta Grande;
seja autorizada a contratar d~as operações de crédito,junto
d) prazos: Carêriciâ --11 (oD.ze) meses;
ã Caixa Econômica Federal, no valo_r total ~e
Amortização -'216 {duzentos e·dezesseis) meses;
Cr$962.356.113, 76, destinadas a financiar pavinienfação asfále) Encargos
tica, drenagem de águas pluvias e implantação de sistema
Taxas de Jnros: juros de 12% ao an-c.-, exigindo mensalmente,
de abastecimento de água.
inclusive no período de carência;
As operaçóes de crédito supracitadas têm as ·seguintes _
Taxa de Risco de_ Crédito ; 1% do valor do financiamento;
características:
0 Atualização do Saldo Devedor : de acordo com a variaPrimeira Operação
_
ção do índic_e de atQ.alização das_ contas_ vinculasd do .FOTS;
a) N• do processo junto à CEF: 20.20.0005/91;
- . g) Cronograma de Liberação : o fianciamento será libe-.
b) Valor do financiamento: Cr$779.908.113,76, a preços
radso em 5 (cinco} pàrcelas mensais e sucessivas nos seguintes
de março/91;
valores.
c) Objetivos : implantação de pavimentaçãO asfáltiCa e
--Valor (Cr$)
Parcela
drenagem de águas pluviais;
__ _ __ ____ ...
.
111.852.000,00
1"
d) Prazos: Carência .:.... 12 (doze) meses; Amortização
25.569.000,00
2'
-216 (duzentos e dezesseis) meses;
17.901.000 ,00
3'
e) Encargos
16.371.000,00
4'
Taxa de Juros: Juros de 12% ao ano, exigíveiS mensalM
10.755.000,00
s•
mente, inclusive no período de carência;
Taxa de Risco de Crédito: 1% do valor do financiamento;
h) Cronograma Anual de Resgate: o saldo devedor será
O Atualização do Saldo Devedor: de acordo do financiaM amortizado em 216 (duszentos e dezesseis) prestações mensais
menta do índice de atualização das contas vincul3;dª_s do -e-su-c-essivas, calculadas pelo Sistema Francês de Amortização
FGTS;
.
---Tabela Price, prevendo os dispêndio anuais da projeção
g) Cronograma de Liberação :o financiamento s~rá I!beraM em anexo.
do em 6 (seis) parcelas ineiisais e sucessÍVas nós SegUintes
i) Garantias: vinculação de parcelas do ICMS;
valores:
j) Autorização Legislativa: Leis Municipais n•' 1.574190,
~ 18-4-90; 1.539190, de 25-6,90; e i.643191, de 18-4;91.
Pareela
Valor
Foram atendidas as exigências previstas no <irtigo 4~ e
1'
131.559.666,00
no art. 6•, § 2•, da Resolução n• 58/90 do Senado Fecleral,
2'
39.087.760,06 .
- e que constituem pré-requisito para que- possartr seF atitQri:.
3'
4ó.301.720,0õ'-.
zadas as operações de crédito em exame. A única lacuna
4'
109.641:960,00
é a ausência de manifestação do Banco Central do Brasil
s•
167.066.376,76
quanto ao impacto das operações pleiteadas em relação à
6"
286.250.631,00
~
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política monet-ária desvolvlda Pelo Poder Ex~cutivo. ~C~ed~
tamos que tal lacuna é IITelevante, dado o Impacto mstgmficante de tais operações sobre a política monetária.
Através do Parecer DEDIP/DIARE- 91/0375, o Banco
Central informa que a operação solicitada se enqu~dr~ nos
limites estabelecidos pelo art. 2• da ResoluÇão~ n•~58/90-do
Senado Federal e pelo item II do art. 39 da referida res<?lução.
Vale enfatizar que á margem de poupança real da Prefeitura, segundo o parecer supracitado, é ~e_ Cr~~29,5 milhões,
e que após o emprésfiriio ora pretendido o dispêndiq anual
máximo será tão someitte de Cr$165,4 milhões. Fica assim
evidente a capacidade financeira da referida prefeitura para
fazer face ao empréstimo solicitado.
O problema reside no limite definido pelo item I do art.
3• da Resolução n• 58/90- o montante global de contratação
não poderá ultrapassar 20% da receita líquida real. A análise
do Banco Central demonstra que, para a. Prefeitura Municipal
de Brusque, esse -limite é de Cr$ 680,7 milhões, contra um
montante global de contratação, em 1991, de Cr$1.265,3 milhões.

Novembro de 1991

II- de carência - 11 e 12 meses;
III- de amortização- 216 meses;
c) Condiçõ-es financeiras:
I - taxa de juros: 12% a.a.;
II -taxa de risco de crédito: 1% sobre os valores desem·
bolsados;
III- atualização de valor da dívida: Variação do índice
de atualização das contas do FGTS;
IV- atualização dos valores a serem liberados: Variação
_do índice de atualização das contas do FGTS; - d) Garantia: Vinculação de cotas_ do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS);
~
e) Destinação dos recursos: Implantação de pavimentação
asfáltica e drenagem de águaspluviais e implantação de sistema de abastecimento de água nas localidades de Santa Luzia,
Tomaz Coelho, Limeira Alta e Volta Grande.
Art. 2o A autorização concedida através desta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses a partir da
data de sua publicação.
Art. 3~ - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
··publicação.
Sala das Comissôes, 31 de outubro de 1991.- Raimundo
Lira, Presidente - Esperidião Amin, Relator - Eduardo
Suplicy- Dario Pereira- Élcio Álvares- Nelson Wedekin
- Antônio Mariz - Chagas Rodrigues - Maurício Corrêa
- José Eduardo - José Richa - Cid Sabóia de Carvalho
- Hendque Almeida- Marco Maciel- João Rocha- Vai~
mir Campelo- Coutinho JOrge- Beni Veras- Ney Mara-

Afirma o art. 6• da Resolução n' 58/90-que os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios poderão solicifar, aO Senado
Federal, que esses limiteS Sejam femjYõfariámehte elevados;
mas o § 19 desse artigo determina, expressamente, que essa
elevação não poderá ser supe'rior a 20% dO!dimites definidos
pelo art. 39 Desse modo, em caráter excepci<?nal, o lil)lite
passaria de Cr$680,7 milhões para_fr$816,8 milhões, valor
ainda muito iiiferior à contratação global de 1.265,3 milhões. nhão.~
Para viabilizar o presente empréstimo, _3 efévaÇão deveria-ser de 85%, e não de 20%, conforme determina a Resolução
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expe·
n~ 58/90.
diente lido vai à publicação.
Com base nesse limite de Cr$816,E ri1ill1ões, estabelecido
Do Expediente lido, constam os Projetas de Decreto L~~
em caráter excepcional, e considerando, que, anteriormente, gislativos n""~ 126 e 127, de 1991, que terão tramitação c_om_
a Prefeitura Municipal de Brusque já contratou ftnanciamento prazo determinado de quarenta e cinco dias, .n_os "termos -do _
no valor de Cr$302,9 milhõeS, entendemos-que a diferença art. 223. fo da COnstituiÇão, combinado com o art. 375 do
entre esses dois valores- Cr$513,9 rriilhões- é o montante Regimento Interno.
máxinio que-a referida prefeitunl podei-á Co·ntrãtar iio-Presente . ~ De acordo com o art. 122, II. b, do Regimento Interno,
caso.
---------- -- as proposições poderão receber emendas, pelo prazo de cinco
Desse modo, somos favoráveis a que--a-Prefeitura Muni- dias, perante a Comissão _de ?ducaç:~.?·
_ ·
cipal de Brusque -SC -seja autorizitda a contratar operação~~
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Foi encami·
de crédito no montante de Cr$513.900.000,0_9, ~os quais nb.ado à publicação parecer da COmissão de Assuntos EconôCr$377.724,00 serão recursos intralimite e Cr$136._106.000,00 micos, qu-e conclui pela apresentação do Projeto de Resolução
n~ 86, de 1991.
serão extralimite, na forma do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO :l'F86, DE 1991
A proposição ficará sobre a Mesa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art.
Autoriza a Prefeitura Municipal de Brusque (SC) 235, II, r, do Regimento Interno.
a contratar operação de crédito no valor de
Cr$513.900.000,00 (quinhentos e treze milhões e noveO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Sobre a
centos mil cruzeiros), a preços de março de 1991.
mesa, proposta de emenda à Constituição que vai-ser lida
- pelo Sr. 1'·' Secretário.
O Senado Federal resolve:
É
Art. 1<? É a Prefeitura Municipal de Brusque (SC), nos
lida a seguinte:
termos da Resolução n~ 58/90 do Senado Federal,- autorizada
a contratar operação de crédito no valor de Cr$513.900.000,00
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
(quinhentos e treze milhões e novecentos niil cruzeiros). em
N• 18, DE 1991
valores de março de !991, sendo Cr$377.790.000,00 aparcela
Fixa o número de votos necessários à rejeição do
intralimite e Cr$136.110.000,00 a parcela -extraHmite, com as
veto.
seguintes características:_
_
_
--a) Valor: Gr$513.900.00D,OU, assim distribuídos:
-parcela intra limite - Cr$377. 790.000,00;
-parcela extralimite- Cr$136.110.000,00;
b) Prazos:
I -de desembolso - 6 meses e 5 meses;

AS Mesas da Câmára dos neputados e do Seiiado Federal,
nos termos do art. 60, § 39 da Constituição Federal, promulgam
a seguinte Emenda ao Texto Constitucional:
-Art. 1" Dê-se ao§ 4'' do art. 66 da Constítuição Federal
a seguinte -redaça"o:- -
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"Art. 66. . ................•......•.. ~ .....................·.~·····
§ Je .......................................... ~ ..........~•«·~ ... .
§ 2'
§ 3'
§ 49

................................................................. .
······· ....................................................... ~.
O veto será apreciado nas duas Casas, dentro de
trinta dias a contar de seu recebimento, somente podendo
ser mantido se alcançar, em escrutínio secreto, o quorum
de votação constitucioiialmente exigido, nas duas Casas, para
a aprovação do projeto que a ele deu origem.
§ 5' ................................................................ ..
§ 6' ................................................................. .
§ 7'i' •••··· .......... ~········· .•...... ···························~--~~

Justificação
Esta Proposta de Emenda à Constituição objetiva, como
pressuposto básico, consignar lugar de real destaque ã.o poder
decisório do Legislativo, a exemplo de corno ocorre nas-democracias mais duradouras do mundo moderno.
As Constituições italiana e portuguesa reduzem substancialmente a possibilidade de interferência do Executivo, via
veto, na elaboração das leis.
Em nosso País, o veto presidencial tem se constituído
em insfi'tiriientO legislativo, numa subversão absurda da hi~r~r
quia normativa. O Executivo CC:mCtmtra em- sua-s mãos essa
poderosa faculdade, permitindo-lhe inclusive invalidar, de forma cómoda (tais os empecilhos à derrubada do veto), uma
decisão do Legislativo.
De fato, a versão origÍI1al da nova Carta exige gig3ntescos
esforços do Poder Legislativo para, via quorum em geral maior
do que o necessário para a aprovação do projeto, deriubar
o-veto e, assim, manter a integralidade da norma fruto da
atividade de legislar.
A redação ora oferecida ao § 4~ do art. 66 da Lei Maior
transfere para o Executivo o ónus para a formaçã~_ de quorum
necessário à confirmação de seu veto, propicianaO, dessa forma, uma atividade política mais intensa jurlto ao Legis1atiVo,
em proveito da harmonia das relações entre os Poderes e
do equilíbrio de suas forças.
Essa mesma preocupação - a do exercício inter-relacionado e interdependente dos Poderes - pode ser encontrado em Ordenamentos Jurídicos estrangeiros, servindo de
exemplo, em especial, as Constituições da Itália (art. 74) e
de Portugal (art. 139, 2).
Em prosseguimento a essa linha de raciocínio, aprese-ntei
Proposta de Emenda à Constituição, também acresc6ritand0
parágrafo ao mesmo dispositivo, nos seguintes termoS:
"§
Salvo nos casos de guerra, estado de defesa,
estado de sítio e de intervenção federal, quaisquer ates
normativos, leis e medidas provisórias somente entra~
rão em vigor após decorridos cinco dias de sua publi~
cação".
Estou certo de que essas minhas_duas contribuições oferecem a solução para o problema jurídico e factual enfrentado
pelo Legislativo e Executivo no equilíbrio de suas forças.
Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 1991. --Alfredo
Campos - Wilson Martins - Antonio Mariz - Mansueto
de Lavor - Jutahy Magalhães - Cid Sabóia de Carvalho
- Ruy Bacelar - Ronan Tito - Onofre Quinan_ -- -Aimir
Gabriel - Garibaldi Alves Filho - Gerson Caniata - Louremherg Nunes Rocha - Julio Campos - Nelson \\'edekin
- Mario Covas - -Amir Lando - Francisco Rollemberg -
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.daurício Corrêa - Teotonio Vilela Filho- Divaldo Suruagy
--..o_Lavoisier Maia - César Dias -- Flaviano Melo - Ronaldo
Aragão _:_ Pedro Simon - NelSon C8rneiro - José Fogaça
~Dirceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira)- A Proposta
de Emenda à Constituição qtie àC3ba ae Ser liáa está sUJeita
às disposições específicas constantes dos artigos 354 e seguintes
do Regimento Interno.
Os senhores líderes deverão encaminhar à Mesa os nomes
- dos integrantes de suas bancadas que deverão compor, de
acordo com a proporcionalidade partidária, a comissão de
lômembros incumbida do exame da matérfa. Dessa comissão,
que a Presidência designará dentro de 48 horas, deverão fazer
parte, pelo menos, sete membros titulares da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. A comissão terá o prazo
de trinta dias, improrrogáveis, para emitir parecer sobre a
proposição.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)·- Sobre a
mesa, projeto de lei" que vai ser"Iido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:o
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 360, DE 1991
-Altera sistema de contagem de antigüidade de exMOficiais da Reserva que participaram da Campanha da
1tátia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. __19 Os ex_~Ofi~i~is da R~Se!:Y_~_ d~ 2~ Clasfije que partiCip~!é!Ili cJ_a Cai_!Jpanha da, (~c!l_ia e que, tendo revelado conduta
excepcional nos campos de batalha e no esforço de guerra,_
foram incluídos definitivamente no serviço ativo das Forças
Armadas após a conclusão dos cursos regulamentares, con~a
rão antigüidade, para fins de promoção, a partir da data em
que foram promovidos ao último posto na Reserva da 2~ Classe, fazendo jus aos proventos dos novos postos.
. ~rt. ___29 _j\. presente lej entrará em vigor na data de sua
publiCação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Ã Nação achou de bom alvitre aproveitar os serviços
e os conhecimentos dós Oficiais da Reserva de 2~ Classe que,
tendo participado da Campanha da I!ália, r~ velaram "conduta
excepCional nos campos de batalha e no esforço de guerra",
condição sine qua non para seu aproveitamento na atíva das
Forças Armadas (Decreto-Lei n' 8.159, de 3 de novembro
de 1945).
Embora tivesse cursado três anos dos Cursos de Preparação dos Oficiais da Reserva, feito estágios na tropa para
promoção a 29 Tenente, trabalhando na ativa durante anos
como Ofici3.is e participado dur-ante Um ano -da- Campanhã
da Itália, a Nação exigiu deles fizessem mais três anos de
curso de formação regulamentar.
Portadores de cicatrizes gloriosas, condecorações por atos
heróicos, promoções por bravura em combate e por relevante
conduta em campanha, tiv_eram sustadas .suas promoções na
Reserva durante o curso (Decretç:t-Lei n~ 8.159). Após este,
foram colocados à sua frente, inclusive dos Capitães, aqueles
cadetes e civis que se matricularam nos cursos de formação
após a guerra.
D_~~~n~~ ~8 anos aqueles Çapitães forjados na_gúerra marcaram passo, sem prom-óçôes, véiJ.do as Forças Ai'riladas inteiras marcharem, até serem ultrapassados pelo•último dos citados cadetes e civis.
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os-aeserton!s da Fofçã Expedicionária Bi·asileira foram
beneficiados, um ano após a guerra; pela anistía contida nas
Disposições Transitóriãs oda Constituição _·de 1946. Os criminosos de guerra, indultados. Militares expulsos das Forças
Armadas, há muito foram anistiados.
Entretanto, os que cumpriram seu dever nos campos de
batalha e permaneceram trabalhando ao serviço da Pátriã,
por décadas, ainda hoje, mais de 46 anos depois da guerra,
·__
_
- __
esperam por justiça.
Todos_ reformados, no fim da vida, a ninguém prejudicarão com suas promoções.
Será uma reparação, ainda que tardia, da clamorosa injústiça de que foram vítimas.
Sala das Sessões, lo de novembro de 1991. -Senador
Maurício Corrêa.
·
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI 8.159, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1945
Dispõe sobre o aproveitamento no serviço ativo do
Exército, de oficiais subalternos da reserva convocados
e de praças, e dá outras providências.
•• • ••••• • • • • •• • • • •• •
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(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na~
cional- Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Epitâcio éá'feteíra) -·o projeto
que acaba de ser lido será encaminhado à comissão compe~
tente.
Sobre a me_sa, c9_municações que vão_ ser licjas peJo Sr.
lo;> SecretáriO.
"---- - -São lidas as s_eguintes:
Em 31 de outubro de 1991.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei dos trabalhos da C~s~, a partir de 4 de novembro
de 1991, a fim de, no de_sempenho de missão com que me
distinguiu o Senado, particiPar na qualídade_ dC_observadoi"_
parlamentar integrante da Delegação do J:!rasil
XLV~ Sessão da Assembléia Geral das Nações lJnidas, por um períod~
de 30 dias.
Atenciosas saudações - Senador Guilherme Pallneirã..

na

Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Interno,
que me ausentarei dos_ trabalhos da Casa a partir do dia 1-?-11
a 20-11-91, para breve viagem ao estrangeiro, em caráter particular.
Atenciosas saudações - Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Càfeteira) ·.:..;_ a· 'expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
____________ _
A Presidência corriunica ao PlenáriO_ que de(iriu, ad .!"efe-.
rendum da Comissão Diretora, o ReqUerimento de Informa~
ções n9 786, de 1991, de autoria do Sena~or Coutinho_J.;>rge,
ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Há oradores
inscritos~

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o grau
de civilização de uma nação se mede pelo tratamento que
dispensa aos idosos.. Considera;-se, nas_ nações civilizadas, que
os idosos mereçam todo o apoio e atenção, pois tem-se a
consciência de que o progresso que alcançaram em todos os
níVeis se deve ao seu trabalho na fase mais produtiva. Procu~
ra-se. então, garantir-lhes uma vida digna, com rendimento
compatível com aquele que auferiam na atividade.
O Brasil, para espanto e desagrado nosso, procura trilhar
um caminho diverso. Com as alteraÇões que se procura introduzir na Constituição, a vida do servidor aposentado irá se
tornar bem mais difícil. A Constituição, em seu art. 40, §
4'>, garante que "os proventos da aposentadoria serão revistos,
na mesma proporção e na·n-resrrfá data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores_ em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação
do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma
da lei".
Por esse dispositivo, o aposentado está certo de que a
sua situação retributiva permanecerá assegurada e de que também se beneficiará de qualquer ganho decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função e!Jl que se aposentou._
- Entretanto, com a proposta contida no Emendão, "os
pro-ventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporçã~ e na me~ma data em que ocorrer a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre
servidores públicos, civis e militares".
Com isso, tira-se do aposentado a garantia de que se
beneficiará de qualquer. reestruturação que ocorra no seu cargq_ ~!1 função_. Todos nós sabemos que tais reestruturações
acontecem, até com certa freqüência, no serviço público, justamente para recompor os salários, que, apesar das correções
que sofrem periodicamente, vão ficando sempre mais defasados. __
Caso essa medida seja aprovada, iremos verificar uma
paulatina e progressiva senilização do serviço público, pois
ninguém vai querer se aposentar para ver o seu pOder aquisitivo depauperado e corroído ao longo do tempq. Nessas_circunstâncias, falará, então, mais_alto o instinto de sobrevi-_
vência, fazendo com que o servidor permaneça na ativa e
não tenha que se valer necessariamente de uma outra atividade
para completar os seus rendimentos.
Não podemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, transformar a aposentadoria num castigo para os servidores públicos
ou- Coildená-los ao trabalho até a morte ou até que sejam
compulsoriamente afastados.
Ainda que essa: medida não traga 'proveito algum aos
servidores, já que trabalharão insatisfeitos; não aproveita também às repartições, pois, além de os idosos não renderem
adequadamente_no trabalho, são mais propensos à acomodação, à morosidade no atendimento, à repulsa às inovações.
Outra modificação proposta nO Emendão prejudica mais
afnda os pensionistas. O § 5-? do mesmo artigo constitUcional
estabelece que o benefício da pensão por morte corresponde
à tOtalidade dos veriCiment:o ou proventos do servidor falecido.
Na emenda, com a exclusão da palavra "totalidade", garantem-se aos pensionistas tão-sOm-ente os ·vencimentos ou os
ptoVenfõs, que· Correspnndem à sua retribuição básica e, na
maioria dos casos, são inferiores à metade do total auferido.
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Assim, com o achatamento progressivo dessa retribuição, em
pouco tempo a remuneração devida ao pe-nsionista ficará redu
zida a quase nada.
"Um país se define pelo tratamento que dá aos seus segmentos mais frágeis", escreveu Margaret_h Mead. "À luz desses critérios", expressa, em editorial, o Jornal do Brasil de
23_ de outubro último, "o Brasíl fica mmiã posição pouco
elogiável. Os velhos aqui são cornumentc maltratados, seja
pela sociedade ou pelo Estado''.
R

Em razão disso, conclamo os meus pares nesta Casa a
nos empenharmos na rej~ição dessas d1,1a~ propostas de emenda à Constituição. Os aposentados mereccfJ?. todo o nosso
respeito e a nossa admiração. O mínimo que podemos e devemos fazer por eles é proporcionar-lhes uma velhice digna e
tranqüila, para que possam, ao menos, transmitir aos ·jovens
aquele saber de experiência feito c sedimentado ao longo
dos anos. Muito obrigado. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr.
Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr~ Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra aO nobre Senador Francisco Rollembúg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro·
nuncia o seguinte discurso. Senr reVisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, esta sernan_a, nos corredores desta
Casa, tive oportunidade de contactar co_m alguns jovensparaplégicás que circulavam nas suas cadeiras de rodas.
Isso não teria sido nada de estranho, se fossem jovens
aqui da cidade, lesionados por desastres automobilísticos, que
provocam fraturas de colunas, acidentes de trâqs_ito osmais
diversos. Para minha surpresa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, verifiquei, conversando com um deles, que se tratavam
de garimpeiros, jovens que, sonhando colll_ a fortuna, procuraram o garimpo e lá foram soterrados por barrancos , caíram
de alturas muito grandes, e lesionados estavam, aqui, em
cadeiras de rodas, a pedir auxílio aos poderes públicos.
Em seguida, Sr. Pre_sidcnte, recebi de minha terril__ um
jornal que trazia uma pá-gina inteira com um arttgo, cujo
título era o seguinte: "Deficientes querem ter acesso ao trabalho", reportando sobre uma manifestação, em setembro, no
dia Nacional das Pessoas Deficientes, coordenada pela Fraternidad_e Cristã de Doentes e Deficientes Físicos.
_·
É-uma verdadeira v_ia crucis a vida dacjUeles que tiVeram
~
_
a infelicidade de se tornar-lesionados.
Como é difíCH para esses jovens, para essas crianças,
para esses adultos, que apresentam as mais diversas gradações
de defiCiência, ericõn!rar uma maneira de se afifnlar COmo
gente e de obter e defender a sua cidadania.
Dizem eles:
"Na verdade, não há escolas especializad~~ para
deficientes. Ensino proiissionalizante, desse nem se pode falar, e tudo isso faz com que o deficiente fique
à margem da sociedade. As instituições, no momento,
estão desamparadas, como-é o-cáso das Câmaras, que
sem receber verba da LBA, vivem um momento muito
difícil. Os Estados não têm estr_utura para que os defi·
cientes vivam com um pouco de dignidade. O P_oder
Público cria leis que os beneficia, mas não as põe em
prática."
Outra luta dos deficientes é quanto à regu_~~menta~ã~_
do art. 203, inciso V, da Constituição, que garãntC aas deficien-
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tes, que não possuem meios, perc_eberem pelo menos um
salário mínimo. Os deficientes apelam ao Governo que crie
escolas profissionalizantes, estimule os empresários a absorver
essa mão-de-obra especializada que, em muitos casos, já pro:
vou que é viável e não traz prejuízo para ninguém.
Sr. Presidente, o problema se extinguiria aí, não fosse
o drama em que vivem esses jovens quando pretendem entrar
no mercado de trabalho.
Leio, aqui. alguns depoimentos.
Luciano Marques, vítima de poliomielite, diz o seguinte:
"Como eu poderia concorrer, se os anúncios exigiam rapazes de boa aparência, ·e ãigumas empresas
- isso é importante - faziam exercícios simulados
contra incêndio para contéatação dos candidatos?"
Ora, Sr. Presidente, já que não ~e podia exigir um esforço
físic<_:> similar a que um cte nós, não lesados, pudesse fazer,
cria-se essa barbaridade que são os exercícios simulados contra
incêndio, que é uma maneira evidente de colocar à margem
do trabalho aqueles deficientes.
_,
_
Os depoimentos são os mais variados. Seria até cómico,
senão trágico, o depoimento de um deficiente visual, de nome
Jesuino. Esse rapaz chegou a formar-se em Medicina, em
Santos. na área de Psiquiatria; mas ele continuou a _sofrer
ess_as- discrimlrtáções. Ele rios conta um caso muito interessante:
"O_s_deficientes precisaril de ajuda, mas é indispensável saber a melhor maneira de ajudá-los. Eu próprio
_cheguei a ser carregado, no colo, ao tentar embarcar
em ónibus, quando eu só queria que me indicassem
o número do ónibus e me levassem à porta de embarque. A maioria das pessoas não sabe como agir."
"Um cego que parou na esquina, para descansar,
foi atravessado à força, três vezes, pois o agarraram
literalmente pelo branço, quando o sinal abriu."
Que~ _conta is~o é õ Luiz saggio ~eto,_lembrando um
caso reál que é até hilariante, parece piada, mas que faz parte
do mundo do homem deficiente.
Ora, Sr. Presidente, eu poderia continuar a ler uma série
de depoimentos deste tipo para mostraro·mündO real daqueles
que, pot_ inTellcidade. nã9 puderam te_r todas as suas funçõeS
biológicas dentro daquilo que convencionamos chamar a normali([1(d,e, ~- _c . . . .
•
Por isso, Sr. Presidente, eu gostaria de tratar deste problema no que .:oncerne diretamente à saúde_e educação, à melhoria de oportunidade social e que, conseqüentemente,_diz respeito a uma -cqnsciente cidadania.
Lamentavelmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, temos
que reconhecer que muito pouco tem sido feito pelos serviços
públicos federais, estaduais e municipais, visando a um tratamento de respeito e valorização dos deficientes.
_SJ. Presidente, a Câmara dos Deputados e o Senado,
que têm t_ido a oportunidade de ter em seus quadros valorosos
compãnheiros deficientes, se limitam, no mais das vezes, a
retirar uma cadeira do plenário, como 'vemos neste instante,
e como vi des_de 1970 na Câmara dos Deputados. Pã.rece-me
que o Senado e a Câmara também não tiveram essa preocUpação de se adaptar para receber, no seu corpo de funcionários
e parlamentares. pessoas biológica e fiSiolOgicamente lesadas.
. A. crj_~ç.ão _çl~ uma política para tratamento e reabilitação
dos deficientes é um tema polêmico, pois até para delimitar
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e definir o conceito de "deficiência" rclevam as dificuldades,
as deficiências apresentam-um v-ariado quadro patológico, com
diferentes etiologias, na _prática, a maior ou menor_ dependência- dos portadores de deficiência se eXplica- pela maior

ou menor-gravtQ_ade d_e cada caso. P~ra fins te_rapêuticos,_podemos assinalar dois grupos específicos. _De um lado aqueles
que precisam áe uma indispensável e delicada readaptação
às novas condições de vida depois de um acidente, de outro
lado as crianças- que pfCciSam de um longo e elaboz:ado traba-

lho clínico e educativo, porque nasceram com problemas físicos ou mentais. Esses últimos exigem urna concentração de
esforços, inclusive dentro da própria família, pois nesse caso,
pais e irmãos passam também a ser Pessoas especiaiS.
Recordowme que da última vez que abOrdei esse tema
chegu_ei, inclusiye ,_ a de_clam_ar um poema de _ Oc;fyl_o _Costa
Filho: "A Rosa Mutilada". Odylo Çosta Filho, npsso querido
escritor, teve uma filha com paralisia cerebral~ à qual se dediw
cou por toda a vida. E ela chegou à adultfcia vivendo problew
mas incríveis. Ele nos descreve a sua presença --nã casã~a
lembrança de sua mãe que éla proporcionava, com quem se
parecia muito, e da vitória incrível que obtivera um d_ia, quanw
do .conseguiu fazê-~a iJ1.g~rir uma_ç_Qlher de alimentos, pois
a dificuldade era tamanha que, até par? alimentar-se era uma
luta, e era uma vitória, -qUandO conseguia, para aqueles que
a cercavam.
Diante desses dois grupos de deficientes, S_rs. Senadores,
encontramos igualmente desaparelhados e ineficientes os órgãos públicos e-a sClCiedadc civil, ambos_,_ é-Yetdade, atingidos
pelos crescentes problemas de nosso subdesenvolvimento e
conseqüente empobrecimento paralisadõf, as illsf:ituições faliw
das de recursos, tnesrtib porqUe ós ·êustOs se eleVam,_ não havendo possibilidade de repasse, visto 11~~~ ess~ instituições
não negociãm--com-prodUios de c0mérci9 Õl! de ~ndU_stria,
pois a rnatéri31:>ftm3.--é-o ser humano, a-s ve:rbas disponíveis
pertencem a minguados convênios cele"brados com órgãos públicos, doações catidosas, leilões, rifas que constituem a reCeita sempre--atingida pelos dissídios, aumentos inflãdOnários,
defasagem das verbas_conveniadas e outras conseqüências tão
comuns em noSsa econoniia Tnflacionáría.

\

No número de Desafio de Hoje, à página 6, o Juiz Liborni
Siqueirã nos T31a-desse_problema:
"Agora mesmo a Federação Nacional das_ Socie~
dades Pestalozzi (FENASP) está vendendo tômbolas
e sorteando automóveis piua ã.ngãrla-r fundos tentando_
evitar que muitas de suas unidades, -~m d_i~ersos Estaw
dos, fechem as portas. Como a Pestalozz_t, seguem_ o_
mesmo caminho a Federação das APAES, a Federaçao
das Instituições de Excepciona~s ~-il Federaç~t? das ~~~---.
tituições Assistendais, pois o Governo está com séna
deficiência auditiva e visual (não escuta e não quer
ver)."
Já do ponto de vista soci~!J ~r. Presidente, queixa~_~se
os nossos deficientes de um processo crônico de discriminação,
que demonstra a ignorância de signifiCa.ti\.':ãS parcelas de nossa
população em relação às normas básicas de educação e de
civilidade para com eles. Num expressivo e rico depoimento
à revista Família Crisiá, ein- ilõvembro de 1990, deficientes
narram suas defiCuldades para exercer seus direitos de cidadão
dentro de nossa sociedade, Luiz Baggio Neto,, Presidente do
Conselho Muriicípal de PesSoã DefiCiente em -São" R.ti!llo faf~
das barreiras e preconceítoS que enfrentou:
-
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Tive a oportunidade, no imcto deste pronunciamento,
de ler alguns depoimentos, inclusive, do Sr. Luís Baggio Neto.
Este é m.uito_ interessante!
"Quando deixei o Cfube do l.fvio~ onde- t!ã-b3lfiava, -mandei meu currículo para umas 20 editoras
e nenhuma delas me deu resposta. O problema foi
que coloquei ao lado das qualificaç6es prOfissiOnais
uma anotação desconcertante para o departamento de
recursos humanos: o candidato é deficente tisico e usa
cadeira de rodas.
Mas além de não se interessar mi ocupação profissional do deficiente, parece que a Sociedade Civil e
os poderes públicos não querem nem mesmo que ele
saia de casa. Para fazê-lo é preciso lutar contra barreiras
ã.rquitetónicas das cidades e contra a falta de especialização ·dos transportes, via de regra, nas calçadas das
cidades brasileiras não há rebaixamento, o Metrô não
tem elevadores, não existem banheiros adaptado$ e
é quase impossível o deficiente freqüentar restaurantes,
cinemas-ou teatros se:m fazer perigosoS mãiabarismos."
Veja-se Si. Presidente, um exemplo dessa luta hercúlea
dos deficientes para "arrancar" seus direitos: O movimento
pelos direitos das pessoas· deficientes entrou com uma ação
na justiça para obrigar a Companhia Metropolitana de São
Paulo a adaptar suas estações, ganhou em duas estâncias,
más, ·por" inCrfv-el que pareça, o metrô recorreu das sentenças
e briga ainda no Supremo Tribunal Federal.
No Rio de Janeiro o metró reserva bancos para os passageirosdefiderites, mas cofio atontece em São Paulo não oferece outras facilidades, a começar pelo acesso. Em -razão da
ausência de elevadores, quem utiliza cadeiras de rodas tem
de enfrentar e_scadas rolantes ou confiar nos braços ·cte funcionários da segurança.
._ .
A Constituição Fedéni.l assegura em seus arts. 227 e 23.0
direito a tratamento especial e amparo a portadores de deficiência física, às pêssbas idosas e à criança, todavia esses-dispositivoS carecem de uina regulamentação legal. Nesse sentido,
está tramitando nesta casa nosso Projeto de Lei n" 297, dando
prioridade de atendimento a essa clientela específica.
A ementa deste projeto, Sr. Presidente. Srs. Senadores,
que é de nossa autoria, diz:
-"Dá prioridade de atendimento à _clientela que especifica
a dá outras providências."
É uma tentativa de suprir· o.u· de regulamentar o artigo
supracitado, haja vista que nada foi feito ainda nessa área.
Sr. Presidente, se em relação aos poderes p6blicos os
deficientes têm que manter uma luta constante, visando à
concretização dos seus direitos, nãó é menos-fáCil a s_~a relação
com a população. Os deficientes precisam de ajuda, é óbvio,
as é indispensável saber a melhor maneira de ajudá-los. Sem
querer fazer humor negro, Sr. Presidente, relembro o depoimento colhido na mesma fonte já, citada e que foi por mim
apresentado no início do nosso pronunciamento, quando falei__
do pobre cego que, parando numa esquina, foi atravessado
três vezes sem que ele pretendesse atravessar a rua, mas tãosomente descansar.
Preocupado, com isso, Sr. Presidente, apresentei o Projeto de Lei n9 289, que inclui nos programas das disciplinas
dos núcleos comuns dos currículos de ensino fundamental
noções de educação e c~yilld~de par_a, com os deficientes !_ísicos
e riienút!S, para suprir essa lacuna, já que pouquíssimas pessoas
sabem como lidar com esses deficientes.
'
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Pior ainda, Sr. Presidente, é que, muitas vezes, ao fado
da ajuda inadequada ou precipitada, coexiste a indiferença;a incompreensão, a insensibilidade_ c -até mesmo a oposição

a que o deficiente ocupe o seu _espaço participativamente.
Há pouco tempo, Sr. Presidente, um cidadão da minha
terra, que nascera com uma atrofia, fez con"curso -paia urrl'a
entidade pública; foi aprovado, mas só foi admitido com a
interferência da Justiça, embora a sua defk"iê-ricia em nada

prejudicasse o trabalho que deveria exercer. Patrácineí esSa
causa e me senti muito feliz, porque esse cidadão não só
hoje exerce a sua função coin mUita proficlêrl"ciá,··rn.as tarribém
elevou-se no estamento social, casou-se, tem família, -coisa
que dificilmente ele poderia fazer, tanto pelos coffiplf:Xos natU~
rais daqueles que nascem deformados como por impossibi~
lidade financeira de manter~se e constituir família. Nessa esfera, Srs. Senadores_, é preciso remover precon~
ceitas e instalar nova atitude em reJaçã.o aos deficientes, para
que possam exercer os seus direitos de cidadão. Trata~se de
um trabalho educativo a longo prazo. Aqui", também lançamos
nossa açáo parlamentar, visando a minorar esta imensa dívida
que a sociedade tem para com os deficientes físicos. É o pro~
jeto que acabei de lhes falar, incluindo nos programas de
disciplina do núc~eo comum do ensino fundamei_Ital__ noções
de educação e civilidade para com os deficientes físicos e
mentais.
Sabemos, Sr. Presidente, que nossa contribUição ain-da
é pequena em relação à magnitude do problema. Reconhecemos também que·hoje saímos de um modelo curativo para
um processo, sempre que possível, preventivo, mas não temos
dúvida de que precisamos caminhar para um encontro üla-diável com os grandes programas de educação e saúde. Sem
educação e saúde jamais constru"itemos· uma verdadeira .Oãção
em que o povo exerça, -na plenitude, sua cidadania consciente.
Eram estas as palavras q~e eu qu~ria_profetir, hoje; pela
manhã, nesta Casa, chocado com a visão desta semana dos
deficien~es físicos que andam de ceca em meca~ à PrOáua
de auxílio, compreensão, entendimento e de oportunidade
de serem reconhectdos como pessoas úteís, que poderil iriba~
lhar, produzir, viver, ser felizes. em sumã, igucils- a nós·.~
Era o que eu tinha a dizer.-Sr. Presidente, Srs. Senadores.
(Muito bem!)

(DOCUMENTOS AOS QUAIS SE REFERE O
SR. FRANCISCO ROLLEMBERG EM SEU PRONUNCIAMENTO:)
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 289, DE 1991
(Do Senador Francisco Rollemberg) ·
Inclui nos programas das disciplina do núcleo comum dos currículos de ensino fundamental noções de
educação e civilidade para com os deficientes físicos
e mentais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 São incluídos nos conteúdos programáticos das
disciplinas do núcleo comum dos currículos de ensino funda~
mental noções de educação e civilidade para com os deficientes
físicos e mentais.
- - -- - --- -.-Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta Lei, definmdo as noções de educação e civilidade para com os deficientes físicos e mentais, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias.
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_ Art. 39 Esta Lei entra em vigor 150 (cento e cinqüenta)
días ~?-tes do início dopr~meiro semestre letívo após sua publicação.
Art. ~~ Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Devido a aspectos históricos e estruturais de nossa sociedade, aliados a problemas conjunturais que têm aumentado
o empobrecimento de nossas classes médias e consolidado
o-e-stado de miserabilidade de grandes parcelas de nossa população, o número de deficientes físicos e mentais_ no Biasil
é impressionante.
- No entanto, pouco- quase nada- tem sido feito pelos
serviços públicos federais, estaduais e municipais Objetivando
um "tratamento de respeito e valorização dos deficientes.
-. M~ita~ vezes, são eles. at~ dis~r!minados, o que demonstra
a 1gnorancm de parcelas sJgmficativas de nossa população em
relação ãs normas básicas de educação e o de civilidade para
- --com eles.
- ,
Nos programas das diversas disciplinas que compõem o
·currículo do ensino fundamental, normalmente são minis• trados ainda que de forma insuficiente, ilormá.s g~raiS de-educação· e civilidade. No entanto, -_continuam Os desrespeitos
para 'Com os deficientes físicos --e-rn'e1Úais.
Daí a justificativa para se inCluir nos conteúdos programáticos do núcleo comum dos currículos de ensino funda~
mental noções de educação e civilidade especialmente para
com os deficientes.
Não se propõe, dessarte, qualquer fragmentação dos comp~nent~s curriculares. Não se objetiva, com este projeto, a
cnação de novos compartimentos em nossos currículos, o que
poderia ser prejudicial à internacionalmente almejada unidade
do conhecimento. O que se busca será altamente positivo
para os alunos em geral e trará mudanças de comportamento
que estão sendo necessárias e urgentes em nossa sociedade.
A Rprovação deste projeto será o resgate -de parte de
uma imerfSa dívida social que a sociedade brasileira tem para
com os deficientes físicos.
Recomentla-se ainda a sua aprovação por se constituir
em uma solução viável a curto prazo, simples, sem maiores
ôn-us para o serviço públiCo e capaz de adaptar nosso sistema
__ _
de educação a uma realidade que pode e deve mudar.
Sala da~ Sessões, 22 de agos:to de 199_1. -.Senado_r Francisco Rollemberg.

·

·

PROJETO DE LEI Ne 197;t5E 1991
Dá prioridade de atendimento à clientela que espe-cifica e dá outras providências ....

O CõrigreSso Nacional decreta:Art. 19 Os portadores de deficiência, os idosos com ida~
de igual ou superior'a 65 (sessenta e cinco) anos, as gestantes,
os lactantes, pessoas acompanhadas de crianças de colo terão
.atendimento prioritáriO nos termos desta lei.
Art. 29 As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário, através de serviços individualizados que
assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato
à clientela a que se refere o artigo anterior.
Parágrafo !lnico; Fica assegurada, em todas as instituições fírianceirás, a priOridade de atendimento à cHentela mencionada no art. 19
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Art. 39 As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, pessoas acompanhadas de criança de colo e deficientes físicoS.
Art. 4~> Os logradouros e banheiros públicos, bem como
os edifícios de uso público terão normas de con-strução, para
efeito de licenciamento da respectiva edificaçãO, baixadas pela
autoridade competente, destinadas a facilitar o seu acesso
e uso pelos deficieniés.
--Art. 59 Os veículos de transporte cOletivo- a serem produzidos a partir de 1993 serão planejados de forma a possibilitar o acesso, a seu interior, de pessoas portadoras de deficiência.
- - § 19 Os veículos de transporte coletivo em fabricação
sofrerão alterações de modo a adaptar-se às exigências deste
·
artigo.
§ 2' Os proprietários de veículos de transpÚrte coletivo
em utilização terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da regulamentação desta lei, para proceder às adapta. ções necessárias a permitir o acesso~ de pessoas deficientes.
Art. 6~ A infração_ ao dispoSto nesta lei sujeitará os
responsáveis_:
I - no caso de servidor ou de chefia responsável pela
repartição pública, às penalidades previstas na legislação específica; II- no caso de empresas concessionárias âe serviço público, a multa de Cr$100.000,00 (cein míl cruzeiros) a
Cr$500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) por veículo sem as
condições previstas no art. 3~
III- no caso das instituições financeiras, ãs penalidades
prevista~ no art. 44, incisos I, II e III da Lei n~ 4.595, de
31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. - As Penalidades de que trata este artigo
serão elevadas ao dobro do caso de reincidência.
Art. 79 0- Poder Executivo reg1:1lamentará est~ lei no
prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9~ Revogam-se as disposições em contrário_.
J ustiflcaçáo
A Constituição Federal assegui-a em -~euS ~Jj:lgoS ·1.21 ~~230 _direito a tratament? esp~cial e amparo aos portadores
de deficiência física, às pessoas idosas e à criança. Esses dispositivos carecem de uma regulamentação legal.
Por outro lado, as _ge~tantes, pessoas_ com ·crianças no
colo e deficientes igualine-nfe- necesSitam de um tr.atamento
especial por parte da sociedade.
O projeto tem por óOjetiVô aSse".§~Urât at~ndimerüii prioritário a essa clientela, estabelecendo mecanismos que tornem
efetivos aqueles direitos. Não é possível que nossas repartiçõe~, principalmente órgãos de saúde e pr~vidência, obriguem
idosos e portadores de deficiência fís"ica a permanecerem horas
em filas esperando o atendimento à quem têm direito.
Brasília, 27 de agosto de 1991. -Senador Francisco RoUemberg_

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
"Art. 227 .... ,.·-·····-···-·-···········-'·····--···-·-·-·-•-·---·
§ 19 O Estado promoverá programas de assisténcia integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a partici-
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pação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:
_
_
I - ········'""'···:... ~··---······•··"'·'c········'····-·-··~·'--··
---ncriação de_programas de prevençãoe atendimento

especializado para os portadores de deficiência fíSica, sensorfal
ou mental, bem como de integração social do adolescente
portadOr de deficiência, mediante o heiname"ntO para o trabãIho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços
Coletivos, com a e]iffiinação_de preconceitos e obstáculos ar_quitetónicos:
- ---§ -2 9 A"Ie-i disPorá sobre normas de conStrução dos logr3douros-e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos_ de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência.
•• ' ' •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~-·· ••• -••• ·~ ••• -~:4-•

Art. 230. A família, asociedadiie o Estado têm o dever
de am2_arcir aS pessoáS idÕsas, aSseguÍ"andO sUa participação
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida."
LEI N' 4.595, DE 31 DE DEZEr\plRQ.DE 1961
Dispõe sobre a politica e as instituições monetárias,
bancária e creditícia, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências.

-A;t.". 44~ ···A~ ·i~f;~~õ~;·~~~- di~p·~~iii~~~~d~~i~~-~~i ~-~;~i~;~

as instituições, seus diretores, membros de _conselhos administrativos, fiscais ~_sem-elha-ntes, e gerentes, às_-~-eguintes penalidades, sem preJuízo de outras estabelecidas na legislação vigente:
I - advertência;
II- multa pecuniária variável;III- suspensão do exercício do cargo;
_
. IV- inabilitaç!_o temporária ou permanente para o exer~
CÍCI,.O de cargos de direção na administração OU getência effiinstituições financeiras;
V- cassação da autorização de funcion<:~-mentp as_ instítuições financeiras públicas~ exceto as federais ou privadas;
VI -detenção, nos-termos do§ 7~ deste artigo;
VII- detenção, nos termos dos arts. 31 e _3_8 desta lei.
UMA POLÍTICA PARA A REABILITAÇÃO
A criação de uma política para a reabilitação é um tema
polémico, pois até hoje as dificuldades se multip_licam quando
se pretende definir a "deficiência" em razão do complexo
sistema patológico que se origina das causasl em específico
tratando-se dos indicadores da "deficiência mental'': Outros problemas locamos nos métodos aPHCados que
objetivam a reabilitação do deficiente, isto é, fazer com que
a pessoa recupere a capacidade anteriormente perdida. Se
o reabilitador não consegue fazê-I(! na sua pleni_tude ~erá_ que
apr6veitar' a parte residual e adaptá-la às atividades da vida
diária.
Uma equipe inter e multidisciplinlu precisa ter uma efetíva atuação integrada por não poder disso_ciar o diagnóstiCO
do programa de tratamento. A especialização, neste particular, cede lugar ao posicionamento in_terdependente d~ntro da
equipe que se compõe, entre outros, de: Assistente Social,
Pe~iiatra, Neurologis_ta, Psiquiatra, fisiatra, Psicólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo Reabilitador FunciOnal, Pedagogo, Professor Especializado, além de·
outras áreas e exames especializados. O tratamento do defi-
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ciente exige espaço-físico suficieitte, apaielhâgem adequada,
agentes físicos e mecânicos. O custO do tratamento é elevado.
O governo transfere para a área particular (entidades assistenciais, em stia maiOria filantrópicas) 80% do atendimento dos
22 milhões de deficientes que existem no Brasil já diagnosticados pois muitos estão fora do alcance para exame.
Gerou-se uma apatia' no país quanto ao prOcesso-preventivo- gastando-se muito mais no curativo tentando reabilitar
o seqüelado que, pelo tempo decorrido, oferece uma pálida
resposta ao método aplicado ocupando as vagas das instituições por longos anos, não permitindo que outros sejam atendidos principalmente na estimulação essencial.
Desde 1550 que a pergunta se repete quando o padre
beneditino Ponce de León inicioU, na Espanha, a educação
de surdos, seguido em outras áreas de deficiência por Valentin
Haüy, Pestaloizi, Jean ltard, Froebel, Braille, Melanie Klein,
Mme. Borel - Maisonny, Quiroz, K Lindemann, Samuel
Kirk e muitos outros. No Brasil destaca~se, entre outros:
Krynski, Gunspun, Araújo Leitão, Samarão.
Lendo~se Maud Mannoni em sua Educação Impossível,
logo no capítulo primeiro abarca o tema de uma educação
pervertida, projetando no livro A criança retardata e a mãe
toda uma descrição fenomenológica da lesão orgânica e suas
graves conseqüências. Reforça, por sua singular observação
Henri Wallon o metodo genético em psicologia.
O primeiro poís a dispor, em lei, foi a Suíça (1881) que,
num de seus artigos prescrevia: .. As crianç-as débeis de espírito
não devem ser preteridas nas obrigações escolares".
O probJ.ema da criança no Brasil se apresenta com prog~
nósticos sombrios, eis que elaboram~se diagnósticos, descobre~se as causas e permanecemos dissociados da realidade
esperando o propalado "milagre brasileiro". As instituições,
falidas de recursos, mesmo porque os custos se elevam, não
havendo qualquer possibilidade de repasse (não negociam com
produtos do comércio ou da indústria, a matéria-prima é o
ser humano). São verbas dos minguados convênios celebrados
com órgãos públicos, doações caridosas, leilões, rifas etc.,
que constituem a receita sempre vitimada pelos dissídios, au~
mentos inflacionários, defasagem das verbas conveniadas e
outros acidentes naturais de um país subdesenvolvido. Nada
esperam da clientela particular que não dispõe dos mínimos
recursos para qualquer pagamento, a maioria-- póbre e desva~
lida, até mesmo a ajuda que recebe para a condução e compra
de medicamento etc. é aplicada no pão de cada dia.
Ter um filho normal é preocupante quando se pensa na
sua criação e educação. Quando este filho nasce com uma
defiCiência, meiltal ou física, ainda que leve, há uma completa
desestruturação familiar que obriga a instituição a estender
o tratamento psicoterápico aos membros pr6ximás da criança.
O sonho que a mãe alimentatou durante a gestação se desfez,
transformando-se em pesadelo principalmente quando tem
consciência de que é uma deficiência incurável, que se arrastará por toda a vida. Quarido a mãe, abandonada pelo marido
ou companheiro, precisa trabalhar, quem ficarã Coiil i::dilho?
Quem o levará e apanhãrá na clínica? Terá horário especial
no trabalho? Encontrará com facilidade uma instituição em
regime de internato ou semi-intei"nato?

O Brasil acaba de assinar (mais uma vez) a Convenção
sobre os_ Direitos da Criança onde o art. 23.-- § l'? determina
que os Estados Partes reconhecem que a criança portadora
de deficiências físicas ou mentais deverá desfrutar de uma
vida plena e decente em condições que garantam sua digni~
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dade, favoreçam sua autonomia e faCilitem sua participação
ativa na comunidade.
O art. 11, parágrafo primeiro segundo do Estatuto da
Criança e do Adoles.cente prescreyem que é assegurad_o atendimento médico à criança e ao adolescente através do Sistema
Único ele Saúde, garantido o acesso universal e igualitário
às açõe_s e serviços pará promoção, proteção e recupet-açãÕ
da saúde. Aduz ainda que os portadores de deficiência recebe~
rão atendimento especializado, incumbindo ao Poder Público _
fornecei gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamento, próteses e outros recursos relativos ao tratamento,
habitalitação ou reabilitação.
-Anunciando um macro-programa em 1~6~90, os jornais
publicaram que o Governo Federal aplicaria a verba de Cr$35
milhões por mês, nas atividades de atendimento e integração
social das crianças deficientes. Dizia, na oportunidade, que
o projeto ficaria à cargó da Coordellaçãõ para Integração
das Pessoas Portadoras de Deficiências (CORDE), órgão vinculado à Legião Brasileira de Assistêricia, q~ue preteOdia-aiinR
gir, naquele ano 1990, 10% da população deficiente do país.
Agora mesmo a Federação Nacional das Sociedades Pes~
talozzi (FENASP) está vendendo tômbu1as e sorteando automóveis para angariar fundos tentando evitar que muitaS de
suas unídades, em diversos estados, fechem as portas. Como
a Pestalozzi, seguem o mesmo caminho a Federação das
Apaes, a Fede.rã.Ção das InstitUiÇões de Excepcionais e a Federação das Instituições Assislenciais, pois o GOverno está com
séria deficiência aUditiva e visual (não escuta e não quer ver).
Em SRl0-84, a ProP Cristina Silva, na época Coordenadora de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educªção e Cultura de Salvador, Bahia, alertava que mais de
12% das crianças de Salvador apresentavam algum tipo de
deficiência mental. Hoje, nem se fala.
Não bastam as Convenções, os enunciãdos Constitucio~
-riais, os -Códigos, Estatutos e demais leis que- não saem do
papel. Sabemos que 40% dos brasileiros passam fome e a
desnutrição grave atinge 30% de nossas crianças que integram
hoje o quadro desolador dos mutilados cerebrais de 40 mi~
lhões, sendo certo que uma em cada quatro crianças sofre
de desnutrição e morrem anualmente, 350 mil antes de completar o primeiro ano de vida. Destas, a metade não sobrevive
ao primeiro mês.
A situação da criança normal no país é gravíssima. As
diagnosticadas excepcionais sofrem da mesma patologia que
a administração pública- "deficiência"-, faltã.ndo vontade
política, respeito pelo pequenino ser e, mais do que isto,
moralização dos meios-e dos fins. É tempo do grande despertar
da credibilidade e da esperança banidas pelas promessas engaR
nosas e os discursos inflamados e contaminados ...
O Brasil é rico em tudo, até mesmo na ausência de um
progtam-a sério, sem demagogia, assistencialismo, paterna~
lismo, obras faraónicas e fantásticos projetas.
Sem educação e saúde jamais construiremos uma verda~
deira nação onde o povo exerça, na plenitude, uma consciente
cidadania.

e

SURDOS OUVEM ULTRA-SOM
Cientistas norte-americanos afiiinaram recentemente em·
uni -relatório publicado no jornal "Cseince" que as pessoas
surdas aparentemente conseguem distinguir algumas palavras
se os sons forem convertidos para ultra~som, através de uma
técnica que pode ser um grande avanço para o aperfeiçoa~
mente de aparelhos de surdez. O estudo que chegou a esta
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conclusão foi realízado com ouvintes, idosos com perdas audi-

tivas e portadores de surdez total.
Até o momento, os resulta_dos em pessoas com problemas
auditivos ou completamente surdas surgerem que o estímulo
do ultra-som pode fornecer uma abordagem terap-êutica alter-

nativa para a reabilitação da perda grave da audição.
Embora os pesquisadores ainda não tenham certeza de
como os surdos podem compreender os sons quando com vertidos para o ultra-son, eles calculam que o som, numa freqüên-

cia mais alta, passa através do osso mastóide (situado atrás
da orelha) até chegar a um órgão ligado ao equihbrio, denomi-

nado sácula, que, então, transmite o som para o cérebro.
A pesquisa constatou que todas as pessoas testadas, inclusive aquelas que eram completamente surdas, conseguiam
compreende,~ algumas palavras quando transmitidas em ultrasom. O índk:e alcançado na pesquisa não permite que seja
admitida a possibilidade de coincidência. Três das pessoas
totalmente surdas que foram testadas compreenderam aproximadamente 40% das palavras em ultra-som.
Nos testes, os pesquisadores transmitiam uma palavra
em ultra-sorn e, depois, solicitavam às pessoas que mostrassem
uma, entre seis figuras, que melhor correspondesse ao som
compreendido.
A empresa Hering Innovations Inc., americana, está desenvolvendo a tecnologia para um aparelho de audição que,
provavelmente, custará cerca de três mil dólares e poderá
estar disponfovel para o público em meados de 1992.
BRASIL DEFICIENTE
Os 15 milhões de deficientes brasileiros vão derrubando aos poucos os preconceitos da sociedade, mas
ainda têm dificuldade para exercer seus direitos de cidadãos. As cJdades estão cheias de obstáculos que complicam a sua vida.
A pequena Tãtiane Nascimento, de 4 anos, poderá levar
uma vida normal, mas terá de derrubar muita barreira para
vencer os preconceitos e conquistar seu lugar no mundo. Vítima de amputação congénita (nasceu sem uma perrta), ela
usa uma prótese que será trocada, várias- vezes, durante a
fase de crescimento. A adaptação não- foi fácil, mas a ajuda
de um padrinho anónimo e a assistência que recebe no CRPI
(Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral),
em Guarujá, litoral de São Paulo, lhe garantem que o futuro
será melhor. Tatiane mora numa favela com os pais e dois
irmãos. Se não fosse a reabilitação, provavelmente iria vender
balas nas esquinas de uma cidade grande, em vez de estudar
para conseguir um bom emprego.
_
.
Foi isso que aconteceu cóm Luciano Marques, de 31 anos,
vitima de poliomielite, até pouco tempo atrás.- Fre-qüentou
o Lar Escola São Francisco, em São Paulo, formou-se contador, mas teve de trabalhar como cobrador de ônibus_e telefo-__
nista antes de exercer, como queria, a sua Pi-ofissão. A cadeira
de rodas, que limita mas n-ão impede seus movimentos, cortou
pela raiz algumas boas oportunidades, antes de qualquer teste
que pudesse comprovar sua capacidade.
"Como eu poderia ConcOrrer, se"·os: anúncióS êxigiam rapaz de boa aparência e algumas empresas faziam exercícios
simulados contra incêndio para contratação dos candidatos?"
-pergunta ele, citando o exemplo de um grande banco que,
ainda por cima, lhe apontou as escadas de suas agências,
obstáculo invencível para a maioria dos deficientes físicos.
Luciano, casado e pai de um filho, é agora o contador do
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CRPI, onde a fundadora, Steffi Leonofe Asch, portadora
de leve deficiência na perna, emprega vários ex-alunos. A
telefonista Sandra Elizete dos Santos, por exemplo, se matriculou aos 12 anos e há 14 trabalha na recepção. Não se trata
de favor, mas de oportunidade e competência.
O que aconteceu com Luciano Marques, que teve "de
vender balas nos semáforos de São Paulo_ apesar do diploma
de contador, não foi uma exceção. A grande maioria dos
deficientes que fazem esse tipo de trabalh~, quando não se
põem a pedir esmolas, apenas não consegue um emprego.
Mesmo ha,bilitados a exerce~ UI?J.a profiSSãO -compatfVêi ·com
sua deficiência, esCarram ccim objeções às v~zes- claras, ãs
vezes disfarçadas, que lhes cortam o caminho antes de mais
conversa. Inventam-se mentirirthas, alegam-se desculpas ou
simplesmente responde-se com o silêncio aoS pedidos de emprego.
"Qua.pdo deixei o Clube do Livro, onde trabalhava, mandei meu currículo para umas 20 editoras e nenhuma delas
reagiu" - testemunha Luiz Baggio Neto. O problema foi
que ele teve o capricho de acrescentar ao pé de suas qualificações profissionais-uma ánOfuÇão desconcertante para os departamentos de recursos humanos d~~ empre~as. "O candidato
é deficiente físico e usa cadeira de rodas" -dizia a anotação.
A inútil busca de emprego serviu, ao menos, para confirnlar
a discriminação que Luiz vem combatendo com todas as forças
há muito tempo.
Presidente do Conselho Municipal da PessO"a Deficiente
em São Paulo, ele é, aos 35 anos de idade, um homem tranqüilo e realizado. Formou-se em Letras pela USP (Universidade de São Paulo), abriu uma empresa de comunicação
e ainda acha tempo para produzir e apresentar () prograrrtã ·
Interação, que vai ao ar âs-11 horas de sábado_ pela Rádio
Tupi. São 30 minutos de debates, informação e música. Uma
das bandeiras de Luiz é a luta contra as barreiras arquitetônicas
da cidade -qualquer cidade do Brasil, mas principalmente
as metrópoles - que dificultam a vida dos deficientes.
"As cafçadas não têri:i rebaixamento, o ntetró Dão-instala
elevadores, não existem banheiros adaptados e é impossível
a gente freqüentar restaurantes, cinemas e teatros sem fazer
verdadeiros malabarismo~"- observa Luiz_, lembrando episódios de sua exp~riência pessoãl. Uma vez_ ele foi barrado
na estação Luz do metrô. quando chamou a segurança para
ajudá-lo a ultrapassar a corrente dea cesso à _plataforma, já
que nã_o podia usar o bloqueio. "O fUncionário me expulsou,
pensando que quisesse entrar sem pãgar ."As conquistas são
lentas e insuficientes, mas já se tem motivo para comemorar
a sociedade vem tomando consciência do problema dos deficientes e alguns reflexos disso começam a aparecer. Um deles
é a criãção de linhas de ónibus especiais eni Cidades como
Belo Horizonte, São Paulo e Curitiba, que foi a_ pioneira.
_No _Rio de Janeiro, o metrô reserva bancos parã esses
passageiros, mas como aConteCe em São Paulo não oferece
outras faciJidades, a começar pelo acesso. Quem utJlizar cadeira de rodas tem de enfrentar escadas rolantes ou confiar nos
braços dos fun~!pnários da segura~nça,. pois nãO há rampãs
e--as .catracas são intranspOníveiS. E uril. problema antigo e
a luta em busca de uma solução não é de agora. O MDPD
(Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes) entrou
com uma ação na Justiça para obrigar a Companhia do metroplitano de São Paulo a adaptar suas estações. Ganhou_ em
d~as instânciás_, mas, porfnciívefi:}ue pareça, o metrô recorreu
das sentenças e briga no Supremo-Tribunal Federal.
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"Apesar de os projetas das estações preverem elevadores,
eles jamais foram construidos"- afirma Gilberto Frachetta,
ex-presidente do MDPD e usuário teimOso do metrô, apesar
dos riscos que as escadas rolantes representam para um paraplégico como ele. ''Tenho de ser carregado e tenho medo
de a cadeira quebrar, se não for ajudado por pessoas competentes" - dia ele. O MDPD ajudou a treinar fUncionáriOs
do metró, hoje disponíveis em algumas estações. Mas não
em todas como ate_sta o advogado Caio Leonardo Be_ssa Rodrigues, um campeão nessa maratona que é uma pessoa deficiente
embarcar sozinha no trem.
"Como tenho os movimentos de pernas e braços, posso
usar a escada rolante em minha cadeira, uma façanha impossível para outros tipos de deficientes. As pessoas se assustam
comigo, mas eu me divirto. Não há barreiras na estação da
Sé, onde troco a linha Lese Oeste pela Norte-Sul, mas um
funcionário tem- de abrir uma porta para mim na São Bento,
onde os bloqueios impedem minha passagem. Se vou almoçar
na Liherdade, as dificuldades são maiores, mas eu me viro.
Ruim mesmo é na Vergueiro, ante tenho de ser carregado
pela segurança, e pior ainda na estação Paraíso, que não tem
funcionários treinados- para transportar um deficiente. O Paraíso é um inferno." Caio tem 26 anos_ e ficou paraplégico
há quatro, depois de uma queda ao fazer ginástica na praia.
O DIFÍCIL ACESSO À ESCOLA
Se não é fácil para o deficiente adulto enfrentar a cidadeo desafio e ainda maior para as crianças. Se os pais oa amigos
não têm carro para levá-las à escola ou ao hospital freqüentemtne deixam de estudar ou de fazer um tratamento adequado por falta de condução. Não podem confíar no transporte
público e aquelas que conseguem ônibus especial eerdem horas no trânsito,· porque em geral moram longe dos centros
de atendimento.
Alguns alunos da periferia saem de casa as 4h30 da madrugada para começra as aulas às 8 horas na Escola Estadual
Rodrigues Alves, na Avenida Paulista mesmo viajando em
peruas da AACD, Associação de Assistência à Criança Defeituosa que vão busca-los- dia Walkiria de Assis, supervisora
do Serviço de Ensino Especial da Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo. Os mais prejudicados São_ os deficientes físicoS. ALém de terem maior dificuldade de locomoção,
contam também com menos escolas. A rede estadual tem
apenas 210 deficientes físicos matriculados em 17 clases especiais e quatro classes hospitalares, num total de 28.910 alunOs._
de todas as deficiência. Temos o p-roblema da necessidade
de instalações especiais e náõ dispomos de professores suficientes- observa Cármem Martim Costa, chefe da Divisão
de Currículo.
A situação Irielhor·é a des cegos, que podem estudar
em salas com uns acompãTihando sem muita dificuldade os
colegas normais. Exigem, no máximo, uma assistência complementar que é São Paulo se dá em salas de recu~os e co_m
a orientação de professores do ensino itineraJ:ife. São Paulo
tem 300 deficientes-auditivos são 3.780. e-os nlérisa1s, ó grupo
mais numeroso, chegam a 23.820 alunos. Eles estudam em
2.126 classes especiais, número ainda pequeno para atender
a todas as crianças deficientes.
A salvação, em São Paulo corno no resto do _!3r~sil, ~êfD:_ ·
sido associações como a AACD e a Apae _(~ssoctação de
Pais e Amigos do Excepcional), que costumam assjqar convênios com o governo para a educação. No CRPI (Centro_ de
Recuperaçáo de Paralisia Infantil e Cerebral) é a prefeitura
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de Guara já que- paga os professores. Quem não consegue
vaga na rede pública ou nas associações é obrigado a matricular
o filho em escolas particulares.
O problema aí é mais grave, pois há escolas cobrando
até Cr$ 50 mil por um período de três horas de aula" informa Ana Maria de Melo, mãe de um menino autista de
11 anos. No seu caso, a sutuação é ainda mais complicada,
porque o ensino público não tem classes para autistas. Mas
ela_ fala em termos gerais.
_
Os cegos, _ou deficientes visuais, não podem se queixar.
Em comparação com outros deficientes físicos, como os paraplégicos, eles até que são bem atendidos. Basta pedir ajuda
na estação que um funcionário os encaminha para o trem
e avisa a estação de destino, onde outro funcionário _aguarda
na plataforma, exatamente na porta de desembarque. Nem
sempre, porém, foi assim. O médico psiquiatra Jesuíno Pires
Araújo, que viajava diariamente entre as estações 'firadentes
e Paraíso quando fazia cursinho para o vestibular em São
Paulo, perdeu-se na plataforma e caiu na linha.
__ _
Ao perceber que estava me precipitando no vão dos
trilhos, consegui pular de pé e me controlar" -lembra lhe.
Não havia ninguém para ajudar , ao notar a ãpi--oximação
do metró pela vibração, t_eve calma sificiente para jogar suas
coisas para fora e pular de volta à plataforma. "Aconteceu
alguma coisa?" - perguntou então um segurança. Circuitos
iiltemos de controle nada haviam acusado. Jesuíno sentiu a
morte muito perto, mas não se apavorou. A deficiência visual
que carrega há 20 anos lhe tem ensinado a enfrentar situações
perigosas, preconceitos inadmissíveis e muita incompreensão.
Ele tinha 14 anosde idade_ em Guarujá, quando ficou
cego. Dormiu num beliche e sofreu deslocamento da retina
de tanto olhar para uma lâmpada acesa, "só de curiosidade,
para saber corno funciona". Agora ele atribui o acidente a
uma propensão -genética, à fragilidade genética em alguns
tecidos do.organismo. "Talvez não tivesse ocorrido nada com
outra pessoa, mas no meu caso veio a cegueira" - explica.
Quando falou em Medicina, foi um eacândalo entre os
colegas, mas a famúia ãpoiou. Fez -três anos de cursinho no
Objetivo de Santos, mas não conseguiu passar logo no vestibular. Finalmente foi aprovado (alguns amigos já o aconselhavam a fazer Psicologia, área próxima da Psiquiatria que ele
queira), e houve uma festa. As barreiras surgiram na hora
da matrícula e continuaram pelos anos seguintes. Jesuíno precisou de uma autorização especial do Conselho Federal de
Educação que, além de mandar matriculá-lo, lhe deu 13 anos
de prazo para se formar, quatro a mais do que dá a um estudante non;nal. Não precisou de tauto:- depois de oito anos
de estudo, conseguiu seu diploma no final de 1988. Casado,
pai de um menino chamado Lucas em homenagem ao evangelista São Lucas, que era médico, o doutor Jesuíilo é psiquiatra
ew Santos, o primeiro especialista 'l.esta área na América
Latina. Como não há livros de M~didna em braile, estudou
~w_fitas gravadas pela mãe. _
.
"Não tive privilégios na faculdade, estudei tudo, até técni- cas de cirurgia, como qualquer aluno, e!D~0i':.:. não pudesse
me dedicar a qualquer área" -recon1.ece, certo de que pode
se:r u_m_b_om clínico ou psiquiatra, embora ·não possa ·razer
uma operação. •'se medescreverem, no entant0, uma cirurgia
e houver falhas, eu sei dizer "onde está o ereo"- garante.·.
Jesuíno não usa mais bengala de cego-·pa:-:--a 1!!dar na
rua, pois costuma sair acompanhado da mulh~r. a pé ou de
carrq, Conhece, porém, osriscoselembra-se da fa:w. de preparo das pessoas que tentam ajudar. '·Um:J vez lltt!a pessoa
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Paulo, há quase três anos, ele interrompeu o curso técnico
de Administração por causa da paraplegia que o prendeu
a uma cadeira de rodas. Mas já voltou à luta: está fazendo
uma pesquisa para escrever um livro sobre deficientes e pretende retomar logo os estudos para se-formar numa faculdade.
Barreiras
"Estou enfrentando a realidade e não vou abandonar
Os deficientes preciSrim de ajuda, mas é indiSpensável minha vida social, mesmo dependendo da boa-vontade dos
saber a melhor maneira de ajudá-los. O próprio Jesuíno che- amigos qUe, por enquanto, me transportam de carro de um
gou a ser carregado no· colo, ao tentar embarcar num_ ônibus lado para outro" -promete Rogério, entusiasmado com as
("Eu só queria qu·e me Indicassem o riúmero do ónibus_ e descobertas dos últimos meses. Apesar da pouca esperança
me levassem à porta de embarque"), pois a maioria das pes-- que os médicos lhe davam, vai somando pequenas conquistas,
soas -não-sabe como agir. "Um cego que parou na esquina à medida que se adapta e reaprende a viver. É de carona
para·descançar foi atravessado à força três vezes, pois o agarra- que ele vai de seu bairro, a Casa Verde Alta, até a Vila
ram literalmente pelo braço quando o sinal abriu" -conta -Clementina, no outro lado da cidade, para trabalhar como
Luiz Baggio Neto, lembrando um ca:so real que parece· piada. voluntário na Associaç_á_o Cruz Verde, uma instit1,1ição para
A regra vale para qualquer deficiênCia: o apofo que os deficien- vítimas de paralisia cerebral grave.
São crianças e adolescentes sem cura nem reabilitação
tes exigem é, em geral, muito mais simples qUe as pes~cras·
im3gimlm.
posSfvei?_ ao tod9 206 internos-que chegam ali para passar
Quem convive com um cego no dia-a-dia até se esquece o__ resto da vida. Rogério; que tem 24 e anos um futuro -de
de que ele tem deficiência visual, tamanha a liberdade de luta pela frente, ajuda-os no que é possfvel, trabalhando na
movimentos que consegue. O médico, Jesufno Pires Araújo farmácia ou atendendo na recepção, por exemplo. É uma
é um exemplo disso e tem uma explicação para seu sucesso: colaboração muito bem-vinda, pois _a Cruz Verde depende
força de vontade para vencer as barreiras~e consciê.õcia das de voluntários e serviços é o que não falta. Além dos internos,
próprias limitações.
- -a assOciação tem clientes externos num ambulatório de ondon"Tenho senso Crítico, sei -o" qUe Sou capaZ· tfe fazer e tolOgia, fisiotc!nipfa e n~uropediatria.
-__i'A maior dificuldadr;: que_ os deficientes enfrentam é a
me sinto seguro, apCSãt da oposição de alguns colegas" afirma ele, referindo-Se aos médicos, uma minoricl~ que .ité distânCia e a falta de transporte adequado para chegar até
hoje condenam a faculdade que o matriculo_u- e lhe deu um aqui" ---:-informa a assistente social M3sako__ Gómbata Hatadiplimo. O psiquiatra descobriu que as pessoas não acreditam keyama, responsável pela triagem de candidatos a tratamento.
na capacidade de um deficiente, a não ser depOiS de ele prOvá- Numa manhã da primeira semana de outubro, ela podia aponla. Por isso, muitos deficientes são barrados no mercado de tar o exemplo de Jorge Borges, um rapaz de 26 anos que
trabalho por mero preconceito. Aqueles que enfrentam as se apresentava para fazer o _orçamento. Vítima de uma lesão
cerebral até hoje inexplicável para a· família, ele parece uma
barreiras acabam vencendo.
Uma prova é San·dra Selma da Silva, de 28 anos, que pessoa normal, mas não fala nem é capaz de controlar o corpo.
aos 19 sofreu um acidente de automóvel em ltajal (SC), onde Depende em tudo da mãe, a baiana Erondina, que o concebeu
mora a sua famflia. abandonou provisioriamente o trabalho quando o marido estava doente de câncer. E o caçula de
de contadora no posto de gasolina do pai para fazer a reabili- 17 irmãos, todos ainda vivos, embora afastados da famíJia.
tação em São Paulo, mas logo depois reiniciava a _luta. Sua "Só eu e outro irmão, o A tônio, ajudamos a mã_e, aliás,
primeira surpresa foi descobrir que em sua cidade havia deze- _o _Antônio mUitO m3is· d_o que eu;' -lamenta Edivanil, que
nas de deficientes desconhecidos: viviam escondidos em casa acompaithou Jorge â Cruz Verde. Antônio, Cobrador de ônibus, sustenta a casa e, não fosse a assistência médica da CMTC
e só apareceram quando ela fundou uma associaÇão.
Sandra, que tinha uma vida agitada, não mudou seu estilo.
(Companhia Municipal de Transportes Coletivos), a situação
Apesar da cadeira de rodas, continuou a freqüentar clubes, seria muito pior.
restaurantes, bares e festas, como uma inoÇ"a normal. Sem
"Meu irmão foi criado como um bichinho, pois nós demoo- menor trauma comprou um carro· adaptado e voltou ao ramos a descobrir que ele tinha problemas" -diz Edivanil,
volante. Anda sozinha por todos os lados e até viaja, como e a mãe confirma. Jorge gosta de passear e para ele não
fez nas eleições de 3 de outubro, quando enfrentou mais de e~ist~ passeio melhor que ir â igreja evangélica Brasil para
600 quilómetros, revezando com a irmã, para votar em Sàrita CfiStõ: Não Canfã nem bate palmas como as· outras pessoas,
Catarina. Gosta de pescar, andou de moto e até conseguiu mas presta muita atenção e ri de felicidade.
esquiar, adaptando uma prancha num barco-a-motor.
Vida Nova
Há três anos em São Paulo, onde divide um apartamento
com duas irmãs e uma amiga, trabalha agora na Estação EspeA maior ou menor dependência dos portadores de deficial da Lapa (veja boxe na pág. 22) como monitora do curso ciência s~ e-xplica pela mãiõr ou menor gravidade de cada
de fax e telex. "Achei melhor me mudar para a cidade grande, casç. A_ adaptação às novas condições de vida depois de um
pois-a rotina do iriterior é mUito bitolada"- assim ela justifica acidente e a educação de uma criança que nasce com problesua opção por uma vida mais agitada que, aparentemente, mas fíSicos ou mentais exigem um grande esforço de todos
só complica o dia-a-dia de um deficiente. O exemplo encorajou a começar pela família. Pais e "irmãOs paSsam a ser também
seus-amigos de Itajaí e a maioriã. deles começou a agir, desco- pessoas especiais. O primeiro irffpactO é duró, parece m·venbrindo que a deficiência tem limites maS não deVe com:lenar cível,_mas as cQisas voltam aos eixos à medida que o tempo
ninguém à imobilidade.
.__ passa e surgem os resultados concretos da luta.
Tatiane Nascimento, a menina do Guarujá que por
É uma lição que Edilson Rogério de Souza já aprendeu
e está começando a aplicar agora. Atingido por um tiro na quarito depende de condução especial para chegar ao CRPI,
medula, durante um assalto na Avenida Paulista, em São ,um dia vai ser uma moça deSeinóaraçada para a rotina da
me puxou pela bengala como se arrastasse um bode pela.corda.
Tõftiãdo de surpresa, me deixei levar. Na segunda vez, soltei
a bengala e, diante do espanto do bom samaritano, ensinei-o
como podia ajudar-me".

en-
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remédio que elimina o excessO de ferro do organismo. Depois
de trabalhar durante dois anos como secretária da ABRASTA
(Associação Brasileira dos Talassêmicos) em São Paul~, ela
s~ transferiu_para a Gots, uina fá~r_ic~_de_fi"eios __ e reparos
para automóveis, enl Santo André (SP), onde mora.
"Fui contratada por indicaçâ6, não tive problemas, mase hoje, aos 54 anos, pecorre o Bàsil tod_o fazendo reportagens,
sem limitação nenhuma. Quem se lembra de que Bóris Casoy, s6 falei da talassemia com meu chefe porque tenho de _falta_r
o apresentador do telejornal do SBT, é deficiente físi~9? :Víti- Ul!l dia -por més para a transfusão de sangue" --informa
ma de paralisia infailtil, ele fez váfí3s círUrgias para conseguir Eliana, agora secret~ia de vendas. Há alguns meses, fez conandar. Reagiu, lutou, tornou-se um dos mais brilhantes jorna- curso público para a prefeitUra de: sua cidade, foi aprovada,
mas náo se interessou pélo emprego.
listas brasileiros.
O ~~emplo __q:é Eliana anima a presidente da Abrasta,
Não se trata de_ super-heróis, são __eX:f:!mplos con_cr~Jos
e numerosos. Os deficientes que escolhem a profíssão certa Neusa Cattassini, que sempre acreditou na capacidade dos
adaptam-se à evolução da tecnologia e prov~m_s~u ~alento. portadores de talasse-Q:tia, apesar das limitações. Existem preOutro exemplo é a paulistana Patrícia-Pappalardo, de 28 anos, conceitos, mas ela tem conseguido encaminhar alguns associaque perdeu o controle do braço esquerdo ao sofrer uma qued~ dos para serviços compatíveis cOm a doenÇa-, sempie explina infância. Depois do susto e do tratamento, ela verl!_l~ª-~Qg __ cando os cuidado~_que ela exige. O sucesso sempre vai depenuma vida normaL Fez Comunicação e há quase CincO anõs der da disposição e da eficiência de profissionais que_, como
é revisora de O Estado de S. Paulo. Enfrentou a máquina Eliana, enfrentam o desafiO e obrigem pela vaga.
"É exatamente isso que nós defendemos para os deficiende escrever e não teve a menor difici.Jldàde em apreilder os
segredos do computador que agora é seu instrumento de traba- tes, oportunid-ades sem privilégios, porque queremos competir
lho. Uma surpresa agradável: consegue acionar as, teclas com e vencer dentro da realidade da deficiência" - afírma LWZ
as duas mãos, façanha que a máquina não lhe permitia. Patrí- Baggio Neto, o presidente do Conselho Municipal da Pessoa
__
_
cia, que há três anos tifou süa carta de motorista, estáj~ntait~o Deficiente.
_- JoâO Carlos F_ecci, que era e_co:Õ.omista na ~:phi_lips até
dinheiro para comprar seu primeiro carro, um ClieVétte hidra. 1968, quando ficou -tetraplégico depois de um acidente de
rruHicO.
carro na Via Outra, acreditã que poderia ter retomado o
Oportunidade
emprego após a reabilitação, se tivesse querido. Mas Õão quis.
Na cidade de Bauru (SP), onde mora em CÇ>mpanh_ia dq_t Preso a uma cadeira de rodas e ãs muletas, ele começou a
avós, Emnio Figueira, de 21 anos, vive uma experiência exata:.- pintar para movimentar os dedos e acabou descobrindo novos
mente contrária: -portador de deficiênCia rllotora, em cOnse- talentos. Os quadros, que no princípio não passavam de distraqüência de uma paraJisia cerebral no parto, ele é obrigado ção, ganharam as galerias e são hoje sua fonte de renda.
a trabalhar em máquina de escrever, em vez de computador,
Irmão do compositor Toquinho, que com os pais lhe deu
por causa -da força e-xcessiva das mãos. _"Não coiis-igo bater toda a ajuda necessária e construiu uma casa- p-ara ele em
as teclas de leve" -explica, falando com dificuldade de dic- Sãq_-paulo, João Carlos se tomou também escritor, autor de
ção. Freqüentou durante nove anos a AACD (Associação _çjnco livros. Sua obra de estr~ia, Minha prorJSSão é andar,
de Assistência à Criaiiça Defeituosa}, -entidade eficiente e em 23~ edição, já veÕdeu mais de 5d riii(ex_emplares. Agora
bem equipada de SãQ Paulo que se t<frnou estágio obrigatório est~ ~screveDdp uma biografia do poeta Vinícius de Morais,
para a reabilitação de milhares de deficientes físiéós. Canse-- parCeiro de Toqi.Iinho e amigo de toda a_ famflia. _ _
guiu andar, fez o primeíro grau- até a sexta série_, obteve um
,_ "Qualquer deficiente tem de Se jogar na vida, entrando
certificildo de jornalista num curso técnico por correspon- pé-los Cãminhos que lhe dêem satisfação. No meu caso, a alterdência. Como se exige diploma de curso superior para o exer- naúvã foí Pintai- e escrever- uma grande descoberta de talencício ·da profissão, Emílio não pode trabalhar em jornais ou tos que eu desconhecia". João Carlos também faz palestras
revistas, como é seu sonho. Mas nem por isso deixa de fazer sobre a deficiéncia (jamais reCusa um convite)~ viajandoo'ãO
jOrnalismo: fundou e dirige o Deficiente, um tablóide a serviço volanfe de seu carro adaptado. Vai para qualquer lugar, sem
da comunidade de Bauru. Faz também o trabalho de divul- preocupação com estacionamento, escadas, facilidade de acesgação da AP!ECE (Associação Pais para Inte-gração Escolar so. Casou-se em 1985 e leva urita vida bem organizada, com
da Criança Especial), onde trabalha como voluntário. Autor hora para tudo. Aos 48 anos, é um homem alegre e bem
de três livros de crónicas e_ poemas, está escrevendo agora disposto.
"O documentário o mundo do deficiente," fruto-de sua expeHA adaptação dÓ João Carlos, como a de Marcelo Paiva,
riência pessoal e de pesquisas.
que eram perfeitos e se tornaram deficientes em conseqüênCia
"GOsto de escrever, embora meu ritmo seja muito lento, de acidentes inesperados, deve ter sido mais difíCil do- que
pois as mãos não acompaitham a velocidade da ~ente" a minha" - observa o publicitário Fábio José Brites ·Figtieí~
diz o rapaz. Decidiu morar ·e-m Bauru para fugir da agitaçãC? re4q, d.e 35 anos, imobilizado na cama desde novembro_,de
da capital, onde residem_ seus pais. Viveu ant~s ~m GüaiaÇaí, 198(5, depois da terceira cirurgia na espinha. Cairia foi p-eidentambém no interior paulista, e atríbuf à tfanqüilidade das do o movimento aos poucos e sabia e:xatamente o que ia
cidades menores o progresso que tem coii~_eguldó -_~9J!IO d~~i ocor:r.er em seu -caso, ele acha que póde se preparar para·
ciente: Em Bauru, ele viaja de ónib-us sozinho e até passeia a doença.
Seu problema começou aos 9 anos de idade, quando fez
numa biciCleta adaptada.
__
~
Eliana Boaretto, de 23- anos, também mudou ·de vida. a primeira.operação para tetirãr um tumor benigilá na espíilha.
Portadora de talassemia, doença incurável do sangue que pro- Até os 25 anos, levou vida normal: estudou, jogou basquete,
voca anemia e alterações ósseas; depende de transfusões fre- andou a cavalo, trabalhou. "As dores, porém_, .recomeÇat."am_
qüentes e- usa uma bomba de infusão para receber o DesferaJ, . e exigiram ma_is dtiãs cirurgias em 81 e 82. Veio aanacnoidite,
vida, inclusive para o trabalho. Muita _gente nem_ vai notar
que ela tem uma perna mecânica, apesar de continuar mancando um pouco. É o que acontece, por exemplo, com o
jóniãlista José Hamílton Ribeiro, que recebeu uma prótese
em 1968, depois de pisar numa mina na guerra do Vietnã,
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uma inflamação nos-Cne&oS que -saenr da coluria, e com ela
um processo lento de paralisia. Senti primeiro a TnsensibiHdãde

nos pés, comecei a usa-i bengala, depois muletas, finalmente
a cadeira de rodas. Há quatro anos, estou só deitado, preciso
de ambulância se tivei -de sair de casa".
Apesar disso, Fábio Dão descansa no pequeno- quarto
do apartamento do 17~ andar no bairro do Brás,-em São Paulo.
QuandO não está trabalhando em textos_de criação para agências de propaganda como profissional autônq~o. agarra-se
ao telefone em mil cantatas, lê algum livro ou se ~ebruça
sobre a máquina para eScíeVer-cOntos--e pOéSiaS:.
- - -- - "Mesmo que seja para rasgar depois, não deixo de escrever, pois o trabalho me ocupa o tempo e faz bem"- justifica.
As dores aumentam e ele sente depressão, quando não faz
nada. Uma de suas preocupações é a organização de um concurso de contos e poesias para defidenfes {leia notícia na
pág. 15), iniciativa que chega ao terceiro ano.
CENTRO DE LAZER E INTEGRAÇÃb
Convidado a expor seus quadros na Estaç-ãO-Especial
da Lapa, um centro de convivência e desenvolvimento humano
inaugurado em outubro pelo governo-de Sãp_Paulo, o escritor
e pintor João Carlos Pecci ficou entusiasmado: pela primeira
vez, ele viu na cidade resultados concretos de uma campanha
que começou há quase dez anos. São 5 mil metros qu-adrados
de construção e em cada canto se comprova ali a preo~upação
com os deficientes. Eles têm a prioridade em tudo nessa antiga
fábrica de tecidos transformada em centro de estudo, cultura
e lazer.
"Temos um auditório com 60 p-Oltionas fixas e áfea-liVi:"e
para 50 cadeiras de rodas, o piso não derrapa, os banheiros
são numerosos e especiais, o acesso é fácil e, nos cursos de
profissionalização, a preferência é sc~mpre para- os deficientes"
- informa o coordenado!- Reginaldo Zacca_ra de Campos,
assessor técnico do Fundo "Social de Solidariedade do Estado
de São Paulo, responsável pela iniciativa. '
E na Estação Especial da Lapa que Sandra Selma da
Silva, a moça paraplégica que veio de Itajaí (SC), Trabalha
como monitora no curso de- fax e telex-: Mais do que uma
funcionária eficiente, ela é um exeffiplo pafá -os alllnóS que
chegam também numa cadeira de roda_s ou são portadores
de outras deficiênciaS. Há cursos em ·muitas áreas e sempre
será po-ssível ao cteficienfe adaptar-se a algumas delas.
O interesse foi imediato, apesar de não ter havido muita
publicidade. "EntramoS em coiltato com as escolas de redeestaduai·e foi das classes especiais que vie.ram os- p_r~nieiros
candidatos" - diz Maria da Graça Moreira, coordenado!"a
dos cursos. O mais procurado foi á"cursá de op_era_ção de
xerox, que recebeu logo 175 inscrições.- No curso de- ó_tlCa,
que vai fabricar lentes, o monitor Clodoaldo TOrre-s não-es_conde sua alegria: depois de 51 anos de profissão; ele trabalha
agora com· pessoas deficientes, o sonho de sua vida. Prioridade para os deficentes, que ocuparão 70_% ·das
vagas, mas nã·o exclusividade. Os outros 30%- Serão para alu~
nos não defiCientes, conf preferência para os milis -carentes.
Mas qualquer pessoa pode freqüentar a Estação Especial da
Lapa (Rua Guaicurus, 1546, telefones 872-6577 e 864~1011),
ainda que seja só para-Corihecer vagões ferroviários na -plataforma desativaUa ou tomar um refrigerante na lanchonete.
"Essa integração é uma beleza e corfesjJonde àquilo que
estamos buscando há muitO- tempo" --:- a,erova a psicóloga
Cármen Leite Ribeiro Bueno, presidente do ConSelho Estadual para Assuntos da Pessoa Deficiente. Está entusiasmada
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tarilbém com ns--c_ursos de profissionalização~- indispeiiSáveiS
para-a formação dos deficientes. "A falta de preparo profisional ~os candidatos é um problema mais sério do que a
falta de_ mercado de trabalho" - garante. Ela insiste que
integração é a·meta final: curSOs_ técnicos, reabilitação e qualquer estudo não passam de instrumento para integrar o deficiente_ na sociedade.
A assistente social Aida Cardoso de Almeida Bozzini,
do setor técnico do conselho, aplaude a abertura da Estação
Esp_ecial, vendo nela mais uma contribuição para a conscientização da sociedade.-"Ãpenas mais uma", porque restã muito
o que fazer nessa área._ A julgar pela situação de São -Paulo,
que o-cUpa -a -liderança nesse tabalho, o País vai mal: apenas
64 mil ou 2% do total dos deficientes recebem atendimento
do governo paulista. São Paulo tem 3,2-0iilhões de deficientes
assim distribuídos: 1,6 milhão mentais, 640 mil físicõs·, 480
mil auditivos, 160 mil visuais e 320 mil com deficiência· múltipla.
O mesmo -acontece nas erripresaS priVadas e estaduais.
Não há escolas especializadas para os deficientes. Ensino profissionalizante não se pode falar. Tudo isso faz com que o
deficiente -Iiq"ue_ â margem da -Sociedade. As instituições no
momento estão" desamparadas, como é o caso da AMAS que,
sem receber as verbas da LBA, vive um momento muito difícil,
sem cOndições de honr3.r os seus compromissos, p-rrcipalinerite
com a folha funcional", desabafa Maria do Carmo, diretora
da AMAS.
No Estado não há estrutura para que os deficientes vivam
pelo meilqs dignainerite. As empresas os discriminam. b poder público cria leis que os beneficiam, mas não se põem
em prática. Outra luta dos deficientes é quanto â regulamentaçã<?_a!) art._~03, in~isó V, da Constituição Federal, que garante -aos deficientes que- não -possuem- nenhum IDeio de_sobrevivênciã., Um salário mínimo. Os deficientes apelam ao governo
que ~rie escolas profisionalizantes e es_timulem os empresários
a absorverem essa mão de obra_ especializada, que em muitos
casos já aprovou que é viável e não traz prejuízos para ninguém
e sim lucros.
FORÇA INTERIOR
Outro exemplo" de vida é do jovem José Renato, 27 anos,
que sofreu paralisia infantil aos 11 anos de vida, Renato é
funcionário público estadual, hoje em disponibilidade. Com
a _for~_ que recebe da famfliª_ ~ dqs amigo~, Renato_ não_ se
abate diante dosproblemas e tenta viyer Um_a vid~ _s_em lim~t~
çôes. Ele é. paraplégico, lOcomove-se de muleta, e é um excelente motorista.
Renato adaptOU--O seu Próprio carro para o tipo não de
deficiêricia que-porta. Para-ele nã há di~culdades, o que e-xiste
nó- seu vocabulário é a -palavra luta e resignação. Para tirar
a sua carteira de motori~~a _não foi fácil. Fo_i_ reproVãdo três
vezes, por discrin:iinaÇão, e, nã- últiina vez que tentou, teve
que denU.ri.dar âs autoJidad~s o tipo de tratamento que estav~
recebendo e, por fim venceu.
--uÀ--vída é uma batalha e temos que vencê-la a cada dia,
por isso não desanim'o, porque em primeiro lugar não sou
doente e faço de tudç para não_ me sentir tiril inútil, mesmo
q-ue as pessoas às vezes tentem passar isso. Sou unia- pessoa
p~<;>_dutiva e exijo respeito de todos", sentencia.
Essa mesma força- encontramos no jornalista Cfeomar
Brandi, uma pessoa intelectual,_batalhadora, carismática, que
tem Uma- grande vontade de viv~~· É um exemPlo de__vida
para os seus colegaS. A sua deficiêilcia-, que o obriga a andar
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de cadeira de rodas, não torna uma pessoa amarga e, sim,
uma ~ompanhia para todos os momentos. um- ser com força
supenor.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Esgotado

ORDEM DO DIA
Item 1:
Projeto de Leida Cãmara n•85, de 1991 (n'461/91,
na CaSa de_ origem), de iniciatTVã dO_ P!_esidente da
República, que dá nova redação ao § r~ do art. 3~
e aos art'. 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
(dependendo de parecer da Comissão de Assuntos Económicos).
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
SeCretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 797, DE 1991
Nos termos do art. 352, inCiso II, do Regimento Interno,
requeremos a extinção da urgência concedida para o Projeto
de Lei da Cãmara n• 85, de 1991 (n' 461191, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da Rep~blica, que dá
nova redação ao§ 1~ do art. 3~ e aos art~. ?<!e 9~ do Decreto~Lei
n' 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. ~
Sala das Sessões, 1• de novembro de 1991. -Humberto
Lucena- Marco Maciel - Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A votação
do requerimento, agora lido pelo Sr. 19 Secretário, fica adiada
por falta de quorum, e a apreciação da matéria sobrestada.
O SR. PRESWENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Discussão, em tu-rnó~único, da Redaç~ Finai (Ofe·
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9
, de 1991) do Projeto de Decreto Legislativo n' 78,
de 1991 (n' 184/90, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do acordo celebrado em Brasilia, 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.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresenta:Çãõ de emendas,
a redação final é considerãda definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai â promulgação:
.
É a seguinte a redação final aprovada:
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REDAÇÃO FÍNAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 78, DE 1991
(N• 184, de 1990, na Câmara dos Deputados)
Faço saber que o Congresso Nacional aprovOu, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1991
Aprova o texto do Acordo celebrado em Brasüia,
no dia IS 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.
Art. 19 ~É aprovado 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, com ressalvas a seu art. 7~, para
assegurar ao Governo o livre acesso aos resultados dos. estudos, das pesquisas e suas aplicações, realizados no âmbito
doCLAF.
. Parágrafo único. Quaisquer a tos ou ajustes complementares de que possa resultar a reVisão ou modificação do presente documento estão sujeitos ã aprovação do Congresso
Nacíonal.
Art. 29 Este decreto Ieglslãtivo entra em vigor na datade sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer no 413,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo 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 Brasil e o Governo da República Popular de Angola,
em Luanda, a 28 de janeiro de 1989.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro-adiscussão~
Encerrada a discussão, sem apresentação de emeridas,
a re_dação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos_ do dispositivo no art. 324 do ~egimento Internq. _
O projeto vai à promulgação. ~ ~
.
É a seguinte a redação final aprovada:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO l>E DECRETO LEGI!ÍLA TIVO

N• 79, DÊ 1991

(N• 168, de 1989, na Cãmara dos Deputados)
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATNO No , DE 1991
Aprova o texto do Acordo de Co-produção Cinematográfica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de
Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 1989.
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Art. I' É aprovado o texto do Acordo de Cc-produção
Cinematográfica, cefeórã.do entre o GoVérno da República
Federativa do Brasil e o GoVerno _da República Popular de
Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 1989 ...
Parágrafo único. Estão sujeitos -à aproVação do Congresso Nacional quaisqUer ates de que possam resultar em
revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a
estabelecer ajustes complementares.
Art. 2<? Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4

Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituiçãó n11 6, de 1991, de autoria do
Senador Garibaldi Alves Filho e outroS Senliores Senadores, que dá nova redação à letra b, do ÍI_tcis~ ?Ç do
§ 2' do art. !55 da Constituição Federal, tendo
PARECER, sob n' 424, de 1991,
- da Comissão Temporária, oferecendo a redação
do vencido em primeiro turno.
Em obediência ao disposto_ no art. 363_do RegJmenio
Interno, a matéria deverá figurar na Ordem d6-Día: -durante
três sessões ordinárias, quando poderão ser oferecidas emendas, assinadas por um terço mínimo da composição do Senado,
que não envolvam o mérito.
_
___- ~
Em discussão a proposta, em segundo turno. (Pausa_.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá prosseguimento na sessão da próxima segunda-feira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5
Discussáo, em -segundo tUrno, da Proposta de
Emenda à ConstituiÇão n9 14, de 1991, de autOrlá do
Senador José Richa e outros $enhores Senadores, que
altera a redação do caput do art. 29 e o art. 39 do
Ato das Disposições -cOnstitticion3is TransitóriaS, tendo
PARECER;sob n' 423, de 1991,
- da Comissão Temporária, oferecendo a redação
do vencido em primeiro tUrno~.
Em obediência ao disposto no art. 363 do Regimento
Interno, a matéria deverá figurar na Ordem do Dia durante
três sessões ordinárias, quándo poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço mínimo da composição do Senado,
que não envolvam o mérito.
:
Em discussão a proposta, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão_terá prosseguimento na sessão da próxima segunda-feira.-~- _-_--::-=0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a paJavra ao nobre Senador Ney Mclr3ilhão ..
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- sr. Presidente,
SP's e Srs. Senadores, venho hoje à tribuna do Senado Federal
para falar sobre o turismo. Na oportunidade, não posso_ deixar
de congratular-me com o Dr. Ronaldo Monte Rosa, Presidente da Einbratur, que está fazendo um trabalho sério, competente, dinâmico, para soerguer o turismo etn nossO País.
Aliás, o Dr. Monte Rosa está fazendo um apelo ao Congresso, e me incluo como um dos seus defensores, no que
concerne a manter as dotações de, pelo menos, 30% daquilo
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que é necessário para o desenvolvimento dessa indústria sem
chaminé, de grande importância para o desenvolvimentó do
nosso País.
Sr. Presidente, os países eu_ropeus têm no turismo grande
parte de seu faturamento de divisas fortes e o Brasil, como
sabemos, é um póJo turístico de gra11:de atração mundial. Por
isso, quero chamar a atenção do Congresso Nacional-para
que ajudemos a esse setor do Governo, a Embratur, cujo
Presidente é um profundo conhecedor da área.
O Governo Federal, através do Congresso Nacional, precisa ajudar a Embratur, p-orque rim turismo bem feito, corripe~
tente, dará ao Brasil a imagem que o nosso País precisa ter
no exterior.
Há três meses visitei a China Continental e fiquefiriiPressionado com o trabalho silencioso que o Presidente chinês
está fazendo para intensificar o turismo naquele grande país.
---'-Basta dizer, Sr. Presidente, que só a antiga capital do
impériO chinês recebe de turistas, por ano, o equivalente ao
número dos que visitam todo o nosso__ País, ou seja, mais
de um milhão de pessoas-visitam anualmente a antiga capital
imperial da China Continental.
Assim S-endo, Sr. Presidente, temos que acompanhar
exemplos de países como a China que, com um t~rritório
muitO grande, assim como o noss·o, tem atrações imensas,
e nós também as temos. Isso poderá ser uma solução rápida
para os nossos problemas de desemprego e moeda forte.
Por isso, Sr. Presidente, quero fazer algumas considerações com dados sobre _QJurismo no Nordeste, mas não podia
deixar, de maneira nenhuma, de me congratular com o Presidente da Embratur, por sua·competêncüt, Iio- mórilento em
que chamo a atenção desta casa: a]ertando-a quarito à importância do turismo em nosso País, para que ele seja incrementado o mais rapidamente possível, porque temos todos os
requisítos para sermos uin dos grandes países de turismo.
Sr. Presidente, falarei ag<;"~rasobre _o Nord~ste, que é
a regi~o natural do turismo braSileiro, pois Deus fOi gerieroso
demais quando fez a aquarela nordestina. Lá, há a beleza
invulgar de nosso País~ cheio de sol, de praia e de sal. Lá, ·
_há palmeiras onde canta a sabiá.
O turismo, Sr. Presidente, que nos leva à contemplação
das belezas naturais e, através delas, â restauração de nossas
foiças, "físicas e psíquicas, e não é só isso. ~ também uma
indústria que impuJsiona, sem poluição e sem técníca de pOnta,
o Pafs ao desenvolvimento. Por isso, a Efllbratur_merece_ todo
noSso apoio.
-- O Governo Federal e o Nordeste tem que optar pelo
turismõ, pOrque assim fazendo se valem dele para alcançar
o ~~se:_nvolvill_lento. O turismo promove· o lazer e, como indústriã, cria-etnpfego, faz iriVeistimento, gerã rendas e traz divisas.
No Brasil, entre 1989/90, o turismo foi responsável por:
- ...,.::um milhão e quinhentos mil empregos, corresponden·
do a 2,6% do total deles;
-2,5% do Produto Interno Bruto (PIB);
-1,8% da iii VersãO de capitaJ; -4,6% das exportações brasileiras;
-uma receita cambial de 1 bilhão e quatrocentos milhões
de dólares. (Fonte: Organização Mundial do Turismo (OMT)
e Em_bra_tl!J'.)
Assim, o turi~mo, Sr. Presidente, mais do que outro setor,
responde de modo positivo aos "objetívos da política go~erna
mental no que diz respeito à geração de empregos, captação
de divisas, desconcentração de renda e melhoria da qualidade
de vida da população". Já que é assim, Sr. Presidente, nada
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mais natural que, para isso, a Embratur seja estimulada e
apoiada.
S6 duas indústrias no mundo. Sr. Presidente, superam
o faturamento do turismo: a do petróleo e- _a de armamentos.
Em 1980, no Brasil, o turismo foi respon-sável por s-,9%
da Receita Nacional de Exportação. Hoje é respdnsável, apenas, por 4,6%, mesmo assim, ainda é o maior ou e·quivalente
às receitas geradas peJa exportação de café, de farelo de soja,
de suco de laranja, sendo superada apenas por material de
transporte, minério de ferro e produção de siderúrgicos: (Fonte: Fundação Getúlio Vargas, conjuntur_a Económica, vol.
45 n' 5 - Pág. 75.)
Em 1990, visitaram nosso País um milhão setenta e oito
mil seiscentos e um turistas. Com os turistas, o País faturou
um bilhão quatrocentos e quarenta e quatro milhões cento
e setenta e um mil dólares, representando 4,6% das exportações totais, quando estas foram de trinta e um bilhões quatrocentos e quatorze milhões de dólares. (Fonte: Bacen, Cacex
e Embratur.)
De 1980 a 1990, baixaram a receita proveniente do turismo e o número de turistas. Mas há explícações para o fen6rheno. Entre outras, "a diminuição dos investimentos- âa Embratur em promo-Ção"' turística- nO exteriOr e a paràlisação- dos
investimentos em novos equipamentos de infra-estrutura turística".
É por isso, Sr. Presidente, que desde o inicio do meu
pronunciamento venho chamando a atenção dos Srs. Senadores para que isso não aconteça. Ao contrário, nõs temos
que aumentar essas dotações.
A indústria turística do Brasil, Sr. Presidente,"é de uma
grande fragilidade. Pois, aqui, se confunde, com muita naturalidade, turismo tão-somente com lazer e nele não se vê uma
indústria de grandes apartes sociais.
Investir em turismo é -preço relativamente baixo e seu
retorno é proporcionalm_e.D.te rápido. Por isso é altamente
recomendável para os países em desenvolvimento.
O Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, Sr. Presidente,
têm a vocação natural para o turismo. Nessas regiões, ele
pode contribuir como ihlpcmante forma alternativa de desenvolvimento. Pois a indústria do turismo tem objetivos bastante
claros:
-
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Este programa de desenvolvimento _turístico para o Nordeste inclui o projeto Conta Dourada, que beneficia todo
o litoral norte de Alagoas e Pernambuco, mais precisamente
a faixa compreendida entre o Município de Barra de Santo
Antônio, em Alagoas, e o Cabo de Santo Agostinho, em
Pernambuco.
Insere-se, também, nesse investimento o Projeto Costa
do Sol, no Litoral da Paraíba, outros Estados da região e
os complexos turísticos no norte de Minas Gerais.
Os planos para Alagoas, segundo o superintendente da
Sudene, englobam melhorias nos meios de transporte e comunicação, possibilitando aumentar a oferta de energia.
Tu_do is~o ac;ontecerá, Sr. Presidente e Senhores Senadores, se tais planos, uma vez criteriosamente anali-sados, forem
aprovados pelos técnicos da_Sudene, pelo Banco do Nordeste
do Brasil, pela Ernbratur e pelas empresas de turismo dos
Estados Nordestinos.
_
Obtído este fin~ciamento de quinhentos milhões de dólares, através do BID, respeitando a realidade nordestina,
umã inQústria tu.rfsti~a compatíveL ali será instalada, a infraestrutura do setor será melhOrada, o aumento de oferta de
serviços e de atrações turísticas acontecerá. Com issq, haverá
um fluxo maior de visitantes.
- Iii vestir no turismo do Nordeste, Sr. Presidente, é investir
no desenvolvimento e_ com ·ele se ganhará uma alternativa
para reduzir as desigualdades regionais~ segundo afióTióu o
superintendente da Sudene.
O Governo de Pernambuco, através de seu Secretário
de Pfanejamento, Ciência, Tecnologia e Meiô Ambiente, Dr.
Luis Otávio Cavalcanti, publicando uma portaria no Diário
Oficial, de 5 de outubro, determinou a drenagem de seis mil
metro~~t,í.bicOs de areia, em Suape, Dum investimento de vinte
e t!êS milhões de dólares. É a confirmação -do complexo turístiçp_Ceasa"r Park, na praia de Tatuocà.
A drenagem evita a erosão da praia e Suape ficã COIOCi"cJo
na fiauta internaCional-do turismo, afinitOu o-Secre"tárió.
O grupo japonês Aoki, que administra a rede de hotéis,
quet_c_onstruir, em vinte hectares, 350 apartamentos horizontais, -sr bangalôs, uma marina e um campo de golfe. TUdo
c9m padrão cinco estrelas (Diário de Pernambuco, 6-10-91).
Tais medidas visam o desenvolvimento do Estado, disse
o
secretário.
-desenvolvimento regional;
Todos os pareceres técnicos em contrário, porqmnl-átea
-geração de empregos-;
é entrecortada de mangues, foram superados, e, por determi-renda;
nação do Governador Joaguim Francisco, o problema agora,
-tributos;
-está iesoiVfdo, segundo Dr. Luis OtáVio Cav3Icanti.
- divisa-s Cambiais. ·
Assim, $r. Presidente, tanto o Governo Federal, através
Daí a necessidade urgente de se promover o turisnto,_
quer externamente. trazendo mais turistas ao Pãís •. c.om uma de seus órgãos, quanto os governos estaduais do Nordeste,
maciça propaganda, quer intername·nte, fazendo dele meio estão voltados para o desenvolvimento do País e .da região
de desenvolvimento, fortalecendo nossas regiões~- Não é de nordestina, de modo especial~ _I?esenvolvimento através do
outro modo que procedem nações como os Estados Unidos, turismo, indústria sem tecnologia de ponta, sem poluição,
a Alemanha, a Austrália. aArgerttina. Neste pronurtcHtmento, que nos trará, entre seus frutos, além do desenvolvfmento
incluo a China, que, como antevejo, dentro de pouco será propriamente dito, empregos, rendas e divisas.
A indústria do turismo, Sr. Presidente, é mais uma altero maior pólo turístico do planeta.
nativa para o bem estar de nosso ptJvO.
No dia 2 de outubro, Sr. Presidente, o Superintendente_
Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem!)
da Sudene, Dr. Eliomaldo Magalhães, reuniu-se extraordinaDurante o dis.curso do Sr.. Ney Maranhão, o Sr.
riamente com dirigentes do Banco doe Norç:l~st_e d_o J~ra_sil
Mauro
Benevides, Presidente deixa a cadeira da presi(BNB) para "definir mecanismos operacionais destinados_ a
dência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, ]'~
acelerar a elaboração de um pedido internacional de financia-_
-vice-Presidente.
menta ao BID, no valor de quinhentos milhões _de ___dólares
para investimento em programas de desenvolvimento turístico
QSR.PRESIDENrE (Alexandre Costa)- Concedo a
no Nordeste" (Gazeta de Aiagoas, 2-10-91).
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
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Tal como previa em 1987, reitero· agora ·a certeza _de
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
EDUARDO SUPLICY NA SESSÃO DE 1-II-91 E --que há de se pensar no futuro. Assim, considerando os padrões
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SE- de aviação existentes e hoje previsíveis, o atendimento de
uma demanda em crescente expansão requer a ampliação_do
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
terminal e, em conseqüência, do pátio de estacionamento e
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. manobra dos -aviões.
Alexandre Costa, ]9 Vice-Presidente, deixa a cadeira,
Reitero, aqui, a importância e -o significado da emenda
de Presidência que é ocupada pelo Sr. Esper.idião Amin. que propus ao Orçamento da União, permitindo ao Governo
Federal alocar os recursos necessários à desapropriação da
O SR. PRESIDENTE (Esperídião Amin) - Concedo a área prevista para a expansão da pista do aeroporto. Lembro,
palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
ainda, a inadiável necessidade de se promover a instalação
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o se- de determinados equipamentos de apoio, como sanfona e pasguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é sarela de embarque, que facilitarão em muito a circulação
dos passageiros. Por fim, solicito ã INFRAERO a cessão de
com satisfaçãO que acOmpanho as obras de ampliação do Aero·
porto Internacional dos Guararapes, na capital pernambu- uma sala para que os agentes da ABAV-PE possam recepcana. Já estão conclutdos os trabalhos no setor de embarque cionar seus passageiros, a exemplo do que ocorre em São
Paulo.
- atendendo plenamente ao atual volume de passageiros São obras, Sr. Presidente Sr's e Srs. Senadores, tecnicae, em breve, será instalado um posto da Enlpresa Pernambucana de Turismo - EMPETUR, dirigida pelo Professor mente viáveis e rigorosamente adequadas ãs necessidades,
Roberto Pereira. No primeiro semestre do próximo ano deve- fundamentadas em estudos e na segura constatação de sua
rá estar funcíonãildo free-shop, o que ce_rt!_mente dinamizará viabilidade econômico-financeira. Nesse Sentido, deve-se fala!·
do_ extraordnário apelo turístic() da região nc;_>~de_stina, que
os vôos internacionais. ------- tem O Guafã:rapes seu-"ímã irradiador", além de ser o portão
Sinto-me particularmente feliz com esse trabalho de recu- de entrada para o Brasil dos fluxos que vêm da Europa.
peração e de ampliação do Aeroporto pelo que isto significa
Melhorar as condições de funcionamento de um aeroem termos de administração pública. Refiro-me a uma prática, porto como o dos Guararapes é medida s_ensata que traz um
infelizmente não muíto comum em nosso País, de continuidade retomo infinitamente superior aos investimentos ali realizaadministrativa, na intenção de salvaguardar os_ intere_sses e dos.. As divisas geradas pelo turismo _são demasiadamente _
oS recursos públicos,
_ _
_-c,
elevadas para serem relegadas a um plano inferior. E o Recife
Falo assim, Sr, Presidente, porque, quando à frente ~o tem provado, ano após ano, sua funçã~ primordial de irradiaGoverno de PernambucO, tomeí a inicitiva de reformar o Ae- ção turística, econômica, cultural e social em todo o Nordeste.
roporto dos Guararapes a partir das necessidades da é~oci,
Faço, pois, o meu apelo âs autoridades do _M~nistério
mas também com os olhos voltados para o futuro. Fot um da Aeronautica - ã frente o Ministro Sócrates Monteiro gigantesco trabalho estru_tural _que permitiu que se triplicass~ no sentido de dar continuidade âs obras que estão sendo execua estação de passageiros ~de oito para vinte e quatro mtl tadas no Aeroporto _Internacional dos Guararapes, por intermetros quadrados- e a construção da nova pista, permitindo médio da Infraero, sob a supervisão do Diretor Regional Paulo
o pouso e a decolagem dos modernos aviões de grande porte Contioso de Francesche.
e a conseqüente abertura do Recife para vóos internacion~is.
Foi, aliás, a partii"desse instante que o Guararapes se transforCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
mou efetivamente em aeroporto internaciorial, advindo_ daí
Arnir Lando- Carlos Patrocínio- César Dias- Eduaruma nova fase para o _desenvolvime_nto do turismo no Estado
do Suplicy- Elcio Álvares- Garibaidi Alves Filho-::: Henri-.
e na região.
que Almeida- Humberto Lucena- Iram Saraiva---: Jrapuãn
Quando da realização das obras agora citadas, não se Costa Júnior- João Calmon- :João França- João Rocha
descuidou, em nenhum momento, das_ questões sociais. Deter- - Josaphat Marinho - José SarneY - Lavoisier Maia minei, Como Governador, as providências necessárias ao reas- Levy Dias -Magno Bacelar- Mansueto de Lavor- Marco
sentamento de 117 famílias de baixo poder aquisitivo, que Maciel- Marluce Pinto- Maurício Corrêa- Moisés Abrão
moravam na área utilizada para a ampliação do Aeroporto.- -Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ronan Tito Para tanto, contei com o apoio do Ministério da Aeronáutica, Teotónio Vilela Filho.
que participou nas despesas de desapropriação_ e na cessão
O SR. PRESIDENTE (Esperídião Amin) -Concedo a
de uma área de sua propriedade, onde foram construídas mopalavra ao nobre Senador CéSar Dias-.
radias para as famílias transferidas.
.
A contínua expansão do fluxo de turistas e de usuártos
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte
em geral mostrou a necessidade imperiosa de novas o_bras discu_rso.)- Sr_. Presidente, Sr•~ e Srs. Senadores, hoje.• pela
no Aeroporto dos Guararapes. Em 1987, na condição de Sena- pririteir3 -vez após a criação do Estado de Israel, em 1948,
dor eleito pelo povo do meu Estado, ocup~i esta tribuna para retínem-se, em Madri, para uma conferência de paz, Israel
pleitear, junto ao Governa Federal, autorização para que a e vários países árabes - Síria, Jordânia, Libano, Egito JNFRAERO realizasse algu~as ~bras !nadiáveis naquele ter- e numerosos delegados dos palestinos.
minal.
A conferência que acontece no Palácio Real ,Pe Madri
Reconhecendo a inconveniência de se arcar com os custos terá três fases de neg-ociações. A primeira, prevista para dUrar
elevadíssimos de construção de uma novo aero~orto, eati-~e, entre três e quatro dias, servirá corno um quebra-gelo das
desde aquela época, pela recuperação e m()dermzação do eXIs- complicadas relações entre os países presentes- Israel, Síria,
tente. Num primeiro momento, sugeiíiia reãiizãçãO-demelho- Líbano, Egito, Estados do Golfo Pérsfco, Tunfsia. Argélia,
rias operacionais - exatamen.te o que se está fazendo agora. Marrocos e Jordânia aCresCida de representantes palestinos.
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Antes de qualquer discussão, cada parte irá apresentar sua
visão sobre o quadro regional. Na segunda etãpa, h~ver~ as
primeiras negociações entre Israel e cada uma das três delegações árabes que têm reivindicações territoriais
sídã_~ libanesa e jordaniano-palestína. Finalmente, desde que suPeradas
as duas primeiras fases sem atropelos que impeçam a continuidade das conversações, iniciam~se as discussões reg!C?nais que
abrangem desde iniciativas de desarmamento e t.ratados de
cooperação -econô"'micá-ãfé a diStribuição de recursos hídricos.
Há um longo caminho a percorrer até que a estabilidade
na região seja alcançada.
Reúnem-se para discutir a paz, envolvend_() uma solução
para os territórios cm disputa: Colinas de Golan - ex-território sírio, a região fOi conquistada cm 1967, c aOexada, ofiCialmente, por Israel, em 1981. Cerca de 9,6 mil colonos Vivem
em Golan, mas Damasco exige sua restituiÇão~ F-iíxa di:: Gaza
- na região com uma das maiores densidades_ demográficas
do planeta, vivem cerca de 700 mil palestinos em preCárias
condições de vida. Administrada pelo Egito em i 967, foi tomada, este ano. por Israel; Jerusalém Oriental - Jerusalém
esteve dividida entre Israel e Jordânia até 1967, quando os
israelens.e_s capturaram o setor oriental da cidade e declararam
a capital eterna c indivisível do EstadO Hebraico. Será o ponto
mais complicado da Conferência; e Cisjordânia- Na regiã_o
ocupada por Israel, durante a Guerra de 1967, vivem 1,1
milhão de palestino~ e 120 mil colonos judeus. Segundo a
ONU. o território faz parte da Jordânia.

=-
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Mas, que gigantescos avanços dev.e fazer amda a humanidqde, para desarmar os et;píritos c esvaziar os armazéns repletos de instrumentos de g1,1erra? Anos,.dé_cadas, _sé_cuJo_s, milénios de desconfiança, belicosidade e furor devem ser superados, para que os povos aprendam a ver o mundo como um
cenário onde a convivência é_ uma possibilidade racional, a
justiça pode ser administrada e a paz é possível.
. Entretanto,_ em honra da verdade, somos obrigados a
reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de. todos os
tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imorrecj.9_!l_Ia. Esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas
sociais e políticos, ex_emplificando a sOlidariedade humana
nas melhores tradições de trabalho; sua existência histórica,
contudo, é uma lição dolorosa para _todos os povos do mundo,
das conseqüêndas nefastas do orgulho e do exclusiv_ismo.
Quar~l)ta anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação de sua fé, contagiosa
e ardente. É, talvez, a raça mais livre, mais internadorialiSta,
mais fraternal, entre si, mas também a mais altiva.
Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, na época de Josué,
sucessor de Moisés, a divisão da Terra Prometida, conquistada
para todo o povo, beneficiou aoze tribos e não treze como
de fato _eram as tribos de Israel; a tribo de Levi, segundo
o Antigo Testamento, não recebe!J um território próprio, mas
algumas cidades espalhadas pe~s territórios das outras doze.
nessa fOrma, os levitas não foram aquinhoados como os demais. Isso aconteceu aproximadamente mil e duzentos anos
antes de Cristo.
Sr. Presidente_, já se passaram três mil anos. E a luta
pela terra continua. A imprensa de hoje notiCia declaração
do Senhor Primeiro Ministro áe Israel, afirffiando que -"não
negocia terra pela paz".
Oxalá, Sr. Presidente, Sr.." e Srs. Senadores, três mil anos
de história tenham ensinado aos homens alguns princípios
para a construção da paz fundamentada não na vio~ência,
mas na razão e no respeito mútuo.
Sr. Presidente, a vitória da força é uma claridade de
. -fogos de artifício. Toda paz é a do entendimento; toma conta
de nossos corações a certeza de que surgirá uma nova aurora,
luzes de paz, cooperação, entendimento envolverão os emissários dessa conferência. elevando bem alto o lema "fraternidade".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

Mesmo que EUA e a URSS marlterlllam- Suas posiçõ~s
de patrocinadores e não de mediadores da reunião, suas presenças em Madri podem ser vitais para o êxito do encontro.
Israel solicitará o reconhecimento formal do Estado israelense pelos países árabes, estes reivindicarão as terras perdidas
durante a Guerra dos Seis Dias, em 1%7~ a Faixa de Gaza,
a Cisjordânia c as Colínas de Golan. Ein páuta t8:inbém estará
a formação de um estado palestino, a limifaÇão dos arsenais
:k guerra de um, e de outros, problema da ~scassez de água
tia região e a cidade de Jerusalém, cidade sagrada para as
três maiores religiões monoteístas do mundo.
O destino de 1,7 mÍlhão de palestinoS que Vivem na Cisjo_r~_
dânia e em Gaia prõiflCfe ·ser-;
verdade, o assunto mais
polêmico da reunião de Madri. Os palestinos reiv·indicam soberania e um Estado próprio.
Antever resultados poderia ser classificado corno exercício de mera adivinhação, diante da histórica e longa existência de conflitos que têm caracterízado essa região.
os~. ~RESIPE~T~_lEspcridião Amin) _Concedo a
Em 1973, foi tentada uma conferencia de- paz em Gene- ~p-alavra aÇl nobre S~_naçl9r Odacir ,Soares._
bra, na Suíça. Teve início; por.ém, após o~ prlrrleiros discursos,
-0 SR. ODACJR SOARES (PFL -R O~ .Pronuncia o seentrou em recesso .e jamais foi retomada.
guinte disçursoJ- Sr. Presidente, Sr~' e Srs: senadOres, estou
Em 1979, em Camp David -residência oficial de fins
apresentando hoje, a esta Ca~a; projetO de "lei que cria a
de semana dos presidentes norte-_amcricanos - 1 a!g~ns passos_ Superintendência da Área de Livre Coméicio de Guajaráforarn dados pelo Egito e por Israel, passos sem dúvida impor- Mirim. Completo, com este projeto, o conjunto de iniciativa-s
tantes no processo, lento e penoso, da procura do entendi- legais que vai viabilizar a implantação e o funcionamento
mente.
desta Zona __de Livre Comércio, tão desejaçla pelo povo de
Hoje, após tantos anos e tantos sacrifícios, confrontos GlúiJ3.r3-Midm, em função doS--benefícios econômicos c soe mortes, as esperanças do mundo voltam-se para a capital ciais que deverá traz.cr à região, situada nas fronteiras com
da Espanha, na expectativa de que, afinal, algo de concreto a Bolívia.
Apesar_~e ter sido criada pela Lei n" 8.120,_ no último
e duradouro para a paz seja cstabdecida.
Os tempos são prop{ció!-i. ACa_hÇ>u ãoguer_n!_fda, _es-(~ccla~1t:_s_ çle j_ulho, a ÁiC<;~. de.Úvfc Comércio ficou sem condições
ram-se impérios construídos e sustentados pela violência e de_ ser efetivarnente instalada em razão dos vetos que o Excepelo temor, pe-rdem vigor organizações qUe- se estruturam -JcntíssiJ1)Õ _Senhor Pi-e_sidcnte da República apôs em alguns
pela força e para o terror e as dificuldades cconômicas amea- dispositivos do texto, com justificada razão. Um dos motivos
çam todas as nações, sem distinção.
~"~que levou o Chefe do Executivo a tomar a iniciativa foi a

na
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ausência de uma regulamentação que: estabelecesse as atribuições da entidade gestora da Zona de Livre Coniércío. É -est"!
Comissão que me- âisponho a reparar acrescentando, ainda,
outros pontos.
O projetO estabelece que a Superintêndencia tia Zona
de Livre Coinércio de Guajatá-Mirim (ZLC) terá as mesmas
atribuições e estruturas da Superintendência da -zona Franca
de Manaus (Suframa), gUardadas, evidentemente, as devidas
proporções. Pot iSso, propOnho que o novo órgão -seja uma
autarquia, com perSonalidade jurídica própria, patrimônio
igualri].ente próprio e possua ainda, autonomia administrativa
e financeira. A sede, logicamente, deverá situar-Se_ n~ pr_óprfa
cidade de Gu-ajará-Mirim.
A arrojada concepção da Lei n" 8.120, que- garantiU à
população do muniCípio benefícios sociais que deverão decorrer do_ incremento à atividade económica da região, com a
inStalação da ZLC, também mereceu detalhamento rÍlaior do
projeto que era apresentado. Com efeito; aquelã primeira
norma estabelecia que parte da renda auferida pela ZLC deveria ser aplicada às camadas mais carentes da população, nas
áreas de saúde, educação e _saneamento. A identificação desses
recursos, porém, não chegou a ser perfeitamente definida.
No texto que elaborei, vinculo a receita líquida ao custeio
dos projetas naqueles setores sociais, assegurando, de uma
vez por todas, esses -direitos aos menos favorecidos. _
_
Senhores Senadores,
A instalação, urgente, da Zona de Li~Ee COI~érci.o em.
Guajará-Mirim assume, cada vez mais, imp-ortância local, regional e nacional. Diante do atual quadro recessivo, cujo agravamento é constatado dia a dia, uma iniCiativa desse tipo
deverá favorecer a circulação de riquezas e a geração de empregos numa região endemicamente afetada pelas maze_las
do subdesenvolvimento e, portanto, mais- frágil ainda, diante
da recessão económica. O flore_scirriento~e a- consolidação de
atividades racionalmente desenvolvidas, como a pesca, a agropecuária, o extratiVismo vegetal e mineral, todas previstas
na ZLC, deverão trazer emancipação económica à região e
satisfação social ao seu povo~ Com -isso, às-:despesas do estado,
dos organismsos i"cgiOnais e a"irida, da União, com o município,
deverão ser sensivelmente reduzidas.
Peço, portanto, apoio de nossos Pares para a aprovação
~
~
~ ~~· ~~---:~~
'
do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Esperídião Amin) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wcdekin.

O SR. NELSON WEOEKIN (PDr- SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, ~ras_._e Srs. Senadores,
o princípio ético, segundo o qual se deve dar a cada um o
que é seu, tem sido, através dos tempos, o fundamento perene
da Justiça- e do Direito: ius suum cuique tribuere. Esse dar
a cada um o que por direito lhe pertence é hoje o ingrediente
indispensável na composição das sociedades civilizadas, assim
como é a razão- de ser do Estado, cuja invenção teve como
finalidade primordial garantir o bem_ comum e o de cada um,
desde a vida, seu _bem íntimo e intransferível, até a propriedade, seu bem material e exterior. E tanto mais útil e eficaz
é o Estado quanto melhor cumprir essa tarefa de garantir
os direitos dos cidadãos, dando a cada um o que lhe pertence.
Mas, no Brasil, Sr. Presidente, onde é comum as pes_soas
desejarem para si, não só O que é seU, ·mas também o _que
é do outro, o própriO Estado, que por obrigação deveria garanK
tir a cada um o que lhe pertence, começa por considerar
como seu o que, na verdade, é de cada um. O Estado brasi-.
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Jeiro, hipertrofiado e transformado num fim em si mesmo,
de algum tempo a essa- parte vem sugando os indivíduos,
não para garantir o bem comum, mas para garantir a si mesmo
e suas paquidérmicas e obsoletas estruturas.
--um dos maís g_ntante_§ exe-mplos dessa perversão estatal
é a- melanCólica história do nosso FGTS- FUndo de GaTantia
do Tempo de Serviço. Criado há 25 anos pela Lei n• 5.101166,
o FGTS tinha por finalidade substituir, com vaD.ta:gens, aquela
~st_abilidade que vinha de 1923, e gàr"antia ao empregado demitido sem motivo um·- mês de s~lár~o=·extrã pa-ra cada ano de
serviço. O FGTS ~ada mais era do_que uma conta vjnculada
· em que o empregador depositaria todo mês, para cada empregado, o cor~espo~dente a 8% do s~u salário, n-a forma de
encargo.
Em princípio, tais depósitos deveriam dar, ao final das
contas, mais de u_m salário extra por anO" -de serviço,- caso
o processo inflacionáriO "brasileiro mio Víésse, desde então,
correndo todas as formas de poupança no País.
Além disso, pressões trabalhistas daquela época fizeram
com- que o FGTS n-ão fosse obrigatório, cabendo ao empregado escolher entre o Fundo e o antigo sistema da estabilidade.
Na prática, todavia, oS empresárfos -sempre impuseram a sua
vontade nas contratações, ficando o trabalhador impedido
de optar, ao assinar a sUa "oPção".
Em outras palavras, Sr. Presidente, o FGTS representou
-sempre ganhos para o empregador e danos_ para o trabalh_aQor.
Se p_ão)bastasse a total liberdade para as demissões imotivadas
e a compulsoriedade _da opção, o que se seguiu imediatamente
à sua vigência foi a sonegação generalizada dos recolhimentos
do FGTS, bem como a sua lucrativa permanência nos bancos
arrecadadores e a corrosão inflacionária de seu valor real.
O certo.é.que hoje, _ao completar 25 anos, o FGTS parece
não ter motivos para comemorações. o·seu jubileu de prata
coincide com uma verdadeira ressaca de graves denúnciasde irregularidades na sua gestão, envolvendo sonegação, inadimplência e distorções na _aplicação e distribuição dos recursos do trabalhador, razão- pela qual se acha sob investigação
do seu Conselho Curador, do Tribunal de Contas da União
_e- de uma CP! do Congresso Nacional.
~por que se chegou a esse ponto, Sr. Presidente? Porque
o EstaÇo brasileiro, ao quere_~-ª-~n_]Jni~trar, sozinho, tão grande
soma de recursos do trabalhador, sem a participaçãO do trabalhador, acabou caindo na armadilha da corrupção soci31, económica e contábil, manipulando a seu bel-prazer o que não
lhe pertencia. Foi assim com o dinheiro da Previdência e
é assim cOm o do FGTS. -A niclo grande do Estado, que existe
para garantir a cada um o que é seu, acabou apossando-se,
mais uma vez, do que não lhe pertence, o dinheiro do trabalhador, retendo-o indevidamente, malversando-o e, freqüentemente, sumindo com ele!
No capítulo da sonegação do FGTS~ as estimativas são
estarrecedoras. Aqui sonegam empresãs, sonegam Estados
e sonegam municípios. Calcula-se que o FG"fs ddXou de receber, nos últimos anos, cerca de Cr$4,2 trilhões, mais do dobro
da arrecadação prevista para todo o_ ano de 1991. Pelo menos
Ct$2,5 trilhões dessa díVida fOram acumulados por Governos
estaduais que simplesmente não cumpriram a lei e não recolhe-ram o FGTS dos seus empregados. Perto de Cr$1 ,7 trilhão
foram sonegados por empresas em· geral.
Um levaritamento recente revela que apenas 18% das
empresas recolhem em dia os recursos do FGTS, 29% ó fãZenl
com atraso e 53% nãO pagam abSOlutamente nada. Mas, segundo os números da Pesquisa Nacional por Amostragem
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de Domicílios do IBGE, realizada em novembro do ano passaCom efeito, não se pode mais aceitar que cinco mil entidado, 41 o/c dos homens empregados, 45,9% das mulheres empre- des públicas estejam em atraso com o FGTS e que duas mil
gadas e 78% dos trabalhadores rurais de todo _o País, não delas tenham deixado de pagar as suas contribuições há, pelo
têm carteira assinada. Isso quer dizer que as empresas que
menos, 15 anos. Isso é calote oficial no trabalhador brasileiro!
empregam toda essa massa de trabalhadores_ _não__ recolhem "_ ~-~.Não é concebível que na rede bancária nacional haja
um centavo à Previdência e ao FGTS, o que levou o Ministério 6Õ milhões de contas inativas, que não recebem depósitos
do Trabalho a concluir que 80% das empresas do País jamais do FGTS há mais de dois anos, encarecendo e complicando
contribuíram para o FGTS.
_
o gerenciamento do sistema. ~dinheiro do trabalhador, depoSr. Presidente, a CPI do Congresso Nacional, instalada sitado em seu nome, mas que ele. por mudar muitas vezes
no dia 17 do mês passado para inv~!igar irregularidades no _de .emprego, não sabe sequer que existe. Isso iião é apenas
FGTS, terá muito o que fazer, se o quiser. Ela poderá desce· -bagunça con-tábil: é corrupção, confisco e roubo da propriebrir, por exemplo, o porquê da frouxidão governamental em dade alheia!
fiscalízar empresas particulares e órgãos_ públicos que vêm
Não se pode mais admitir que 60% das Prefeituras brasisonegando, sistematicamente, o FGTS, dC-sde que ele foi cria- leiras continuem inadimplentes com o FGTS, e que os seus
do em 1966. Poderá descobrir, ainda, por que o Governo, maiores devedores continuem sendo beneficiados com prazos
de 7 anos para cá~ tem sido tão generoso com empresas, cada vez maiores para quitarem as suas dívidas, corno se o
Governos estaduàis e Prefeituras municipais que devem ao dinheiro que devem não fosse devido a ninguém.
FGTS. concedendo-lhes seguidos perdões para as suas dívidas
Ê bem verdade que o fim do regime militar, a redemocraacumuladas e parcelando-as em até 20 anos, Cnmo se ao Pafs
tização do País e o advento da Lei n~ 7.839/89 troUxeram
e aos trabalhadores sobrassem recursos, numa flagrante injus- mudanças para melhor à gestão do FGTS, como, por exemplo,
tiça com os contribuintes que, ao longo dos anos, souberam o fim do vergonhoso passeio de até 72 dias que esses recursos
honrar seus compromissos.
----eram obrigados a fazer nas empresas e nos bancos, até chega·
rem à conta do trabalhador. A nova lei determina que os
A CPI do Congresso-poderá revelar porque dois terços
das contratações de obras com dinheiro do FGTS não passa- depósitos na conta vinculada se façam até o dia 10 de cada
mês.
ram pela competente licitação ou concorrência pública:
A centralização de todas essas contas na C_aixa Econômica
Poderá esclarecer por que existem ~a mill?-ões de contas
inatlvas do FGTS, mantidas pelos ban_cos se_~__ qu~lquer_remu Federal é uma tentativa de racionalizar a administração do
neração e sem informações pY.ecisas so~re o s~u paradeiro, sistema. Se -for bem sucedida, facilitará em muito a vida do
e quais os lucros das instituiÇões bancárias que aplicam esses trabalhador.
Pof-sua vez; a presença do Conselho Curador, forma9o
recursos sem prestar contas a ninguém.
A CPI poderá explicar à sociedade brasileira por que por representantes do Governo, dos empresários e dos sindivem demorando tanto a centralização das contas vinculadas catos de trabalhadores, é uma garantia a mais de que, dorado FGTS na Caixa EconômiCa Federal, conforme exigência vante, as contaS do FGTS e o patrimônio dos assalariados
da Lei n~ 8.036/90, que deveria estar concluída em !llaio deste estarão sendo administrados com transparência e fiscalizados
ano. Segundo a CEF, o problema é dos bancos; mas, de cõiri seriedade. Acrescente-se, ainda, a obrigatoriedade legal
acordo com os _ bancos, a culpa é da CEF. De quebra, os do extrato que os bancos deverão remeter, de dois em dois
Srs. Senadores e Deputados que fazem_ parte da CPI ainda meses, aos titulares das contas vinculadas, a fim de que esses_
poderão informar os brasileiros da idoneidade gerencial, admi- possam estar sempre a par ~a evolução de _seu:s depósitos
nistrativa e tecnológica da CEF para gerir Co"m eficiência o -e 'saldos.
Mas, apesar de tudo isso, muita coisa precisa mudar no
gigantesco volume de contas do FGTS, ela que já vem tendo
problemas constantes com o controle e_emissâo de ~rnés Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e a CPI do Cóngresso Nacional tem a oportunidade única de contribuir para
do SFH.
tal, pretendo um inestimável serviço aos trabalhadores brasiPoderão esclarecer, ainda, as denúncias de que a CEF leiros.
teria retido mais de Cr$400 bilhõe·s do FGTS e lucrado mais
Sr. Presidente, o saldo atuai de todo o ativos do FGTS,
de Cr$180 bilhões com sua- aplicação; teria privilegiado com
rePresentado por 115 milhões de contas ativas e inativas, está
recursos do FGTS alguns Estados da Federação, como ~ahia estimado em Cr$ 10 trilhões. O que está sendo feito com
e Alagoas, contrariando normas e critérios técnicos estaq_ele- todo esse dinheiro do trabalhador, em favor do trabalhador?
cidos pelo Conselho Cui'ador; estaria impedindo as reupiões O que, realmente, poderia ser feito? A sociedade brasileira
bimestrais desse mesmo Conselho, _prevista~--~~_legi~lação_ ~m
começa a exigir respostas para essas perguntas, ao mesmo
vigor.
_
__
..;:: -_- _--:-_
" tempo em que passa a pedir mudanças profundas do FGTS.
A se confirnlirCm as denúncias de aplicação ilegal de
Além de sanear financeira e moralmente a administração
recursos do FGTS, a CEF estaiía tomandO emprestado o di- desses recursos, é imperioso e inadiável democratizar e desbunheiro dos trabalhadores a juros de 3,4% ao ano,_ para cobrir rocratizar o ar:esso do trabalhador a esse patrimôn-io, do q-Ual
seus rombos financeiros ou para lucrar em c_ima ~es_s~s depó- o EStado é O gestor; rilas não é o dono. E o seu legítimo
sitos.
dono, que é o trabalhador, deve ter maior liberdade para
São essas, Sr. Presidente, algumas das iriCiUiãlictades sacar o que é seu, de pleno direito, sempre que _dele precisar.
que se atribuem ao Governo, na gestão do FGTS, e que
Embora se admitam ligeiras cautelas no próprio interesse
deverão ser objeto de_ profunda e rigorosa investigação da do trabalhador, não se co.nt:ebe que Cr$ 10 trilhôes perten~
Comissão Mista de Deputados e Senadores, interessada em centes a milhões de brasileiros permaneçam bloqueados por
restabelecer a verdade, a moralidade e_ a credibilidade do_ anos a fio e sejam corroídos pela inflação, enquanto os seus
Fundo, devolvendo aos trabalhadores o que por direito lhes proprietários passam por dificuldades e privações de toda sorpertence.
te, na pior crise económica que este País jã--Víveu nas últimas
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décadas. Nos tempos dffícieS que c.lctamos vivendo, Sr. Prcsi·

dente, facilitar o saque o FGTS talvez constituísse uma forma
eficaz e Viável de promover a distfibuiçáo da renda nacional.
Da forma como está hoje restrita a movimentação -das
contas vinculadas, o Estado brasileiro é o maiOr concentrador
de renda, quando, na verdade, deveria ser o seu principal
distribuidor.

E o ponto de partida para essa grande mudança está
no reconhecimento cada vez maior de que o primeiro gestor
do FGTS é o próprio trabalhador c a ele compete decidir
sobre a sua utilização. Ao Estado, até mesmo para jusrificar
a própria existl!ncia, cabe garantir a cada um o que lhe pertence!

Muito obrigado.
_
_
,
__
_
O SR. PRESIDENTE (Espcridião Amin)-"- Não há mais
orador.:=s incdtos.
Nada mais havendo a tratar, a Prcsidêncía var encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária da próxima
-- --- segunda-feira a segtiiiite-. -

Projeto de Decreto Legislativo n" 81, de 1991 (n" 78/89, na
Câmara doS Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Cultural e Educacional, celchrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular de Baogladesh.

-SRedação Final

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 104. DÊ i991
Discussão, cm turno único, da Rcdação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 415. de 19_91) do
Projeto de Decreto Legislativo n'' 105, de 1991 (n' 348/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
Adicional ao Acordo para a Construção de uma Ponte sobre
o rio Uruguai, entre a~ Cidades de São Borja e São Tome,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República Argentina, em Buenos AireS; em
6 de julho de 1990.
-

ORDEM DO DIA
-I-

PROJETO DE lEI DA CÂMARA W 85, DE 1991
(Em regime de urgência, art. 336, c, do Regimento Interno).
___________ -- _
Díscussão, em tui-no úriícó, do Projeto de Lei da Cã_inara
n' 85, de 1991 (n' 461191, na Casa de origem); de iniéiiúiva
do Presidente da República, que dá nova redação_ ao § 1~
do art. 3" e aos arts. 7'! e 9~_ do Decreto-Lei n" 288, de 28
de fevereiro de 1967, ao ca:put 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. (Depenâeiido
da votação do Requerimento n<> 781, de 1991J de extinção
da urgência}.
- --

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 50, DE 1987
Discussão;·em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Dii"etora Cm seu Parecer n" 416, de 1991),
do Projeto de Lei da Câmara n' 50, de 1987 (n' 171, de 1987,
na Casa de origem), que dispóé sobre a padronizaçã9_, a classi~
ficação, o registro, a 'inspcção~ a produção e a fiscalizaçã?
de bebidas, autoriza a criação do Conselho Nacional de Bebidas e dá outras providências.
-3PROJETO_DE LEI DA CÂMARA W 125, DE 1990
Díscussão,--em turno único, dã Redação Fínafrof€:i-ecida
pela Comissão Diretofil em seu ·pareCer n-õ--41/, de 1991),
do Projeto de Lei da Câmara o' 125, de 1990 (n' 1.6ó6/89,
na Casa--de origem), que dispOe sobre criação do Serviço
Nacional de Aprendiaagem_ Rural - SENAR, nos termos
do art. 62 do Ato das DisposiçõeS ConStitucioriais Trinsitórías.

6_-

PROJETO DE DECRETO LEGISI:A T!VO N•' 121, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislatiyo n• 121, de 1991 (o• 68/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto_ do Acordo de_ Sede, celebrado _entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Comitê _lnternadónal dà Cru-z Verrnelha - CICV. em Brasi1ia, em- 5 de
março de 1991, tendo
. · .
.
PARECER favorável, sob n• 411, de 1991, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
-7PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 6, DE 1991
Discussão, em segundo turnO, da Proposta de Emenda
à_Constittiiçâo no:> 6, de 1991, de autoria do Senador Garibaldi
Alves Filho e outros S_enhores Senadores, que dá nova redação
à letra-b, do incis_o X do § 2~ do art. 155 da Constituição
Federal, tendo
PARECER, sob o" 424, de 1991, da
- Comissão Temporária, oferecendo a redação do vencido em primeiro turno. (2~ sessão de discussão.)

-8PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 14, DE 1991
Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n9 14, de 1991, de autoria do Senador José
Ricl!a e outros Senhores Senadores, que altera a redação do
caput do art. 2~' e o art. 3~, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo
PARECER, sob n·' 423, de !991, da
_~-,Comissão Temporária, oferecendo a redação do vencido ~m primeiro turno. (2~ sessão _de discussfio.)

Redação Final

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amio) -Está encerrada a s_essão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 28 minutos.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" SI, DÊ 1991
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 414, de 1991) do

ATO N• 767/91
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe·
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
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delegaçãÕ de competê~cia que lhe foí outorgada pelo A~O
da Comissão Diretora .09 2, de 4 de abril de 1973, e tendo

em vista o que consta do Processo n91166/91-3, resolve aposentar, voluntariamente, Joventino Pedro da Costa, matrícula
0355, Especialista em Indústria Gráfica Legislativa/Análise,
Segunda Classe, PL S 23, do Quadro Permanente do Centro
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos dos
Artigos 40, inciso III, alínea a, da Constituição da-Repúblfca
Federativa do Brasil, 186, inciso III, alínea A" e 192, inciso
I, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 31 de outubro de 1991. -Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE N• 768, DE 1991
O Presidente do Senado Federal no uso de suas atribuiç6es regimentais e de conformidél:de com a dele_gação de compétância que lhe foi outOrgada pelo Ato da Comissão Diretora
no 2, de 1973, de acordo com o disposto no artigo 243, §

2', da Lei n• 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Diretora
n9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do Processo
n' 017.508191-6, resolve nomear Serafim Lopes Godinho Filho
para exercer o cargo-·em·c-omíssão, de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3 do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
com lotação e exercício no Gabinete da Semidara Júnia Marise.
- ;
Senado Federal, 31 de outubro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO DIRETOR-GERAL
Ni7, DE 1991
O Ditetor-Geral do Senado Federal, na uso das suas
atribuições regulamentares e de acordo com a delegação de
competência q~ue lhe foi conferida pelo Ato da Comissão Dire·
tora n9 29, de 1991, resolve:
Art. 1' designar os servidóres GUIDO FARIA DE
CARVALHO, JOÃO BOSCO Al;TOÉ, NEY MARA·
NHÃO ' DENISE RAMOS DE ARAÚJO ZOGHBI,
LUIZ'
.

PAULO GARCIA PARENTE e ARAK.ÊN TABAJARA
DO NASCIMENTO COSTA, para, sob a sua presidência,
integrarem a Comissão Organizadora incumbida da realização
do concurso público para preençhimenta das vagas nas Categorias Funcionais de Analista I:egislativo -Área de Taquigrafia, Técnico Legislativo- Areas de Transporte, de Segurança, de Datilografia e de Eletricidade e Comunicação e
de Auxiliar Legislativo - Área de Telefonia do Quadro de
Pessoal do Senado Federal.
Art. 2~ Fica o Centro de Desenvolvimento de Recursos
Humanos do Senado Federal- CEDESEN, incumbido de:
I - manter cantatas preliminares com vistas a estabelecer
e firmar convênio e termos editivos entre o Senado Federal
e instituição idónea, conceituada e apta a participar da execução do concurso, em suas diversas fases, desde a inscrição
de candidatos até a elaboração de listagem final dos habilitados;
I I - adotar as seguintes provídências:
a) elaborar editais, instruções e programas, em colaboração com os órgãos ligados as áreas de especialização das
Categorias Funcionais para as quais será realizado o concurso.
b) manter cantata com os órgãos competentes, quáiiáo
da elaboração dos editais das instruções e dos programas,
com o objetivo de fazer cumprir as exigências legais ou regula·
mentares atinentes ao exercício de determinadas atividades
profissionais.
c) divulgar as datas e os locais de abertura de inscrição,
realizaçã~, i9entificação é vista de provas e os resultados parciais e fin-ais dos concursos e abrir, encerrar. aprovar e cancelar
inscrições.
d) sugerir a convocação de _examinadores para a organização, execução e julgamento da_s provas;
e) controlar a execução dos concursos de provas e títulos
em suas diversas fases.
Art. 39 Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Arj. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Seriado Federal, I' de novembro de 1991. - Manoel
_Vilela de Magalhães, Díretor-Gera[
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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• 210, DE 1991
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
(CLAF) sobre suas Obrigações, Direitos e Privilégios em Território Brasileiro.
O Congresso Nacional decreta:
"
"
"
"
Art. 1' É aprovado 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 (CLAF) sobre
suas Obrigações, Direitos e Privilégios em Terrítório Brasileiro, com ressalvas a seuart" 7', para assegurar
ao Governo o livre acesso aos resultados dos estudos, das pesquisas e suas aplicações, realizados no âmbito
doCLAF"
Parágrafo único. Quaisquer a tos ou ajustes compleriien"túes qe cjue possa resultar a revisão
ou modificação do presente documento estão sujeitos à aprovação do Congresso NacionaL
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 'de novembro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente"

COnSiderandO que, a 26 de março de 1962, foi assinado,
pelos países interessados, o Acordo que Institui o Centro
Latino-Americano de Física, o qual entrou em vigor em 10
de junho de 1965;
"
Considerando que o Governo promulgou o Acordo que
Institui o Centro Latino-Americano de Físíca pelo Decreto
O Governo da República Federativa do Brasil
n' 54.289, de 16 de setembro .de 1964; e
(doravante denominado ''Governo")
Considerando que o artigo X, parágrafo 2, do referido
e
Acordo prevê que o Governo e o Centro firmarãO- um acordo
o-centro Latino,;;Americano de Física
pelo qual o Governo proporcionará os direitos e privilégios
(doravante denominado .. Centro"),
de
um organismo internacional intergovernamental;
Considerando a Resolução n' 2.121 da Conferência -Geral
Acordam o seguinte:
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência"
e a Cultura (UNESCO), de 1• de dezembro de 1970, bem
L DISPOSIÇÕES GERAIS
como a Resolução n• 72do Conselho Executivo daqut~a OrgaArtigo 1
nização, datada de 7 de junho de 1961;
Personalidade e Capacidade Jurídica
Considerando que, em virtude de tais resoluções, o Go~
vemo ofereceu estabelecer a sede do Centro em território
O GOverno reconhece ao Centro- persohalidade jUrídica
. brasileiro;
própria e capacidade para adquirir direitos e contrair"obrigaACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O CENTRO
LATINO-AMERICANO DE FÍSICA SOBRE
SUAS OBRIGAÇÕES, DIREITOS E
PRIVILÉGIOS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO

7716 Terça-feira 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1991

EXPEDIENTE
CI!NTllo ORÁI'ICO DO SI!NADO PIIDI!RAL
DJÃIUO DO CONGRESSO NACIONAL
rcspo~iüdade da Meu do Seudo Federal

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do SeDado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor ~utivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
.Diretor Admiaistralivo

unz CARLOS DE BASTOS

Diretor IadUilrial
PLORIAN AUGUSI'O COU11NHO MADRUGA
Oiretor Adjua1o

Iapre.o sob

ASSINA1URAS

Semestral ··-· ..- - - · -..------·----·-·-·-··----- Ct$ 3.519,65

ções, com vistas à execução de atos jurídicos inerentes ao
cumprimento de suas funçc?es, em conformidade com_a legislaR
ção brasileir-a.
II .. RECONHECIMENTO, FUNÇôES, REPRESEN·
TAÇÃO E OBJETIVOS.DO CENTRO
.
'
,·
''
'
.. . '
...

Tiragem 2.200 exemplarc:a.

5.2. Os recursos financeiroS de que dispuser o Centro
-serão constituídos por:
- aj cOntribUições anuais dos Estados-Membros;
b) doações, legados e subvenções que possa receber;
c) outras fontes permitidas por lei.

-

Artigo 2
Reconhecimento e Funções

IV. PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES
A) DE CARÁTER INSTITUCIONAL

O Governo reconhece a sede que o- Centró e~tabeleceu
.
, Artigo 6
no Centro Brasileiro de_PesqUisaS Físícis·na___Cid3de do Rio
Priv~iégios ~ I~unidad_es em Geral
de• Janeiro, sede essa em que o Centro exercerá as funções
· OGoverno reconhece que- o- ce_D.i-i-6 gozará, no território
que lhe forem atribuídas por seu Conselho Diretor, em'c'ohforR
_-_b!ãSileirO_, dos privilégios e imunidades que forem neceSsários
midade com o Acordo ConstitUtivo.
_para o exercício" dás suas funções e a realização de seus-propósitOs, de acordo com o artigo· X, parágrafO -2. do Acordo
Artigo 3
Constitutivo, e em conformidade com a legislação brasileira .
. Representação
O Centro será dirigido por um Diretor que será seu representante legal, por deíegâ:Ção do Conselho Diret<_?r_.' ·

Artigo 7
Inviolabilidade
O local, bens, arquivos e correspondência do Centro se,rão iqv,ioláveis e não poderão ser objeto de bllSca, requisição
ou. medida de execução.

Artigo 4
Objetivos
Os objetivos principais- do Centro serão: ,
_. _ _
~), realizar pesquisas cie,ntíficas e or9anizar o ensino espeArtigo 8
cializado no domít:Iio das ciê.ncias físicas, dedicando seu máxi~
Condições Monetárias e Cambiais
mo interesse à forma:c;ãó· e treinamento' de pesquisadores e
O Centro go_z~_Fá. no qU:e, se_ ~efe:re à regulamentação
professores universitáriOs na América Latina, bem como a
de
transferência
de divisas, das facilidades qu-e O Governo
somar esforçq_s para a realização de programas de maior enverR
conceder para seu adequado funcionamento.
gadura ~<;>,campo da física;
b) ajudar na criaçãO de grupos de pesquisas físiCas, pârti- Artigo 9
cularmente nos países ·em q"ue tais grupOs não eXistam ainda;
TributOS
c) desenvolver, nos diversos ramos da física, programas
O Centro terá_ isenção fiscal de impostos federais incidenR
especiais ~que se úie-rérh ~necessários, em- particular concerR
tes sobre a importação ou exportação, para seu uso oficial,
nentes a problemas de interesse nacional para um ou mais
de objetos de caráter- técnico ou científico; cuja lista será
Estados-Me-mbros, incluindo os assessoramentos técnicos que
previamente submetida _ao Ministério das Relações Ex.teriosejam solicitados.
-·res. Os objetos irp.portados com franquias aduaneiras não poIII. FINANCIAMENTO DO ESCRITÓRIO
derão ser vendidos no território- brasileiro.
Artigo 5
Artigo lO
Orçiu'nento do Centro- Comunicações
5.1. O Conselho Diretor destinará, para a manutenção
O Centro gozará, no Brasil, para suas comunica:ções ofiR
do Centro, a dotação que for aprovada com esse fim no respec- ciais, âe facilidades semelh;mtes às concedidas pelo Go~emo
tivo orçamento-programa, asSim como ou~ros recursos que a organismos assemelhados, em matéria de prioridades, tarifas
vierem a ser alocados para este fim.
e taxas referentes a comunicações postais e telegráficas.
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· ·Artigo 11
Funcionários
Dentro das normas legais em Vigor, O-Governo adotará
as medidas que julgar oportunas para facilitar a entrada, a

saída e a permanência -e-m terrif6rio-brasileir0:
a) dos representantes dos Estados-Membros do Centro
Latino-Americano de Física -nas reuniões por ele convocadas;
b) dos membros do Conselho Diretor e de seus suplentes;
c) dos funcionários e ass:essór'es que náo sejam de nacionalidade_ brasileir.a, convocados pelo Dir~fo~ para particiPar
de trabalhos do Centro Latino-Americano de Física.
B) DE CARÁTER PESSOAL
Artigo 12
Diretor
O Governo concederá aó Diretor d6 Centro e a SeU-Substituto legal facilidades necessárias ao desempenho de suas fun-

ções.

··

·

Artigo 13
Fum;:ionários_ Estrangeiros
Os funcionáriOs do Centro que não sejãm de naCionalidade brasileira nem tenham no Brasil residência permanente
serão isentos de tributos com relação aos seus salários, benefícios e demais emolumentos recebidos do Centro.
Artigo 14
Funcionários Contratados e
Especialistas InternacionaiS
O Diretor·d~ Centro co-munieárá ·ao Ministério das RelaçõeS Exteriores a relação dos funcionários-- contrãtados por·
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tarefa e outros especialistas internacionais designados ao país
em missão oficial do Centro, para seu conhecimento e para
fins de quaisquer cortesías oU prerrogativas que lhes forem
aplicáveis de acordo com a legislação em vigor.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 15
Solução de Controvérsias
Qualquer controvérsia sobre a aplicação ou interpretação
das disposições deste Acordo será submetida a um processo
de solução acordado entre o Governo e o Cbhselhó Diretor,
confonne os costumes internacionais.
V.

Artigo 16
Erilendas
O presente Acordo poderá ser revisto por entendimento
entre o Governo-e o Centro.
- --

Artigo 17
Vigélilci~

Este Acordo entrará em vigor na data em que _o Governo
informar ao Centro, por via diplOmática, de que foram cumpridas suas formalidades legais internas. Qualquer das Partes
poderá notificar a outra do seu desejo de denunciar o presente
Acordo, com um ano de antecedência.
Feito em Brasília, aos 15 dias do mês de dezembro de
1989, em dois exemplares originais em pOrtuguês . .....;: Pelo
· GovNnQ da República Federativa do Brasil: Roberto de Abreu
SodJ:é- Pelo Centro Latino-Americano de Física: Juan José
Gambiagi.

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• 211, DE 1991
Aprova o texto do Acordo de Co-produção Cinematográfica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em
Luanda, a 28 de janeiro de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
·
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Co-produção Cinematográfica, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda,
a 28 de janeiro de 1989. ·
Parágrafo único. ' Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que
possam resultar em revisão do Acordo, bem como aqueles que se destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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ACORDO DE CO-PRODUÇÁO CINEMATOGRÁFICA ---~ _7. Todo prêmio, distinção honorífica ou troféu atribuídos em terceiros países à ·produção de um filme realizado
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
~egundo as normas estabelecidas por este Acordo serão conFEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
. SefVâdôs em -depósito pelo cc-produtor majoritário.
DA REPÚBLICA POPULAR DE-ANGOLA
8. Todos os prêmios- em dinheiro concedidos em terceiO Governo da RepúbliCa.Fedei-átiva do Brasil
ros países serão divididos entre as Partes, respeitada a percene
tagem de participação de cada produtor na realização do filme.
O Governo da RepúbiiCà Popular de Àngola
Artigo III
(doravante denominados "Partes"),
Animados pelo propósito de difundir, atraVés_ dã Cc-pro1. De cada filme realizado em regime d~ co~produção,
dução de filmes, o acervo cultural dos_ dois povos, _e peJo devem ser feitos um negativo e dois contratipos, sendo cada
objetiVo de promover e Incrementar oS Tffféresses comerciais um destes de propriedade de cada co-prm:lutor.
das indústrias cinematognHiCàs respectivas; COI!(óase na igUal:
2. Ao produtor majoritário caberá a responsabilidade
dade de direitos e benefícios mútuos,
de guarda de negativo original e do master, podendo, caso
Acordam o seguinte:
seja do interesse comum, esta gUarda ser feita no país que
oferecer melhores condições técnicas para a mesma. Em qualArtigo I
quer caso, à utiHzilçãO do negativo original ou do m~ter pode1. Os filmes de longa-metragem realizados_ em regime
·
rá ser feita por cada um dos cc-produtores.
de cc-produção e contemplados por este Acordo s_erão consi3.
A
revelação dos filmes rodados no Brasil será feita
derados filmes nacionais pelos dois países. As vantagens re$ervadas por cada país a seus film.e·s nãcionais e, em conseqÜência, em laboratórios brasileiras; e a· revelação do negativo dos
filmes rodados em Angola será feita em laboratórios angolaaos filmes co-produzidos serão unicamente aplicadas ao ccno~, a menos que os cc-Produtores concordem com uma forma
produtor do país que as conceder.
2._, POderão beneficiar-se das va"ntagens da cc-produção diféiente e esta seja aprovada pelas autoridades competentes
dos d_ois países.
os filmes de curta-metragem realizados segundo normas fiXaArtigo IV
das em conjunto pelas autoridades competentes de ambas
as Partes.
- =-~--=De acordo com as normas vigenteS em cada paíS, todas
3. A exploração comercial desses filmes _será autorizada as facilidades serão concedidas para a circulação e permanos dois países sem restrição alguma, sempre e quando for nência do pessoal artístico e técnico que colaborar na realiza~
respeitada a legislação que rege a·maféria em_cada país.
ção do filme, para a importação e exportação do material
4. Poderá excepcionalmente, por acordo_entre os cc- neCessário para êf s·ua filmagem e exploração (filme yirgem,
produtores, e com a ·autorização- das autoridades competentes material técnico, guarda-roupa, materiais para 6 ce·n-áfiõ, mados dois países, ser admitida a participação como cc-produ- terial publicitário, negativos, impressos etc.), assim como para
tores de entidades de outros países com os quais uma das a transferência de valores destinados aos pagamentos relativos
Partes haja assinado um acordo similar de cc-produção.
à realização de qualquer filme em regime de co-produção.
Artigo II
Artigo V
1. Os cc-produtores deverão satisfaZer as coD.dições técnicas, artísticas e financeiras requetidãs para a· realização das .
L Sem prejuízo do equilíbrio global, a proporção das
co-produções, com pessoal e meios técnicos riaciona_Is:,'-S3.lvo contribuições respectivaS dos cc-produtores dos dois paísesexceções justificadas. tâis eXceções, contudo_. deverão ser au- pode variar de 20 a S!J% (vinte a oitenta por cento). Tais
torizadas, caso a caS'o, pelos órgãos competentes dos dois contribuições consistirão em:
países.
_
a) contribuição de pessoal (diretores, técnicos e artistas};
As- vantagen_? de que um produtor poderá usufruir
b) cOntribuição de serviços e materiais;
relativamente a um filme realizado _em regime de en-produção
c) contribuiç4o monetária:. ~~ _
__ _
__
são-as previstas- peiãs nõrma:s vigentes-no respectivo pãíS. --As éontribuições compreendidas nas alíneas a e b
.
3. Os cidadãos brasileiros residentes em Angola e os do parágrafo anterior serão avaliadas em çaráter geral e percidadãos angolanos residentes no Brasil poderão participar manente durante a vigência do Acordo, com a concordância
em cc-produções como nacionais dos seus respectivos países das .autoridades competentes dos dois países, e poderão ser
sempre que, em regime de reciprocidade, as legislações de complementadas com participações monetárias até que cucada uma das Partes recOnhecerem a devicJa capacidade para bram totalmente a quota de cada cc-prOdutor.
tal participação.
·
· ·
fil~es ser?o realizados por diretores, técnicos e artistas
4. A particij:faÇãó- de iniéiJ)reteS~ que nãO tiverem a na- de nacionalidade brasileira ou-angolana. Cada filme deve ser
cionalidade de um dos países cc-produtores pode ser admitida dirigido por apenas um diretor, não se aceitando a intervenção.
depois de as autoridades competentes de ambas as Partes de um supervisor artístico ou cargo -análogo, excetuando-se
terem chegado a um entendimento sobre _as condiçôes de tal . gs filmes de episódios, podendo cada episódio ser dirigido
participação.
-- - _
- . -·-·-- _ . --·· ~_.
:por um diretor diferente.
. __ , __
, .,.
.
4. Excepcionalffienté, admitir-se-á, -com a prévia~ con5.- Sempre que os Cenários e/Ou os arribíe.i::ttes o exigirem,
poderão ser autorizadas filmagens externas em_cenários natu_- cordância das Partes, a participação de dire!Or; técnicos e
rais num- paíS que -não-participe da cc-produção.
artistas que não teriham a- nacionalidade de nenhum dos países
6. Os prêmios e subvenções que, em cada um dos dois signatários deste Acordo.
países, forem concedidoS aos cc-produtores seus nacio-nais
5. Os projetas de Cc-produção serão submetidos à aproserão concedidos exclusivamente a eles, sem que possam ser vação das autoridades competentes dos dois países, que deve:transferidos para o cc-produtor do outro país.
rão pronunciar-se no prazo de noventa dias após a recepção

z:

··-z.-

os
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do projeto. As filmagens deverão iniciar~se até cento e vinte impOrtações, tal-exportação será atribuída aO paíS que tenha
dias após a aprovação do projeto, que deverá compreender condições_mais vantajosas de- colocação do produto, deveno orçamento, a proporção das contribuiçõ<:s de cada um dos do-se ass_inalar a realização como brasileiro-angolana, ou ani
-cc-produtores, a previsão do equipamento técnico, a divisão golano-brasileira.
2. Se uma das Partes dispõe de livre entrada para seus
dos mercados, o contrato a~~inado entre as partes cc-produtoras para a realização do projeto, assim como todos os dados filmes num país importador, os filmes de cc-produção deverão
necessários para o e-studo e avaliação do projeto, os quais se beneficiar dessa possibilidade.
3-. OS filmes em que os prodUtores tenham igual particiserão oportunamente deffnidos.
6. Depois de aprovado o projeto pelas autoridades com.; -pação serão exportados como produzidos_ pelo país que dispopetentes de ambos os países, nenhuma alteração poderá ser nha de condições mais vantajosas de exportação.
introduzida no mesmo sem prévio assentimento das referidas
Artigo IX
autoridades.
---(- Os -"créditos" ou "genéfi~Os;' qlle -encabeçam os
Artigo VI
mes realizados em regime de cc-produção devem conter, em
1. A situação de equihbrio no conjuntO das paitidpa~- qUadrO separado, além dos nomes dos cc-produtores, e dos
ções financeiras, artísticas e -tecnicas dos países cti~prodUtõreS-- -títulos coro que se apresenta o filme em cada país co-produtor,
será examinada, em princípio, de dois em dois anos, pela o anúncio de que se trata de uma "cc-produção brasíleiro_Comis-são :Mista Brasil-Angola, criada pelo Acordo de Coope- angolana,. ou "cc-produção angolano-brasileinr",
~
ração Económica, Científica e Técnica, firmado em Luanda,
2. - Este anúncio deve figurar obrigatoriamente na publi-em 11 de junho de 1980.
-cidade comercial por ocasião de manifestações artísticas e_
2. Quando julgado necessário, qualquer uma das Partes culturais e, em particular, em festivais internacionais.
poderá, por via diplomática, convocar reunião eXtraordinária
Artigo X
da Comissão Mista para examinar assuntos referentes ao pte-_ ---=-- __l_c__ --'""'Q_p_!~~ente Acordq _entrará em vigor a partir da data
sente Acordo.
_________ _
da troca dos Instrumentos de Ratificação, tendo a· validade
Artigo VII
irifcíal de quatro anos.
1. A divis_ão do lucro obtido deve corresponder, como
2. Após esse período, o presente Acordo será renovado
norma, à participação dos cc-produtores no custo da pro- anualmente por tácita recondução,-a-menos que uma das Pardução.
tes o denuncie, mediante prévio aviSO por escrito de no mínimo
. 2. As cláusulas dos contratos que prevêem a divisão três meses de antecedência .
Feito em Luarida, aos 28 dias do mês de janeiro de 1989,
de. lucros e de merca9os entre os_ co-produtores devem ser
em dois exemplares originais, em-língua pOrtuguesa, fazendoaprovadas pelas autoridades competentes dos dois países.
ambos igualmente fé. -Pelo GoVerno da República Federa~

m:

Artigo VIII

1. No caso da exportação de um filme realizado em
regime de co~produção_para um pafs onde haja limitação ãs

- tiva do Brasil: Roberto de Abreu Sodré - Pelo Governo da
República Popular de Angoja: Pedro de Castro VanwDunen
'"'Loy".
-

SENADO FEDERAL
Fa.ço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos·
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 54, DE 1991
Autoriza a República Federativa do Brasil a contrair empréstimo externo no valor
de até US$ 2,000,000.00 (dois• milhões de dólares norte-americanos), ou seu equivalente em
outra moeda, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento~- BID, destinado ao financiamento parcial do Projeto de Difusão e Promoção de Informações Tecnológicas e Inversões,
a ser executado pelo Ministério das Relações Exteriores.

O Senado Federal resolve:
Art. 1• É autorizada, na forma da Resolução n• 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado
Federal, alterada pela Resolução n9 45, de 19 de outubro de 1990, a contratação de empréstimo externo,
pela República Federativa do Brasil junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID.
Art. 29 A operação de crédito autorizada no art. 1• terá como finalidade o financiamento
parcial do Projeto de Difusão e Promoção de Informações Tecnológicas e Inversões, a ser executado
pelo Ministério das Relações Exteriores.
~
~
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Art. 3'' A referida operação deverá obedecer às seguintes condições finance~iras:
I - valor: até US$2,()(J(J;OOO.OO(dois milhões de dólares norte-americanos) ou seu equivalente
em outra moeda;
·
I I - prazo: vinte anos;
III -carência: três anos;
IV- juros: exigidos semestralmente, calculados com base no custo de captação do Banco,
apurado durante os doze meses anteriores aos respectivos vencimentos, acrescidos de uma margem para
a cobertura de despesas administrativas e pagos em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, a partir
de 15 de janeiro de 1993;
V- amortização: em prestações semestrais pagáveis seis meses após o último desembolso,
até a data de 15 de julho de 2011;
VI -comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado.
Art. 49 A autorização de que trata esta Resolução será exercida no prazo de doze meses
,
~
.
a contar da data de sua publicação.
Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de novembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos
~
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 55, l>E 1991
Autoriza a República Federativa do Brasil a elevar temporariamente os limites
de endividamento a que se refere o art. 7• da Resolução n• 96, de 1989, do Senado Federal,
de Cr$ 86.366.000.000,00 para Cr$174.600.000.000,00, para possibilitar a contratação, pela Compa·
nhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, com garantia da União, de equipamentos
de fabricação nacional, a serem utilizados no projeto de implantação da Usina Hidrelétrica
de Xingó.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É autorizada a elevação temporária dos limites de endividamento da Companhia
Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, definidos pelo art. 7• da Resolução n'' 96, de 1989, do Senado
Federal, de Cr$ 86.366.000.000,00 (oitenta e seis bilhões, trezentos e sessenta e seis milhões de cruzeiros)
para Cr$ 174.600:000.000,00 (cento ~e setenta e quatro bilhões, seiscentos milhões de cruzeiros), a~preço
de julho de 1991.
~
-Art. 2• É autorizada a garantia da República Federativa do Brasil à contratação, por parte
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco --CHESF, de financiamento junto ao Banco do Nordeste
do Brasil S/A, com recursos oriundos da Finame, no valor de Cr$ 174.600.0()).000,00 (cento e setenta
e quatro bilhões, seiscentos milhões de cruzeiros), a preço de julho de 1991.
Parágrafo único. A operaÇão a que se refere o caput deste artigo destina-se ao financiamento
de 90% do custo de aquisição de equipamentos de fabricação nacional para a Usina Hidrelétrica de Xingó.
Art. 3• As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
I - valor: Cr$174.600.000.000,00 (cento e setenta e quatro bilhões,seiscentos milhões de cruzeiros), a preço de julho de 1991;
II- prazo total: cento e quarenta e quatro meses;
III -carência: sesse-nta meses;
IV- amortização: até oitenta e quatro meses;
V- encargos: os juros sujeitam~se ao definido no certificado de enquadramento emitido
pela Finame, observado o limite máximo de 10,5% a.a., incluído o del-credere de ajuste financeiro de
até 1% a.a., incidente sobre o saldo devedor autorizado e cobrado trimestralmente, durante o período
de carência; e mensalmente, após este período~ juntamente com as amortizações_ do capital;
VI- comissão de reserva de capital: 0,1% ao mês, incidente sobre o valor da liberação,
ou do saldo cancelado, a partir da data de aprovação da Proposta de Abertura de Crédito- PAC.~
Art. 4• A autorização do contrato de que trata esta Resolução será exercida no prazo de
doze meses a contar de sua publicação.
Art. 5• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal; 4 de novembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 197• SESSÃO, EM 4 DE NOVEMBRO
DE 1991
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE .
1.2.1- Aviso do Ministro da Educação

artigo intitulado "A_ Regra da Maioria", pubJicado no jornal O Estado de S. Paulo.

1.2. 7 - Comunicações
----Do Senador Carlos De 'Carli, de ausência dos trabalhos da Casa, no período de 20-10-91 a 29-10-91 e 30-10,91
a 15-11-91.

-N~· 1.145/91, encaminhando informações s_obre os
quesitos constantes do Requerimento nn 303/91. _
1.2.8 '-- Comunicação da Presidência
1.2.2- Aviso do Secretário-Geral da Presidência da
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
República
Lei da Câm,ara nÇ> 61191, lido anteriormente~
- N" 1.216191, encaminhando complementação às in1.2.9- Discursos do Expediente
formações prestadas pelo Ministério da Ação Social sobre
SENADOR NELSON CARNEIRO- Destituição
os quesitos constantes do Requerimento no 642/91.
do Dr. MuriJo César Castro Pinto da direção _do_ Hospital
1.2.3- Pareceres
Qªffr#~ G_ui_~_l~_, nq R_iode Jan,eür:q.Jtefo_t:ma n.o M!n~StériO
Referentes às seguintes matérias:
~ci~s Relações E:,cteriCn:~~-- pará permitir aos Ministros de
-Projeto de Lei da Cãmara n" 61191 (n" ·5.885-D/90, f~ Classe pe"rmanecerem na atividade por mais 15 anos.
na Casa de origem), que dispõe sobre a estruturação das Proinoções dos servidores do Itamaraty lotados em Brasí~
Categorias Funcionais de Agente de Segurança Judiciária, na; em detrimentO daqueles que servem no exterior.-Com~
Atendente Judiciário e Agente de Telecomunicações e Ele- pra da Usiminas com papéis sem valor. Defesa da equalitricidade dos Quadros de Pessoal Permanente do Conselho zação do preço da cana-de~açúcar na região de Camposda Justiça Federal e da Justiça Federal de 1• e 2• graus, RJ. Apelo em favor da regularizaçãa da situação dos antie dá outras providências.
---- gos servidores do Bospital da Piedage- RJ.
-Requerimento n• 690/91, do Senador-Ney MaraSENADOR NEY MARANHAO- Ingresso do exnhão, de reexame do Projeto de Resolução n~ 22/91, que Senador José Ignácio Ferreira na Academia Espírito::sanacrescenta parágrafo único ao art. 62 do Regimen_~o: !!l_!~rno tense de Letras.
____ _
do Senado Federal.
·· ·
· - - SENADOR AMIR LANDO-DiscriminaÇão sofrida pelos servidores federais à disposição do Estado de
1.2.4 - Oficio
Rondônia.
-No:- 22/91, do Presidente da Câmara dos Deputados,
1.3- ORDEM DO DIA
comunicando a aprovação-, pel(J. Mesa da Câmara dos DeProjeto de Lei da Câmara: n• 85, de 1991 (n• 461191,
putados, de Projeto de Resolução CN, que cria ComiSsão na Casa de origeín), de inicíativa do Presidente da RepúMista para acompanhar os preparativos -e a realização da blica, que dá nova redação ao § 1~ do art. 3~ e aos arts.
COnferência das Nações Unidas sobre Meio Ambierite e 7• e 9• do Decreto-Lei n• 288, de 28 de fevereiro de 1967,
Desenvolvimento.
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,
1.2.5- Leitura de Projetas
de 29 de dezembro de 1953. Apreciação sobrestada por
-Projeto de Lei do Senado n• 361191, de autoria falta de quorum para a votação do Requerimento n• 797191.
do Senador Maurício Corrêa, que reconhece a data de
Redação fíilãl do Projeto de Lei da Câmara n" 50,
21 de março como sendo consagrada ao Ano Novo Bahá'í de 1987 (n• 171 , de 1987, na Casa de origem); que dispõe
e dá outras providências.
...,.
. -. - ...
sobre a padronizáção, a classificaçao, o registro, a mspeçao,
-Projeto de Lei do Senado n<> 362/91, de autoria a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação
do Senador Odacir Soares, que cria a Superintendência
da Área de Livre Comércio-de Guajará~Mirli:il, e-daoutras-- .n..., Conselho Nacional de Bebidas e dá outras providên~
cias. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
providências.
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
1.2.6- Requerimentos
de Lei da Câmara n• 125, de 1990 (n• 1.606189, na Casa
- N9 798/91, de autoria_do Senador José Sarney, solici- de origem). que diSpõe sobre a CriaÇão do-Serviço Nãcional
tando licença para ausentar~se do País, no período de 3 de Apredizagem Rural - SENAR, nos termos· do ~t.
a 11 de novembro do corrente, no desempenho de missão 62 -do Ato daS ·nfspoSiÇões Constitucionais Transitórias.
Aprovada. A Câmara dos Deputados.
no exterior.Votação adiada por falta de quorum.
- N~ 799/91, de autoria do Senador Moisés Abrão,
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo .n9
solicitando à Companhia Nacional de Abastecimento ·81, de 1991 (n• 78189, na Câmara dos Deputados), que
CONAB, através do Ministério da Agricultura, informa~ aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educações que menciona.
cional, celebrado entre_o Governo da República Federativa
- N' 800191, de autoria do Senador Moisés Abrão,
do Brasil e o Governo da República Popular de Banglasolicitando à Rede Ferroviária: Federal S/A, infonriações desh. Aprovada. À promulgação.
que menciona.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
-N' 801/91, de autoria do Senador Odacir !!bares, 104,. de 1991 (n•348/90, na Câmara dos Deputados), que
solicitando a transcrição nos Aliais do Senado Federal-do aprova o texto do Protocolo Adicional ao Ac_ordo_ para
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a CónslruÇã:O 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, em'-6 de· julho
de 1990. Aprovada. À promulgação.
·
Projeto de Decreto Legislativo n' 121; de 1991 (n'
68/91, na Câm-ara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Sede, celebrado entre o Governo--da República Federativa do Brasil e o Comitê Internacional da
Cruz Vermelha - CICV, em Brasmâ, ein 5 de março
de 1991. Discussão encerrada, ficando a votação adiada,
nos termos do art. 168 do Regimento Interno.
Proposta de Emencfa-a Constituição n• 6, de -1991,
de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova redação â letra b do inciso
X do § 2' do art. 155 da Constituição Federal. Em fase
de discussão (2• sessão _; 2• turno).
· ·
·
·
Proposta de Emenda à Constituição n' 14, de 1991,
de autoria do Senador José Richa e outros SenhOreS--sena-
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-dores. que altera a redação do caput do art. 29 e o art.
3" do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Em fase de discussão (2~ sessão - zo turno).
1.3.1 - Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR MARCO MACIEL- Apelo pelo repasse dos recursos necessáiios à conclusão da Ferrovia Transnordestina.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DO PRESIDENTE
-n'769, de 1991
3- MESA DIRETORA
-- 4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 197a Sessão, em 4 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
,Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Meira Filho e Beni Veras
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS, SENADORES:
.
. ..

Alexandre Costa - Amir Lando - Beni V eras -Carlos
Patrocfnio- Chagas Rodrigues:.. Coutinho Jorge- Elcio Ál~
vares- Esperidiao Amín- Garibaldi Alves- Humberto Lucena- João França- Jonas Pinheiro- Lavoisier Maia- Lourival Baptista- Mansueto de Lavor- Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrao - Nelson Carneiro - Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o_comparecimento de 21 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos..
O Sr. 1<:> Se-cretário procederá à leitura do Expediente.
É Iído o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO MINlSTRO DA EDUCAÇÃO
N9 1.145/91, de 30 de outubro do corrente ano, encaminhando informações sobre os· quesitos constantes do Requerimento n' 303, de 1991, de autoria do Senador João Rocha.

Encaminhe-se cópia ao requerente.

A VISO DO SECRETÁRIO-GERAL
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
N~ 1.216, de 19 do corrente, encaminhando complementação às informações preStadas pelo Ministério da Ação Social
.. sobre os quesitos constantes do Requerimento n~642, de 1991,
.de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
Encaminhe-se cópia ao requerente.

PARECERES
PARECER N• 431, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
ao Projeto de Lei n' I, de 1991 (n• 5.885-D/90, na Casa
de origem), que "Dispõe sobre a estruturação das Categorias FunciOnais de Agente de Segurança Judiciária,
Atendente Judiciário e Agente de Telecomunicações e
Eletricidade, dos Quadros de Pessoal Perm~ente do
Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de
1' e 2' Graus, e dá outras providênci8s".
Relator: Senador Magno Bacelar
A presente proposição, oriunda do Superior_Trib_un~l de
Justiça, objetiva estruturar as Categorias FuncioJ?.a}~ de Agente de Segurança Judiciária e Atendente Judfciário do GrupoAtividades de Apoio Judiciário e de Agente de Telecomunicações e Eletricidade do Grupo-Outras Atividades de Nível
Médio, dos Quadros de Pessoal Permanente do Conselho da
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Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e SegundO
Graus.
Da sua justificação destacamos o argumento de que o

anteprojeto tem por escopo estender ã~ citadas categçrias
funcionais "o mesmo tratamento dado aos servidores do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do
Tribunal Superior- do Trabalho e-do Poder Executivo, através
das Leis n"' 7.562, de 19 de dezembro de 1986, 7.707, de
22 de dezembro de 1988, 7.720, de 9 de janeirô de i989,
e 7.995, de 9 de janeiro de 1990, res,Pect1Vamerife". Salienta,
ainda, que a medida não implica alteração quanto ao númerodos cargos, e nem aumenta a despesa orçamentária prevista.
Na Câmara dos Deputados, a proposição não foi emendada e recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição
e Justiça de Redação, da Comissão de Finanças e Tributação,
e da Comissão de Trabalho, de Administração e· Serviço Público.
De plano, diga-se· que o Projeto acha-se plenamente adequado aos ditames da Lei Maior, sem que se lhe possa opor
óbices. Com efeito, assim determina o art. g6, II, alínea b,
da Constituição Federal.
'' Art. 96.

Compete privativamente:

II -ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais
Superiores e-aos Tribunais de lustiça propoi-ao Poder
Legislativo respectivo, observado o disposto no art.
169:
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação
de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive
dos Tribunais inferiores, onde houver, dos se"rviçCis auxiliares c os dos juízos _que lhes forem vinculados."
Outrossim, comO bem salienta sua justificaçâO, o ante projeto -enContra respaldo nO prinCípio de isonomia consagradO
no § 1' do ar!. 3'} da Carta Magna.
.
Jurídico também o é, não merecendo reparos quanto à
técnica legislativa, razões que nos levam a opinar pela sua
aprovação.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1991. - Nelson
Carneiro, Presidente - Magno Bacelar, Relator - Jutahy
Magalhães - Chagas Rodrigues - Wilson Martins - Josaphat Marinho - Elcio Álvares - Garibaldi Alves- Francisco
Rollemberg - Cid Sabóia de Carvalho (abstenção) - Amir
Lando - Oziel Carneiro.
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A mâtéria, por sua vez, não continha nenhuma novidade
emfac_e do entendimento corrente, na Casa e nesta Comissão.
Tratava-se de explicitar, pela via normativa então proposta,
confonne os termos do nosso Parecer, ",,.a impossibilidade
- implícita no Regimento Interno do Senado Federal -:- de
coexistirem duas lideranças âs quais são conferidaS-~ Siffiulta-neamente, as mesmas atr_ibuiçõe~·~.
-Já disséramoS, no referido Pá:recer, que esta Comissão
firmara posição sobre o problema da incompatibilidade regi·rnen-tal de existirem, simultaneamenfe, liderança de bloco partidário e lideranças dos partidos que o integram. Este pronunciamento decorreu de Parecer do Senador José Paulo BísOl,
motivado por questão de ordem levantada pelo Senador Cíd
Sabóia de Carvalho a decisão do então Presidente, Senador
Nelson Carneiro.
Assim, não encontrando embasa_mento regimental, p.em
argumentação convincente para deferimento- da -pfeteilsão,
opinamos pelo não acolhimento do pedido de reexame do
Projeto de Resolução n• 22, de 1991.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1991. - Nelson
Corneiro, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator - Garibaldi Alves- Elcio Álvares - Francisio Rollemberg- Chagas, Rodrigues - Josaphat Marinho - Wilson Martins Oziel Carneiro - Cid Sabôia de Carvalho - Magno Bacelar
- -Amir Lando.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício" que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
SGM-P/906/91
Brasilia, 31 de outul;>ro de 1991
Senhor Presidente:
_
- ,-_
_
,
Tenho -a-honia ct"e-Comunícar a VoSsa Excelênci3 a-aProva-ção, pela ~esa da Câmara dos Deputados, de Projeto de
Resolução CN, que "cria Comissão Mista para acompanhar
os preparativos e a realização da COnferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento".
Por esta ratão, encaminho a Vossa Excelência, nos termos do art. 128 do Regimento Comum, a referida proposição,
para apreciação pela Mesa dessa Casa do Congresso Nacional.
Aproveito O ensejo para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de considerações e apreço. - lbsen Pinheiro,
Presidente.

PARECER N• 432, DE 199I
Da Comissão de Coitstitulç3o,-JUstiça e- Cidadania
sobre o Requerimento n' 690/91, do Senador Ney Mara~
nhão, de reexame do Projeto de Resolução n~ 22/91,
acrescenta parágrafo ao art. 62, do Regimento Interno
do Senado Federal.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•
, DE 1991 (CN)
Cria ComisSBo- MiSta para acomParih&F Os -Preparativos e a realização da Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

Relator: Senador Jutahy Magalhães
O Senador Ney Maranhão apresenta requenmento de
reexame do Projeto de Resolução n"' 22, de 1991, de autOria
do Senador Márcio Lacerda, aprovado pox:-_esta Comiss_ão
de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do nossoParecer n' 22, de 1991.
O requerimento formulado não se baseia em qualquer
fato novo. Nem ao Projeto foi apresentada, tempestivamente,
emenda que motivasse seu reexame.
·

os preparativos e a realização da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Dese-nvolvimento (UNCED
1992).
Art. 2• A Comissão compor'se-á de 11 (onze) Senadores e 11 (onze) Deputados que serão designados pelos Presidentes do S~nado Federal e da Câm_~ra dos Deputados, mediante indicaçãO das lideranças, obedecido o critêrio da proporcionalidade, incluindo-se sempre um representante da Minoria, _se a proporcionalidade não lhe der representação.

O COngresSO Nacional resolve:

Art. 19 Fica- criada Comissão Mista para acompanhar
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Art. 3 9 O funcionamento da Comissão obe_decerá às
normas fixãdas no Regimento Comum do_ Congresso Nacional.
Art. 49 Esta Resolução entra em
publicação.

v~~or

na _data de sua

Novembro de 1991

z5_de abril de 19~0. Esta comissão, conhecida pela sigla Ci'ma,
é presidida pelo Ministro Francisco Rezek e composta por
diversos ministérios e secretarias- As recomendações da Conferência das Nitçôes Unidas
~obre Meio Ambiente e Desenvolvimento terão conseqüências
diretas, na forma de convenções internacionais, acordos e
tr~t_;:tdqs, qu~ influenciarão em de_finitíyo _oS_ Í"l,lmQ_s, as políticas
e os processos de desenvolvimento e a_ forma de abordagem
dos problemas ambientais_ em todo o mundo. Tais recOmendações terão _reflexos nas economia, na qualidade de vida
dos_ povos e no relacionamento entre_ as nações, já que os
fatores ambientais não conhecem fronteiras.
-- Na formtilaÇã9 das posiÇões b~asile{ras perante a Conferência e na iri:tplementação das suas recomen:daç_Qes, com toda
c~~_eza, o. Con~esso Naciqna~ deverá_ ser ouvido. Para que
se mantenha a par dos temas tratados e das conclusões acordad.as, é necessário ~m acompanhamento pari passu dos preparativos e da realização da Conferência .e de todos os seus desdobramentos.
Pelas razões. citadas, propomos a criação de uma Comissão Mista do Congresso Nacional para acompanhar os preparativos e a realização da Conferência das Nações Uilldas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, para o que contamos
com a aprovação. do soberano Plenário.

Justificação
Em sua ss~ reunião plenária riatizada em 22 de dezembro
de 1989, a Orga:riização das Nações Unidas decidiu o_rganizar,
para 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (conhecida pela sigla Unced 1992).
Na mesma reunião;a ONU aceitou a oferta do Governo brasileiro para que o Brasil sediasse a Conferência. a Unced 1992 será uma conferência do mais ?fto nível~
devendo os países_ participanteS nela serem representados por
seus Chefes de Estado. O.Governo brasileiro escolheu a cid3.de
do Rio de Janeiro como sede da conferência, serido a suarealização marcada para o período de 1' a 12 de junho de
1992, data que ·coincide com o vigésimo aniversário da COnferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano, realizada
em Estocolmo-em 1972. A escolha da cidade do Rio de Janeiro
deveu-se à enorme demanda em termos de estrutura hoteleira
e de centros de convenções necessárioS, Já que ·se _espera·a
vinda de pelo menos 10.000 visitantes ~strangeiroif dUrante
Sala das Reuniões, 13 de julho de 1991. -lbsen Pinheiro,
o evento, entre Chefes de Estado, técnicos, cientistas, jornaPresidente - Genésio Bernadino, 1~ Vice-Presidente - Relistas e respectivo apoio técnico e logístico.
lator.
Um dos principaís fatores que levou a ONU a organizar
a Conferência foi o preocupante quadro que se delineia para
A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Senhores DepuO- meio ambiente, a nível internacional, e suas correlações
tados Ibsen Pinheiro, Presidente, Genêsío Bernardino, 1<.> Vicom o desenvolvimento económico. Esse quadro foi apresen- ce-Presidente (relator), Inocêncio Oliveira, to Se_cretáriO e
tado no relatório "Nosso Futuro Comum" (chamado de "Re- Etevaldo Nogueira, 29 Secretário, aprovou o parecer do relalatóriO Briindtland") resultante dos trabalhos da Comissão tor, favorável ao Projeto de Resolução (CN) que "cria ComisMundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida são Mista para acompanhar os preparativos e a realização
como "Comissão Brundt~and" por causa dé suâ presidente, da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
a Sr" Gro Harlem Brundtland, ex-Primeira Ministra da Norue- Desenvolvimento''.
ga. Esta COmissão foi criadã pela ONU em i983 e ilpresentou
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1991. -IbsenPinheiro,
seu relatório em 1987. Em 1985, ela esteve no Brasil, tendo Presidente.
organizado audiências públicas em São Paulo e BrasHia, inclusive TI() Co_n~:e_s!o ~~ci.sm::I: __ . __ _ _ , ~. ~~~ _- _ ~,
SEÇÃO VIII
Os prmCipalS OÓJetivos da Conferênc1a serão~ dentre ouDa ~eforma do Regimento Comum
tros:
-examinar a situação_ambiental no niU.iido e as inudanArt. 128. O Regimento Comum poderá ser modificadÓ
ças ocorridas depois da conferência de Estocolmo (f972);
por projeto de resolução de iniciatíva:
-identificar estratégias rê:gioilais e gJOb3is para açáo
a) das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Depuapropriada referentes às principais questões' ambientais;
-recomendar medidas a serem tomadas a níveis nacio- tadçs;
nais e internacionais referentes à prõteÇão ainbie~úal, atia~éS
b) de, no mínimo, 100 (cem) subscritores, sendo 20 (vinde políticas de desenvolvimento sustentado;
te) Senadores e 80 (oitenta) Deputados.
-promover o aperfeiçoamento da legislação ambiental
§ 19 O_p~ojeto será apresentado em sessão conjunta.
internacional;
§ 29 No caso da alínea a, di_~tribufdo o projeto em
-examinar estratégiaS de promoção de "qe~sinvolvimento
sustentado e de eliminação da pobreza nos países em desenvol- avulsDs, será convocada sessão conjunta pata dentro em 5
_
(cinco) dias, destinada a sua discussão.
vimento.
- § 39 No caso da alínea b, recebido o projeto, será encaDiversos preparativ-os estão sendo desencadeados para
a Conferência. Cada País particiPante está pfeparando um minhado âs Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Depu"Relatório Nacional'", o qual, no Brasil, está sendo elaborado tados, para emitirem parecer no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 49 Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior,
pela Secretaria Nacional do Meio Ambiente. Além disso, di·
versos eventos paralelos estão ocorrendo e deverão ocorrer, com_ ou sem parecer, será C!?DVC?cada ~ssã()_ conjunta, a realiem tomo dela, tais como confefências regionais, ·encontios zar-se dentro em 5 (cinco) dias, destinada â discussão do proj~to.
de entidades não governamentais (ONG) e Outros.
A preparação da Conferência está a_cargo de uma Comis(À Comissão Diretora_.) _
são InterministeriaL estabelecida pelo Decreto n' 99.221, de
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O ofício
lido vai à Mesa Díretora, para apreciação.
Sobre a mesa, projetes que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Ni 361, DE 1991.
Reconhece a data de 21 de março como sendo consagrada ao Ano Novo Bahá'í, e dá outras providências
O Coilgresso Nacionàl decreta:
Art. 1~ Fica reconhecida a data de 21 de março como
sendo consagrada ao Ano Novo Bahá'í.
§ 1o Assegura-se aos adeptos da Fé Bahá'í o direito
de não trabalharem no dia consagrado ao Ano Novo Bahá'í,
que deverá ser reposto em data a ser fixada a critério do
empregador.
§ 29 As crianças' cujOsJ:fais forem adeptos-da Fé- Bcihâ'í;
ou os estudantes adultos adeptos desta religião, terãó abonadas as faltas escolares na data consagrada ao Ano Novo Bahá'f.
Art. 2' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A Fé Bahá'í é considerada uma das mais jovens religiões
independentes e forma uma comunidade mundial de cerca
de quatro milhões de adeptos.
No Brasil, segundo dados da Assembléia Espiritual Nacfónal dos Bahá'ís do Brasil, existem cerca de quarenta mil
adeptos, espalhados por praticamente todo o País.
Como toda religião, os Bahá'fs têm seus dias considenlQos_
sagrados, sendo em número de nove ao todo.
Nesses dias os Bahá'fs são recomendados a pedir aos
seus empregadores para dispensá"~ los do serviço, ou fecharem
as suas casas de negócios ou escritórios, caso sejam comerciantes ou profissionais auiônoinos.
--~
Quanto aos estudantes, a religião Bahá'f reCOrríCnda aos
pais solicitarem a aprovação da direção da escola para que
seus filhos se ausentem nos dias sagrados da Fé Bahá'í.
Dentre esses nove dias sagrados destaca-se, como um
dos mais importantes e significativos para eSsã. religião, o ctesti~
nado âs comemorações_ do Ano Novo Bahá'í, todo dia 21
de março de cada ano.
Em respeito à liberdade de crença de cada dm, e com
amparo no art. 59 , iliciso VI, da Constituição Federal, apresentamos o presente Projeto de Lei com vistas a assegurar aos
adeptos da Fé Bahá'f o direito de ausentarem-se do serviço
ou das ati vidades escolares no _dia consagrado ao Ano Novo
· Bahá'í, sem que se sujeitem a qualquer sanção por esse motivo, tendo, em contrapartida, aqueles que se ausentarem do
trabalho na referida data, o dever de repor o dia não trabalhado em outra data a ser fixada pelo empregador.
Contamos com o apofo dos ilustres pares à aprovaÇão
da matéria, em respeito ao direito democrático das minorias,
reconhecido na Carta Cdnsiftúcionaf em vigOr.
- -Sala das Sessões, 4 de novembro de 1991. -_Senador
Maurício Corrêa
(À Comissão de Educação- decisão terminativa.)
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~ROJETO

DE LEI DO SENADO N• 362, DE 1991
Cria a Superintendência da Área de Liv~e Comércio de .Guajará-Mirim,
e dá outras providências.
.
.

O Congresso Nacional decreta:
Art. _ P A admin_iStra"çáo das instalações e serviços da
Área de Livre ComérciO de GiJajaiá-Mirim- ALCGM, criada pela Lei no 8.210, de 19 de julho de 1991, será exercida
-pelá SuperinteridênCia da Área de Livre Corilérdo de Gua]ã.ráMirim, entidade autárquica, OOm personalidade jurídica e patrimônio próprio, autonomia administrativa e· financeira, com
sede e foro em Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia.
Art. 2~ A Superintendência criada por esta Lei vinculaR-se ã Secretaria do Desenvolvimento Regional da Presidên~
cia da República e tem como atribuições:
a) promover e cqordenar a implantação da ALCGM;
b) promover a elaboração e a execução_ dos programas
e projetas de interesse para o desenvolvimento da ALCGM,
assim como prestar assistência técnica a entidades públicas
ou-privadas na elaboração ou execuç-ão daquelas atividades;
c) promover e divulgar pesquisas, estudos e análises, visando ao reconhecimento sistemático das potencialidades da
ALCGM;
d) praticar todos os demais atos necessários--às-suas funções de órgão de planejarnento, promoção, ·coordenação e
administração da ALCGM, podendo, para tanto, celebrar
convênios com órgãOs OU eritiâades públicas, inclusive sociedade de economia mista, bem como firmar contrãtos com
pessoas ou entidades privadas.
Art. 39 A Superintendência, dirigtda gor um Superintendente, é c_onstituída por um Conselho TécniCo e por-Unida- des Administrativas.
§ 1~ O Superintei!dente será nomeado pelo PreSidente
da República, por indicação do Secretário do Desenvolvimento Regional, c demissível ad nutum
§ 2" O Superintendente será auxiliado por um Secretário ExecutiVo norileado pelo Presidente da República, por
indicação do primeiro, e demissível ad nutum
Art. 4~ Compete ao Superintendente·:
--a) (ffãticaf todos os atas -neceSSáõos·ao-bbm desemperihO
das atribuições cometidas à Superintendência;
b) elaborar o Regulamento da entidade, a ser aprovado
pelo Presidente da República, bem como o seu Regimento
Interno;
- ·c) ·submeter à apreciação dó_ Conselho TéChico os planose projetas elaborados para a implantação e o desenvolvimento
daALCGM;
d) representar a autarquia ativa e passivamente em juíZOou fora dele.
:·--_-Parágrafo i.íÍlieo. O Secretário Executivo é o substituto
eve"ntual do Superintendente e desempenhará as fuflçóeS-cjue·
por _este lhe forem cometidas.
~ Art. 5o Compete ao Conselho Técnico:

a) sugerir e apreciar as normas básicas para a elaboração
dos planos de implantação e desenvolvimento da ALCGM;
- b)_ aprovar o Regulamento a ser submetido ao Presidente
da República;
- -C) aprovar o Regimento Interno da ALCGM;
d) aprovar as necessidades de pessoal e níveis salariais
dos funcionários da SuperiiJ.tendência;
e) aprovar os critérios da contratação de serviços técnicos
ou de natureza especializada, com terceiros;
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O aprovar os-planos e relatórfos periódicOS aprese-ntados
Superintendente, bem como o balanço anual da autarquta;
. g) al?rovar as p:opostas -do _SJ.!perintenden~~ de compra
e ahenaçao de bens Imóveis e de bens móveis de capital;
h) aprovar o .otç~rn.ent6 anual da S_uperintendência e os
programas de aphcação- das dotações_ globais e de quaisquer
outros recursos que lhe forem atribuídos;
i) aprovar COhvênios~·conttã.iOs e·àcordOS firmados pela
· Superintendência.
-- - -

"c) durarite o prazo estabelecido no art."49, inciso
VIII, da Lei n' 7.232, de 29 de outubro de 1984 aos
-"
'
bens finais de informática.~> -

pe~o

Art. 6~_ O Conselho Técrtico é coniposto do Superintendente, que o presidirá, do Secretário Executivo, do representante do Goyerno do Estado de Rondônia, do representante
da Superintendência da Zona Franca de Manaus-::- SUFRAJ\!~. do repres~nt~~t~ da F:~.deraç~o d~_s -~~ociações ComerCiais do ?st~d<? de Rondônia, do r:epresentante da Feder~ção
d~s Industnas _do Estado de Rpndônia~___do_r~presentante da
Federação do Comércio do _Est<:~.d_~ de Rondônia, do r_epresentante da Prefeitura Municipal de Gu~jàrá-M"i_i·i~,~~_ÇTe 2 (dois)
representantes do Governo Feder~I. nomeados pelo Presidente da República.
..·
.'
. .··
· ·
Parágrafo único~ Os l:nembros do côflseulo Técilico dev~rão ter reputação ilibada, larga experiência e notório coitheCimento no campo de suas especialidades._
__ _ _ _
Art. 7" As unidades administratíVas terão suils atribúições definidas no_ Regimento Interno da entidade.
Art. 89 O Superintendente e o Secretáiio ExecutiVo
perceberão, respectivamente, 20%- (viiíte por cento) 17'1%
(dez por cento) a mais do maior salário pago pela entidade
_
aos seus servidores.
Art. 9o Constituem recursos da Superintendêitci3.:

e

I - as dotações o~ç~_en;t~-r:ias ou créditos adiCiOnais qUe
lhe _sejam _atribuídos; I I - o produto de juros de depósitOS- banCários, de multas, emolumentos e taxas devidos â Supeririúmdência;
III- os auxilío"S, :subvenções, contribuições e 4oações
de entidades públicas ou privadaS, nacionais-ou estrangeiras;
IV- as rendas provenientes de serviços prestados;
V- a sua renda patrimonial.
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- Art. 16. O Poder Executivo- regulamentará eSta l~i n~
prazo de 60 dias da su~ vigência.
___
. .. _ .
Art. 17. Esta lei entra em vigor na dat.ii"de--sua pubifcação.
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário: _ Justificação
. Criada a Área de Livre Comércio de Guaj3.rá-Mirim pela
Lei n' 8.210, de 19 de julho de 1991, ficou ela sem condições
de ser efetr~ramente nnplantada e operacionalizada, em face
dos vetos que, procedentemente, o Excelentíssimo Senhor
Presidente apôs-lhe, conforme Mensagem n" 373 da mesma
data, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Presidente'desta Casa.
O pi-õjetO ém épíg.rife ·cria a·-Superfntendéncia da ·Área
de Livre Comércio de Guajará-Miriin, entidade aUtárquica,
com p~rson~lidade jurídica e patrimóniO próprio, autéinomia
ad.~Imstrahva e financeira, com sede e foro em Guajai:-áMmm, Estado de Rondônia.
-A entidade. vinculada â Secretaria- de Desen~oiVimento
Regional, terá mutatis mutandis, as mesmas atribuições e estrutura da Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, guardadas as devidas proporções .
.No projeto, regula-se a cobrança de preço público dos
serviços ~ cargo da Superintendência, ao mesmo tempo em
que se vmcula a receita líquida ao custeio de projetas nas
áreas de educação, saúde e saneamento básico, em proveito
das populações mais carentes.
__
_
.
Sob outro aspecto, a modifiCação ã letra-C do § 2" do
art: 49 da Lei citada objetiva superar a indeterminaÇão de
prazo quanto â aplicação do regime fiscaf à importaÇão de
ben.s finais de informátiCa-, que, agOra-, consoante dispositivo
proJetado (arL 15), subordina-se ao dispositivo específico da
Lei n' 7.232, de 29 de outubro de 1984.
Assim, considerando a urgência e o alcance económico
e social da iniciativa, ~:ont-ªmos ~m _o inestimável apoio-cÍe
nossos pares para a aprovação do projeto
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1991. - Senador
Odacir Soares.
-

_ Art.- 10._ A Superintendência poderá cobrar por utiliza~
LEGISLAÇÃO CITADA
ça_o de suas mstalaçóes e pelos serviços prestados, devendo
LEI N' 8.210, DE 19 DE JULHO DE 1991 .
ta1s preços serem fixados pelo $uperintendente 9epois de apro_Cria a _Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim,
vados pelo Conselho TécniCo.
.
·
no Estado de Rondônia, e dá outras providências.
Art. 11. A receita da Superintendência, deduzida de
todas as despesas de pessoal, obras e serviços materiais e
investimentos, será aplicada em educação, saúde' saneamento
·-~
~-.
-.-..-~
.i. .,-,.,~
básico, em proveito das comunidades mais car~ntes da área
LEI N' 7.232, DE 29 DE OUTUBRO DE 1984 fronteiri~a do Estado~~ Rondônia, conso.:úite Projetas espedDispõe sobre a Política Nacional de Informática
ficos aprovados pelo Conselho Técnico.-_
__
_
e dá outras providências.
Art. 12. A Superintendência terá ComPleto serviço de
contabilidade patrimon-ial, financeira e orçamentária.
~ -~rt. 13. No controle_ dç~_atos de gestão da Superlntenden~Ia ~erá adota~o. além da auditoria in!~rna, o regime de
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaniaauditona externa mdependente a ser contratada com firmas
aecisão terminativa.)
brasileiras de reconhecida idoneidade moral e técnica.
Art. 14. Até o dia30 de junho de cada ano, a Superin·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetes
tendêncJa remeterá os balanços do exercício anterior a:<> Secre- lido.s serão publicados e encaminhados ãs comissões competário do Desenvolvimento RegionaL
- -- - tentes.
Art. 15. A alínea c do § 2' do art. 4' da Lei n' 8.210
Sobre a mesa, requerimentO que será lido pelo 1? Secre· ·· ··
de 19 de julho de 1991, passa a vigorar Com a segi.iínte-iedaÇão; tário.
•• •
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 798, DE 1991
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debatir las necesidades Ydeberes de la CE ên Política Internacional.
En principio se prevén varias conferencias y meSas rendondas, según los títulos provisi0n8les del programa adjunto,
donde figura asímismo la lista inicial de ponentes y pane listas.
Sería para nosotros um honor que usted. que ha desempenãdo fuciones de_
tanta responsabilidad en su país, aceptara intervenir el Iunes
día 4 de noviembre a las 17.00 horas dentro de la primera
mesa rendonda "De la cooperaci6n política a la política exterior común".
Le acompaiio también la carta de apoyo ai XXIX Congreso Internacional enviada por el Presidente dei Gobíerno
espaiíol, Felipe González, quien ha aceptado abrir el turno
de intervenciones el 4 de noviembre y ofrecer _ ~ cena en
su residencia del Palacio de la Moncloa a ponentes y patrocinadores ese mismo día.
Incluyo también copia de_ la carta dei Jefe de la Casa
de S.M e I Rey en la que comunica que sus Majestades aceptan
la presidencia dei Commité de Honor dei XXIX Congreso
Intet:na_cional.
En espera de su respuesta reciba un afectuoso ·saludo,
Carh>s_!-ui~_Aiva~z, Presidente ~Miguel Angel Aguilar, Secretário General.
-

Convidado pela Associación de Periodistas Europeos, pa~
ra o XXIX Congresso Internacional da entidade, para participar das Conferências "De la Cooperacion Politica a la Politica Exterior Comun" como e-xpositor, a realizar,;se em Madrid, entre os dias 4 e 7 do corrente, com a partiCipaÇão
do Presidente do Conselho de Ministros Felipe Gónzalez e
outros chefes de governo da Europa, e poSteriormente, como
membro da Comissão de Desenvolvimento e Meio Ambiente
para a Amazônia, cuja 2' Reunião realizar-re-á em-Washington, na sede do BID, em 11 do corrente, venho req~.~:erer,
na forma do Regimento (art. 43, II) licença para ausentar-me
do País, no período de 3 a 11 de novembro do corrente,
no desempenho dessas missões na Espanha e Estad9s Unidos.
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1991. - Senador
José Sarney.
S. E. Senõr José Sarney
Ex-Presidente del Brasil
Senado Federal
Praca dos Três Poderes, Anexo 2
Ala Senador Afonso Arinos, Gabiilete 5
70165, Brasflia
Brasil
3 de octubre de 1991
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A votação
dO-requerimento fica 3.diada por falta de quorum.
Excelentísímo- senõr:
_Sobre_ a me~~._requerime_J,ltC)s _ gu_e serãq lid~s _geJo Sr.
Nos complace muy especialmente confirmarle qu'e la se~
---------gunda reunión de la Comisión Amazónica aer:iesairolio y --rs·-secrefáiio.---- ----São
lidos
os
seguintes
Media Ambiente se realizará el dia !unes 11 de noviembre
próximo en la Sede dei Banco Interamericano de Desarrollo,
em la Ciudad de Washington D.C. El Banco_Interàmericano
-- REQUERIMENTO N• 799, DE 1991
ofrecCrá ese mismo dia en honor a los mie.:riâiZ:oS d-é ia- CorDiRequeiro, nos termos do art. 50, § 29 , da Constituição
sióri, un desayuno a las 8:0:0 a.m iun alnii,ú;;TzO-~-iã-f:OO
Federal
e do art. 2!Ó do Regimento Interno do Senado Fedep.m. en sus comedores ejecutivos.
_: __
En dicha ocasi6n; Ia Comisión tendrá a su conslàeraclón ral, sejam solicitadas à Companhia Nacional de Abastecimenel segundo borrador dei Informe preparado por el GrupO to - CONAB, através do Ministério da Agricultura, as se__ _
Técnico, atendiendo los linearnientos que brind-ara la Corni- guintes informações:
1 '-:-Qual o total das aquisições (toneladas) dqsprodutos
sión en sti prirnera rellni6n.
Confiamos contar con su distinguida participaci6n Yapro- rríilho e arrOz, reafiza-~as pela Çompanhia Na~ional de Abastevechamos esta oportunidad para saludarle a usted muy atenta- cimento - CONAB e suaantecessora (CfP) nas seguintes
mente. - Enrique V. lglesias, Presidente Banco Interamericano safras: 83/84,84/85,85/86,86/87,-87/88,88/89, 8_9/90_e 9019t
. .
. __
Qe~DC$arroJlo -- Fernando Zombado, Administrador DiSCf1mina[ Estado pOr -EStãdo;
Auxiliar Director Regional para América Latina y e! Carlbe. _-· ___?_-:-:-_Qual O valçi.nom,íilal do totªl das aquisições dos
rereiídôs prodUtos, safra por safra, produto por produto, Estado, por Estado, nas safras referidas no item anJe.rior;__
__
·-~o 3 _:_ Qual_ o vQ1uffie to!al das remoç.ões promovidas pela
ASOCIACIÓN DE PERIODlSTAS EUROPEOS
Companhia Nacio:Oal d-e Abastecimento - CQNAB e sua
Excm9 Sr.
antecessora (CFP), nos anos de 1986, 1987, 1988 e 1989; Don José Sarney
4 -Qual o_volume total, detalhado, das remoções reali~
Ex Presidente
zadas pela Companhia Nacional de Abastecimento - CO~
Brasil
NAB e sua antecessora (CFP)·nos anos de 1985 a 1991, ano
17 de Octubre de 1991 a ano, específicaitdo Estado, Município, produto, armazeExcelentísimo Sr. Sarney,
__
nador de origem e armazenador de destino;
La Asociación de Periodistas Europeos'(APE), es una
5 -Qual o total (toneladas) de vendas de produto (arroz
Asociación profesioilal con impiantaCión en cada uno de los e milho) feitas a empresas estaduais, com o respectivo valor
pafses de la CEE. La Sección Espanõla, que trabaja desde nomlnal (preço de venda), realizadas nos anos de 1983, 1984,
hace 10 aiíos en favor de Ia Unidad Europea y de las libertados 1985, 1986, 1987 e 1988, discriminando Estado por Éstado;
de expresión, se encarga este aiío de organizar el XXIJ COn6- QuaJ. o volume de remoção licitada para transporte _
greso Internacional en Madrid y Sevilla durante los dias 2 pela Regional de Goiás nós anos de 1983,1984 e 1985, especifiai 7 de noviembre próximo.
cando as empresas transportadoras vencedoras das licitações,
El título dei Congreso "Una sola voz para Europa" nos o volume transportado, e sua origem e destino, e respectivos
ha llevado a convocar personalidades de primer rango para , produtos e preços nomina~s l'agos;
- -_

__
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7 - Qual o volume (toneladas) total trans(rortado pela
CFP nos anos de 1987, 1988, 1989 e 1990, produto por produto,
Estado-origem e Estado-destino, Município-origem e Município-destino, preço nominal pago à transportadora, identificação da transportadora e dos armazéns de origem e destino;
8 - Quando a transportadora for a Rede Ferroviária Federal, especificar qual foi a Transportadora Rodoviária que
___ _
efetuou o transporte;
9 - Qual o valor nominal pago à Rede Ferroviária Federal, mês a mês, ano à ·no, no período em que a mesma prestou
serviços, nos Estados de Goiás, Tociíntins, Mato GroSs-6, Mato
Grosso do Sul, Rondônia e Maranhão à Companhia de Financiamento da Produção (CFP);
·
10 - Relação dos Armazenadores dos Estados de Goiás
e Bahia que prestaram ou prestam serviços â CFP e sua sucessora (CONAB) nos anos de 1983, 1984;-1985-, 1986, 1987,
1988, 1989, 1990 e 1991;
11 - Relação dos Armazenadores de Goiânia e Anápolis
que prestaram ou prestam serviços nos anos referidos no item
anterior~ especificando cidade por cidade, quantas unidades
cada um deles utilizou em cada município -e suas respectivas
capacidades;
12- Relação nominal dos Agentes responsáveis pelaRegional de Goiás nos anos de 1983, 1984e 1985,
respectivos
períodos de gestão;
__ _
13- Qual o volume de vendas de arroz em cãScã ·cta
CFP para a COBAL nos anos de í983, 19M, 19S5 e 1986,
com os respectivos valores nominais dessas vendas;
14-Qual o critério ~dotado pela CFP e sUa sucessora
- Companhia Nacional de Abastecimento ~ CONAB, para
cessão à Rede Ferroviária· Federal do direito de transportar
-·
seus produtos;
__
15- Quãis os :reajus-te-s concedidos péla ·cFP à Rede
Ferroviária Federal, seus respectivos índices, datas e valores.

com
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2 - Quais fOram essas· empresas e o totaf pá.go ·a Cãda
unia delas, ano a ano. nos exercícioS- de 1986, 1987. 1988
e 1989.
Justificação
pfesente requerimento tem vínculação- a·:ourro -que
apresentamos solicitando da~Companhia Naqional de Abast.ecimento (CONAB), a fim de que o Poder Legislativo ;enha
elementos suficientes pata analisar até q-Ue ponto a adoção
de uma equivocada política de estocagem e abastecimento~
nos últimos anos, tenha contribuíd<? para _q ·ao!tr~nto- da inflaçãÇ> brasileira, conseqüência, para muitos, do excessivo custo
das operações do Governo no setor de grãos~ Sala das Sessões, 4 de _nov~:mbro d~ 1921... -. _Senador
Moisés Abrão.
ú SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) - Os requ~ri
mentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, outro· requerimento que _será lido pelo
Sr. 1' Secretário.
- - --·
- É lido seguinte
REQUERIMENTO-N' 801, DÊ 1991
Nos termos do art. 210 do_Regini'ento Jnterno, requeiro
a transcrição, nos Aiiais do senado, do artigo intitulado "A
Regra da Maioria", publicado no Jornal O Estado de S. Pauio,
do dia 2 de novembro de 1991, pág. 3 - Notas e Informações.
Sala das Sessõe~, 4 de novembro 9-e 1991. -:- Senador
-Odacir Soares.
-

-o

o

(A Comissão Dir'eiora.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O requeri·
riien"fu que vem de ser lido será, nos termos dp_ § _19 .do art.
210 do Regimento Interno, submetidq~a() e~x_3I_!!e_da Comissão
.,._
·
·
' - - -Diretorã. · ·
Sobre a mesa, comunicci.ç_ões qtie se:rãq lid(!._S pe~o sr.
Justificação
1' Secretário.
·
Diante- das insistentes afirmações de que oS preços dos
São lidas as seguintes
alimentos seriam uma das principais causas da inflação, e
Brasflia, 19 de outubro de 1991
que esses preços seriam conseqüência da adoção de uma políSenhor Presidente,
tica errada quanto aos estoques reguladores utilizados pelo
Tenho a honra de comunicara Vossa EXcelência, de áCorGc1verno no controle do abastecimento e do preço, sobrevim
do com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimento Ii-I terno,
a necessidade de que a Companhia Nacional de Abasteci- que me ausentarei dos trabalhos da Casa, no períod_o de
mento (CONAB), como- executora qUe é de~sestp~ogramas, 20-10-91 a 29-10-91, em viagem ao_ eshangeii::o, para "trataforneça ao _Poder Legis~~_!!vo os meios de_ análise so.bre o que mento de minha saúde.
foi feifo-D.Os- últiiDOSMOs, principalmente no tocante ao milho
Atenciosas saudaÇões. - Senador Carlos De'C8rli, 2Q
e ao arroz, que são os alimentos básicos da nossa população.
Vice-Presidente.
Sala das Sessões, 4 de novembro de 1991.- Senador
Brasilia, 30 de outubro
1991
Moisés Abrão.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
REQUERIMENTO N• 800, DE 1991
me
ausentarei
dos trabalhos da Casa, no período de 30~10-91
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2Q, da Constituição
Federal e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Fede- a 15-11-91, a fim de, no desempenho de missão ___com .que
me distinguiu o Senado participar, na qualidade de _Obserral, sejam solicitadas à Rede Ferroviária Federal S/A, através
vador Parlamentar da Delegação do Brasil_ à 46•_ Sessão da
do Senhor Ministro da Infra-Estrutura, as seguintes inforAssembléia Ot;:ral das Naçõe_s Unidas, _confonne Decr~to de
mações:
28-10-91, publicado no Diário Oficial, Seçãu II, de 29·10'9f.
l-Qual o volume (toneladas) dos produto§: arroz, milho
Atenc_i_Qsas saudações. - Senador Carlos De'Carli, '29
e soja, transportados para o Companhia de Financiamento
de Produção (CFP) nos anos de 1987, 1988, 1989 cn99U nos Vice-Presidente.
O~SR. PRESIDENTE (Mauro·B-enevides)- A PresiEstados de Mato Grosso, Mato_ Grosso do Sul, Rondônia,
Tocantins, Goiás e Maranhão e quais foram os critérios adota- dência fica ciente, foi encaminhado â publicação--parecer da
dos na contratação das empresas de transporte rodoviário Comissão de Constituição, Ju-stiça·~ Cid~daitía, que Conclui
-- favoraVelinente a() :Projeto -de -Lel da Câmara n9 61, de 1991 .
executoras dos serviços;
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(n' 5.885/90, na Casa de origem), de iniciativa do Superior afirmei que, além dos critérios de antigüidade e merecimento,
Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a estruturação das Cate- havia um outro, o do quadro de acesso, para ser desprezado._
gorias Funcionais de Agente de Segurança Judiciária, Aien- ~-~~~·- al~m destest ? Ministérj.o ctjo~ Uni OUt~q _p_a~~ci--paia
dente Judiciário eAgente de Telecoinuriiciições e Eletricfdade proritover seus diplomatas. Esse, bem original, contrário ao
dos Quadros de Pess_oal Permanente do Conselho da Justiça que diz a poesia, consigna: perto dos olhos, perto do coração.
Federal e da Justiça Federal de Primeifo -e S_egundo Graus, E como _pensa o Itamarati.
e dá Outras providências.
Dos-seis Minis"tros de segunda Classe promovidos â primeiA matéria ficará sobre a Mesa durante cinco sessões ordi- ra classe nà. última "fornada", cinco trabalhavam em Brasílía,
nárias, para recebiménto de emendas, nos termos do alt. 235, e s"omente unl, -no exterior, o que cOn-stitUi üin desestimulá
II, d, do Regimento Interno.
_aoS....homens que, por esse mundo afora, em postos, às vezes,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores inóspitos, representam o País, com sacrifício e dignidade.
insCritoS.
-------- -----Lembro·me que ouvi do Presidente José_Samey, ainda
A Presidência concede a palavra ao nobre Senador Nelson no Palácio do Planalto, que a primeira vez que lhe levaram
Carneiro, ilustre representante do Rió de Janeiro nesta Casa. uma lista de promoções do Itamarati, toâos os indicados estavam servindo em Brasflia. EntãO, SUa Excelêil.cía a devolveu,
O SR. NELSON CARNEIRO (l':fYIDB i'ronuncíà ··qUeStiOnando: "Não há entre Ministros de segunda classe que
o seguinte discurso.) -Si. Presidente, Srs. Sel).a:dores, en- trabalham no exterior um único que possa merecer a promo~ ·
quanto as autoridades governamentais discutem quais as tabe- ção?!" Só então, em face dessa atitude, é que o Itamarati
las do Imposto de Renda, permito-me fazer, nesta oportu- começou a indicar um em seis nomes para promoção à primeira
classe. Agora são duas as próximas promoções_. Certamente
nidade, algumas considerações sobre assuntos diversos.
Começo, Sr. Presidente, pela destitUição do Dr. Murilo -não haverá oportunidade para os _que, no exterior, repreCésar Abbot Castro Pintó da direção do Hospital Gafrrée sentam o País, com todas as conseqüências, todas._ as dificulGuinle, no Rio de Janeiro. É com pesar que faço essa referên- dades, todos os embaraços que a ausência da pátria réí:nesenta.
cia. Foi o Dr. Murilo um devotado diretor daquele hospital Por isso é que todos querem vir para Brasília: estando em
que cuida, no Rio de Janeiro, de pacientes aidéticos. Sua Brasília, no calor do governo, acabam sendo promovidos.
declaração de que havia recebido, âs vésperas de perder a Essa é, Sr. Presidente, uma nova forma de promoção: "perto
validade, um lote de AZT jUstificou que o Reitor da UNI-Rio, dos olhos, perto do coração".
Osmar Teixeira da Costa, afasfasse aquele- ilustre rriédico:O terCeiro motivO que me traz à tribuna, Sr. Presidente,
Seja, pois, no início desta oração, a minha solidariedade é para me congratular com os abençoados que adquiriram
àquele dedicado profissiOnal, que tantO serviu e-cOntinUará a USIMINAS. Ora, abri, desta tribuna, o debate e fiz um
servindo, sem dúvida, â causa dos que já não têm muita espe- apelo para que os Srs, Senadores viessem comigo form_ar uma
rança de sobreviver.
sociedade para comprar essa empresa, mas houve descrença
o segundo motivo, sr. Presidente, é paia moStrar Como da _parte de S. Ex~· pois pensaram que fosse lllllito dinheiro.
o Congresso está sendo convertido em uma folha de patioba, Estou aqui, Sr. PreSidente, com a· relação das m9edas que
- aquela que vai para um lado e vai para o outro.
compraram a USIMINAS. Em dinheiro vivo, nenhum dólar;
No ano passado, foi sugerido pelo Governo, pela atual apenas Cr$ 83.521.00, ou seja!_~enos do que o nosso prezado
direção do Ministério das Relações Exteriores, uma reforma amigo e escritor Fernando Sabino já recebeu, de direitos autoda sua S~retaria. Decidiu-se, então, que os diplomatas que rais.
Vejam V. Ex~s, se tivessem aceito a convocação de meu
chegassem a embaixadores, ou seja, ministros de 1~ classe,
teriam 15 anos de atividade, após o que haveria a expulsória, amigo Ag:ipito Durão; hoje seríamos os do_nos da Usiminas
como acontece no Exército e- nas Forças Atmadas. _
porque quem ganhou foi quem comprou. Vou ler aqui a relaHouve um grande debate a respeito, mas o Governo ção ...
fechou questão. Lembro-me que os Deputados Doutel de
O Sr. Mansueto de Lavor - A próxima é a Petrobrás.
Andrade infelizmente, desaparecido e Bocayuva Cunha suge- Aí poderemos nos habilitar.
ririam uma janela para que, em alguns casos, o próprio GoO SR. NELSON CARNEIRO - Só os tftulos da dívida
verno pudesse criar as exceções, mas o GovernO, inflexível,
decretou que todos os embaixadores, ao completar 15 anos agrária eram dados quase de graça e ningué.Ill9S queria. Nada
de serviço ativo, cairiam na expülsória. Não faz um ano que menos de 21 bilhões e 400 milhões compuseram o preço alcançado.
isso ocorreu.
Ora, quem comprou esses títulos a dez réis de mel coado
Ora, Sr. Presidente, vejo que o Ministério das Relações
Exteriores, nesse momento, está promovendo uma segunda levou-o para o leilão pelo preço de face, e os títulos da dívida
reforma, em sentido contrário. o_ Presidente, o Ministro, o externa, vendidos com um deságio entre 70 e 80%, eri.trãram
organização sã_o os mesmos. ·o·ue"r dizei-, ou errararri no passa- com nada menos que 2 b~lhões e 800 milhões.
. do, ou estão errando agora. E o Congresso vai ficar como
Ora, era só comprar esses títulos, que ninguém acreditava
uma folha de patioba: ora aprova uma reforma para ate_nder q~,~_~ v~es~e ~lgo, e somara ess~$_ 8_1 rnil_cru_z~i,r_os, pois, com
ao Governo-, ora àproVá Outra contrária; para atendei'" ao mes--= um rateiozinho entre os 80 Senadores, cada um entrava com
mo Governo.
mil cruzado~. e. teríamos comprado a Usiminas.
Essa atitude não é de aplaudir-se. O Govetrl·o deVe -ter
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex~ um aparuma orientação. Ou -ele foi leviano quando sugeriu aquela te?
solução do ano passado, ou cede agora a inflUênciaS, quando
O SR. NELSON CARNEIRO -Com muita honra.
quer modificar sua decisão.
LembroRme de que há poucos meses, examinando a últiO Sr. Mansueto de Lavor- Quando se levantou a "teoria
ma lista de promoções do MinistériO das Relações Exteriores, da moeda podre", alguns entenderam que fosse radicalismo
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dos que se -estavam opOndo ao prograrnã de Privatização do
governo. A meu ver, isso é um exagero. Muitas vezes a moeda
apodrece, mas tem valor. Assim, eu diria que se t:r;ata da
"teoria da moeda falsa". Os Jitulos praticamente pagos pela
Usiminas eram falsos~ se não ·na sua totalidade, pelo menos
em grande parte do seu valor. O próprio INCRA estava contando os TDA em menos de 30% do seuval()r . .?.t_E~_g~maná
da privatização da Usimínas, os títulos clã dívida externa,
em Nova Iorque, equivaliam, para cada dólar, a US$0,"25.
Ora, pagar, pelo valor de face, uma empresa como a Usiminas
- uma das mais rentáveis empresas públicas do País, urna
das dez maiOres empresas Siderúrgicas do mundo -:---:: é:~_ realmente~ um negócio da China.
·
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isso e vendo se impor um deságiÕ dessa natureza, ~ão protege
aquilo que e$tiu, _quando, _no _seu Programa de GoV6J:llo,
está a reforma,. agrária, que s6 pode ser feita desapropiiando-se
o que é de alguém. O Governo paga em papel e depois assiste,
nâo pagando este p~pel, os privatizadores e os adquirentes
-da privatização obterem esses títulqs a 30.%, entregues no
pagamento a 100%. Meu Deus, que coisa boat
O SR. NELSON CARNEIRO ...,- Mas a culpa foi desta
Casa. Eu convoquei o senado para fazer uma Hvaquinha"
a fim de comprarmos a Usiminas, por sugestão de rqeu amigo,
Agapito Durão. Entretanto, o Senado não acreditou. Se cada
Senador tivesse entrado com um mil e cem cruzeiros ...
O Sr. Alexandre Costa - Oitenta e um Srs. Senadores
já seriam 81 mil cruzeiros.
O SR- NELSON CARNEIRO - Com eS. din!Í.eiio que
entrou, qtie foram 83 mil e 521 cruzeiros, menos que __qs direitos
autorais do escritor Fernando Sabino, teiíamos comprado a
Usiminas e~ hoje, todos seríamos proprietários daquela empresa, pela compra de suas ações.
~
Creio que, descontando-se_ o que foi gasto em publicidade
do valor real recebido pelo Governo na transação, não terá
sobrado um terço para os cofres da União.
Somos todos favoráveis â privatização. Vivemos em uma
era e em um momento em que a privat~ação é indi~pensáVeL
Mas o que não é possíve-l é que se faça uma privatizaç-ão
com esses resultados e ainda se venha, publicamente, dizer
que foi um sucesso-. Foi um suC_esso_ para quem comprou,
isso _sim, mas uma derrota para nós, que não acreditamos
em meu amigo Agapito Durão, que fez aquele apelo para
que todos assinássemos a sua lista. Se o. tivéssemos o1,1yido,
hoje todos aqui seríamos proprietários~ _ao invés do Sr. ~ózza
no. Quem sãbe não seria o Senador Mansueto de_ Lavor o
Presidente, ou o Senador Amir Lando, ou o Sena.dorMaurício
Corrêã? Vamos esperar que venham outras privatizações para
podermos entrar com os nossos recursos e comprãr uhia empresa igual a essa.
--o Sr. Amir Lando- V. Ex~ me_ permite um aparte?

O SR- NELSON CARNEIRO- É um negócio do Brasil.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sim, porque lá não se faz
isso. Dizer isso é um de-sreSpeito à China. Assim, ternos de
nos congratular pelos felizardos- como V. Ex• está dizendo
- que receberam a doação de uma "empresinha" pública
como a conhecida Usiminas. O que houVe fOi aquilo _que
prevíamos: uma verdadeira doação de pai para filho. O Estado, um pai bondoso~ escolhe alguns filhos e distribui entre
eles uma parte substancial do seu património. É óbvio que
não é essa a privatiZáção qlié defendemOS; defendemos aquela
que, através de um processo transparente~ não lese, em absoluto, o património da União~ Fiz um desafio, em um dabate
no meu Estado, de que sequer 100 milhOes de dólares ao
vivo entrariam nesse negócio. ~gora; vejo que nem sequer
100 milhões de cruzeiros, conforme as informações que V.
Ex~ traz. V. Ex~ tem toda razão ao concluir que são felizardos
e merecem congratulações os compradres da Usiminas.
O SR- NELSON CARNEIRO- Os compràdores dÕ V siminas devem ter comprado realmente pela metade do preço.
Para não dizer que não havia nada, entratam na c~mposíção
os Cz$274.779,72, cruzados que estão presos,_ sem curso, pois
só se esgotarão daqui a 10 ou 12 meses.
De modo que o Governo_ acabou trocando a Usiminas
por Cr$ 83.521.000,00, pois o mais foi papel desvalorizado,
que será queimado, por falta de se ter onde guardá-lo.
O Sr. Mansueto de Lavor-- Folhas secas.
OSR- NELSON CARNEIRO- Sr. Presidente, eu disse
O SR- NELSON CARNEiRO- Serã úm grande incêndio. que iria falar de muítos assuntos e já falei d.e três. Vou passar
a OUtro, ·mas quero, antes, ouvii' o Sériidor Amir [ando.
E a isso se chama o sucesso do leilão da Usiminas.
o-sr. Aiiifr Lando :..:__NObre SenãctOI- -N~ISOn- c3.meirÕ,
O Sr. Alexandre Costa- Permite-me V. EX• Um aparte,
V. Ex~ aborda uma causa que, embora pudéssemos dizer que
nobre Senador Nelson Carneiro?
todos nós a perdemos na luta parlamentar, a- Nação está perO SR- NELSON CARNEIRO- Ouço V. EX' com muito dendo e continuará a perder. Sempre ~~!J?t~ _que ~ processo
prazer, Senador Alexandre Costa.
-de privatiz3.çáo tiriha que ser paUtado por normas _l~~pjda_s
0 Sr. Alexandre Costa- Senador Nel~on CarneirO, V. e ct1:stalinas, por critérios objetivos e, sobretud9, por uma
Ex' faz um relato da mais altà importância. O papel TDA conduta ética que pudesse ressarcir o património público do
é um título igual a todos os outros que a Nação emite. A que é seu. Em outras pa)avras, que o justo preço_ f~sse _~
falta de valor do TDA provêm da falta de_pagamento, pelo mínimo que se pudeSse obter em troca na privatização. Isso
Governo, dos títuiQ_S: _Ora, título nenhum pode ter valor se me parece ser a essência dos negócios jurídicos. Mas _o que
o Governo não os honra. Precisa-se saber se não está honrando se viu na Usimin<is, como V. Ex~ bém disse, foi exatamente
propositadamente, e tudo indica que sim. Ao aceitar as TDA 9_ contrário:_ Usaram títu!os adquiridos_ ~o me~ca9o eiD tqrno
que o Incra não honra -- e o Governo não transfere um -de 20% do ·valor nominal, como foi o TDA. E issO conheÇo
só cruzeiro para que· possa: honrar - como pagamentO na profundamente, porque, como procurador do Incra;-desãProprivatização pelo seu valor real, quando é adquirido com 70% priei uma série de imóveis e lutei com muita devoçã~ p~ra
de deságio, pois s6 pagam ao portador apenas 30% do que que as indenizações fossem as inenores possíveis, sempre
vale, os compradores são mesmo uns felizardos.. V. Ex~ ainda olhando o interesse público; evidentemente, com os meus
falou pela metade, porque é um homem da maior J;loa-fé. adversos lutando ao _G.çmtrário~ Lembro~m~ de que desaproMas, na realidade, a privatização saiu apenas por 30% do p~amos, naquela ocaS.i3o,- um ffilflião cte hec:tares, â base ct~
valor do imóvel. Para mim, o Governo, assistindo a tudo O,~i'DA p-ot;, hectare- em Rondônia. Hoje, as indenizaçõe~.
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já chegam a 20TDA por hectare. Mas, a par diSSo, o dôverno,
que faz questão de não resgatar nenhum TDA, permitiu essa
grande negociata. E certas empreSas-.estão pagando suas dívidas no Banco do Brasil, diante do Erário, inclusive com o
TDA pelo valor nominal. Mas só os privilegiados, só os amigos
da Corte têm esse privilégio. Então, como q~m disse_, V~_ Exf,
não se está privatizarido, está-se malbaratalido o pãtriiriónio
sagrado da Nação. E o pior de tudo é que, nessas privatizações,
não há uma preocupação do Governo, como é normal, em
estabelecer algumas cl~u~ulªs extravagantes_, como s~·Qiz no
DifeitO-Administrativo, de interesse público e· que, sobre-tudo,
visam a que os adquirentes d~em curso a ~ertªs políticas governamentais essenciais ~o des~nv<;>lvi~ent_p.__Ainda!Jem que a
Usimifl<is Toi adquirida por grupos brasileiros, mas eu queria
ver estipuladas algumas normas, que os aâequirentes se comprometessem a manter um _p._fVel de investimento que não
modificasse o padrão tecnológico- da empresa, e seguissem ·
as linhas mestras da política nacional na produção de aço.
São essas cláusulas que o GovernO âeveria, na sua sabedoria,
estipular previamente ao fazer da privatização um passo decisivo ao desenvolvimento económico e social do País. Do modo
como está fazendo o Governo é uma malbaratação do património público e, sobretudo, sem qualquer segurança para
o interesse geral da Nação. Isto é lamentáyel. Vamos continuar
lutando, porque nem sempre nas causds p·ertlidas a vitória
está do lado vencedor. Tenho certeza de que V. Ex\ como
nós todos, está do lado certo, corrente e verdadeiro. E vamos
continuar a luta, porque esse escopo final da Justiça há de
ser a nossa bússola de trabalho.

O SR. NELSON CARNEIRO- Eu sinto, Sr. Presidente,
que esse tenha sido o desfecho. Porque vejo neste Plenário
Senadores que vivem unicamente do próprio subsídio, que
não têm outro meio de vida, não têm propriedades, não têm
bens, não têm fazendas, e tirariam um grande lucro se tivesSem
aceito a suges.tão da Agapito Durão. Hoje, todos nós ~taría
mos aqui festejando_ a vitória do Senado Fe_deral e todos nós
Seiiamos aclonistas privilegiados da Usiminas. E não o somos..
Continuamos aqui a falar. Não sei por que~ por exemplo,
o meu amigo Ney Maranhão não ·quis entrar nessa lista, certa~
mente porque é um homem rico, realizado, vitorioso, não
lhe interessava um montante maior em dinheiro. Mas nós,
que vivemos do subsídio, teríamos, no fim da vida, a oportunidade de enriquecer, ou ao menos seríamos industriais de
siderurgia.
Sr. Presidente, não quero abusar do tempo e ainda tepho
dois assuntos a· tratar, rapidamente. Um deles diz respeito
à região do norte fluminense, privilegiada, porque de lá sai
o petróleo que abastece, hoje, em grande parte, este País.
Mas, ao mesmo tempo em que jorra o petróleo na Bacia
de Campos, os plantadores de cana do município sofrem com
a não equalização do preço do produto. Temos lutado_ para
que isso ocorra; fazemos votos, ness-a oportunidade, para que
as autoridades, afinal, atendam e dêem aos produtores de
cana da região de Campos a segurança de um preço justo
para o seu produto, de modo que eles possam continuar traba~
lliando em sua lavoura, para o engrandecimento da região.
Concluo, Sr. Presidente, como comecei, falando da saúde, para ler aqui dois documentos, um assinado pelo Dr.
Licínio Affons_o Ratto, PreSidente do Sindicato dos Hospitais,
Estabelecimentos de Sserviços de Saúde do Estado do Rio
-de Janeiro. Diz o seguinte:
-· '
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Crise Econ0mica-Financ6ira instalada na fede hospitalar conveniada Ministério Salfde/INAMPS, face
!l~IÇ>_paga~ento aihs_refer~nte_agosto/91, prevê falência
do sistema de atendimento â população do Estado do
Rio de Janeiro.
Solicitamos empenho V. Ex• solução grave situação apontada, no sentido impedir caos gen~rali~ado
em nosso Estado, a nível saúde, na certeza contarmos
ate_nção V. Ex\ renovamos protestos de consideração
e apreço com o que subscrevemos.
Atenciosamente, Licinio Affonso Ratto, Presidente Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços deSaúde no Estado do Rio de Janeiro.
Transmito este apelo, Sr. Presidente, ao Ministro da Satíde.
Já que falo do Ministrada Saúde também a S. EX' endereço outra solicitação. A Universidade Gama Filho há muitos
anos construiu o Hospital da Piedade, que prestou e continua
prestando inestimáveis serviços à população de Piedade, região suburbana do Rio de Janeiro.
"Funcioriários do Hospital Geral d_e Piedad~ decidi~
rã.m oritem, em assembléia, promover na próxinla quinta-feira um ato público contra a proposta do Ministério
da Saúde de passar o controle do hospital à Federação
das Santas Casas, dentro da reorganização do sistema
público de saúde. Os funcionários querem .que o hospital - que pertencia à Universidae Gama Filho e
foi inCOrporado ao Inamps -no início do anC?_ passado,
após dois an~s- e rn:eio de interv6nção -·seja integrado
·ao Sistema Unico de Saúde (SUS) e que a situação
dele seja regularizada.
Desde o inicio da intervenção, em junho de 1987,
eles trabalham sem carteira assinada e recebem em
. i~beTa especial."
-Acho qUe qualquer desses empresários, acusados de covardes, estariam punidos se tivesem 900 empregados trabaw
Ihando sem carteira assinada. Pois o GoVerno Continua, desde
87, a não assinar a carteira desses médicos, enfermeiros, trabalhadores do Hospital da Piedade. "Segundo Luiz António Motta, da Associação dos
- -- Funcionários do hospital, em setembro a Secretaria
de Administração Federal em~tira parecer favorável
à regularização da situação dos 900 empregados."
São _esses, Sr. Presidente, os motivos que me trazem â
tribuna: pri.tneiro; o de me solidarizar com o ilustre Dr. Murilo
César Pinto, que acaba de ser demitido da direção do Hospital
Gaffrée Quinle, n.o Rio de Janeiro.
-Segundo, estranhar que se queira a instabilidade do Iramarati ·que, no ano passado, enviou uma reforma ao Con-gresso, lutou por sua aprovação e já azara, menos de um
ano depois, faz uma outra reforma, desfazendo aquela anterior. Eles vão para o lado e o Senado vai atrás dele.
O terceiro motivo 'foi, em resumo, Congratular-me com
os felizardos qu~ acabaram adquiriDdo aUsiminas e-desembolsaram apenas <J;r$83.52f,OO, lamentandO que o Senado não
tivesse aceito a sugestão de Agapito Durão quando propôs
que_ tOdos nos uníssemos para a compra 9-aquela usina side_rúrw
gica. O quarto seriaa equalização do preço da cana da região
de Campos, e o quinto: o apelo desesperado de médicos e
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funcionários que vêem soçobiar no Rio de Janeiro os serviços
de saúde por falta de pagamento e por falta de regularização
da situação.
-- Sr. Presidente, estou certo de Que, em pfóxima -oportunidade, quando aqui se discutii:' a priVatização de outras empresas, ter-se-á tornado realidade o Projeto n~ 258191, que apresentei há mais de Um mês, e qtie manda que Os tíúilos públicos
sejam cotados pelo valor que tenham adquirido nos sessenta
dias anteriores~ Somente assim se dará aos títulos públicos
seu valor real, para que eles possam integrar o preço da venda
de outros bens públicos.
QuerO cOnvidar a todos para O espetá.Culo cênico que
deve ser aquele d_o dia em que será convocado o País para
assistir a um grande incêndio, o incêndio dos milhões e milhões
de títulos públicos que o Governo nâô terá-Onde guardar,
mas serão queimados para saudar a nova era, a modernidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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Assim sendo, Sr. Presidente, como seu ex-1 9 -Vice-Lfder
presto, neste momento, ...
O Sr. Nelson Carneiro- Permitewme V. Ex~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço o aparte do nobre
Senador Nelson Carneiro, nosso querido ex-Presidente.

O Sr. Nelson Carneiro - Muito obrigado a V. Ex• Eu
queria solidarizar-me com V. Ex~ pela ascensão ao grupo dos
imortais do Espírito Santo do nosso ilustre colega José Ignácio.
Ma~, já que V. Ex' está na -tribup.a, podería aproveitar a
.oportunidade para abrir a esta Casa o ensejo de congratular-se
com o Líder Marco Maciel, pois S. Ex' também foi eleito
para a Academia Pernambucana de Letras. De sorte que temos dois novos acadêmicOs nesta Casa, doíS--novOs imortais:
um nos deixou, mas possiVelmente voltará; e o outro aqui
está liderando a Bancada do Governo. V. Ex~, como pemam-_
bucano que é, poderia aproveitar a ocasião e fazer o elogio
Durante á discurso do Sr. Nelson Carneiro, o- Sr. do Senador Marco _Maciel, com o meu antecipado aplauso.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presiw
O SR. NEY MARANHÃO- Concordo. com V_ Ex• Senadência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, ]"' dor Nelson Carneiro. Aliás, essa foi uma idéia brilhante de
Vice-Presidente.
-v. Ex~ pois n-ão teria o mesmo significado o meu elogio ao
Durante o discurso do Sr._ Nelson Carneiro, o Sr. Se~dor Marco Maciel, porque "santo de casa não faz:milaAlexandre Costa, ]"' Vice-Presidente, deixa a cadeira gre". Q aparte de V. Ex~ tem uma importânc_ia especial Ílo
da presitlincia, que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, momento em que eu me congratulava com o Senador José
-Ignácio.Ferreira, ~partir de agora imortal da Academia EspfriSuplente de Secretário.
~- to-Santense de Letras.
_
QuerO dizer a V. Ex~ que passei um telegrama de congraO SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
--- - tulações ao nosso Líder Marco Maciel, quando S. Ex• se tornou
ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN :.___ l'E. Pronuncia o um imortal da Academia Pernambucana de Letras.
É importante frisar que este pronunciamento- foi engranseguinte disçurso. Sem reVisão d.o orador.)-- Sr. PfeSi.denie,
decido pelo aparte de V. Ex~ ao congratular-se com o nobre
eu não poderia deixar de me _congratular com a Academia
Espírito..:Santens_e 'de Letras, pela homenagem que faZ -ao nos- Líder Marco Maciel.
O Sr. Maurício ~orrêS- Permite·me V. Ex' um aparte?
so amigo Sei1ãáor José Ignácio Ferreira, que_ agora" passa a
integrar aquela Academia. A saudação será feita pelo acadêO SR- NEY MARANHÃO- Com muito-prazer, nobre
mico Ailton Rocha Bermudes.
--Senador.
Sr. Presidente, a Academia Espírito-Santense dCi Letras
O Sr. Mauríclo Corrêa - Quero também associar-me
está prestando uma homenagem ao homem público que soube,
através dos anos, cumprir os seus compromissos é mUitO bem a esta justa homenagem que V. Er presta ao ex-colega José
representar o grande povo do Espíi-ifo SantQ. O Sefladôr José Ignácio Ferreira, pela sua ascensão à Academia Espírito-Santense de Letras. Tive o privilégio de ser con~idac!-o para o
Ignácló~-como Líder do Governo, sacrificoU, até a suà eieiçã-0
para Governador, porqUe tinha u-m coffiprolnisso com o G-ó- -ato, mas lamentavelmente não pude comparecer. Creio ser
verno do Presidente Collor dé Mello, coin.O s"eU Líder. Acomw de aboluta justiça esse galardão que S. EX" obtém na sua
panhei passo a passo a sua luta, porque na le~slatura pass3.da vida pública, porque, na verdade, José Ignácio tem uma bioeu era o seu 19 Vice-Presidente. O-Senador José Ignácio, grafia muito boa, sobretudo no pedodo em que foi advogado
nos debates mais acalorados do Congresso _N~cional, soube ~o Espírito Santo, um dos mais emirientes advogados daquele
Estado, inclusive como Presidente do Conselho Seccional da
representar a Liderança do Governo.
Lembro-me de uma sessão do Congresso Nacional convo- Ordem dos Advogados do Estado do Espírito Santo. Tive
cada para a votação do veto, se não me engano, à política também a honra, naquela mesma oportunidade, de freqüentar
salariaL O Senador José Ignácio comàridou aiju,de veto e com ele o Conselho Federal da Ordem, e acompanhar o belo
consegUiu ·a vit6iia- paia -o-- GOverno",- ril'as-- fiCO'u -marcãdO e trabalho que fez no Espírito Santo SO_bre anistia, e que teve
talvez por isso tenha sido derrotado n~ eleição, ao GOVerno conseqüências pesadas sobre os seus ombros, em decorrência
da postura altiva que assumiu contra os excessos praticados
do Estado do Espírito Santo.
. .·
Mas o Senador José Ignácio, aqui no Senado da _RepU· n<J regime militar. E aqui no Senado, o Dr. José Ignácio
blica, marcou o exercíciO do seu mandato pela seriedade. Ferreira foi seinpre um Senador combativo; no final, mudou
S. Ex\ hOje, Oóipa- urit cargo de- destaque da maior impor-- de sigla e defendeu o Govemo·com·altivez, com serenidade.
tância, no Goverrib do Présidente Collor, que é à. Piesidência De sorte que por conhecê~lo pessoalmente e saber dos seus
dotes intelectuais e jurídicos, eu não poderia deixar de cumpriR
da Telebrás, na qual tem-se conduzido à altura.
Em boa hora o seu Estado -.que o derrotou como candi- mentar V. Ex• por esta lembrança oportuna.
Era o que tinha a dizer.
dato a goyemador ::--:-_,através da Acac!_emia I;:spírito-Santense
de Letras, presta-lhe uma justa homenagem como homem
O SR.-NEY-MARANHÃO- Senador Maurício Corrêa,
público, sério e cOmpetente, exemp10 ·pãTa-todos os políticos
quero agradecer a V. Ex' pelo oportuno aparte à homenagem
deste País.
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que faço ao Senador José Ignácio, V. Ex• que é um dos advogados mais brilhantes deste País e um dos Senadores que
acompanhou passo a passo- Ir-luta do Senador José Ignácio
em defe,sa do povo do seu Estado. Mesmo V. Ex~ sendo oposição-,--sabe e reconhece que o Senador José Ignácio, como
Líder do Governo, cumpriu'! seu dever, muitas .vezes se prejudicando politicamente, como citei anteriormente. O célebre
veto da Lei Salarial foi gravado e usado seguidas .wezes na
campanha, o que acredito foi um dos motivos da derrota
do Senador José Ignácio.
· ·
O Sr~ Mansuetode Lavor- Permite-me V. E;x~ u~_apar(e ·
nobre Senador?-O SR. NEY MARANHÃO- Concedo o aparte a V.

Ex'

-
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eu votei no candidato de V. Ex• para Governador de Pernambuco. E não é por isSo- qu·e nós não--noS prestamos homenagem.
Aliás, houve a lembrança do Senador Nelson Carneiro, que
cons"ideramos também um nordestino, pois foi Deputado F e-· deral, ju:ilto comigo, pela Bahia, e hoje representa o Estado
--------do Rio de Janeiro.
Portanto, esse- aparte de V. Ex~ foi muito oportuno, e
claro que eu concordo, em todos os termos, com ã homenagem
ao Senador Marco Maciel, a q_uem V._ Ex• e eu passamos
um telegrama. Sr. PreSidente, qUero agradecer ao Senador
- Mansueto de Lavor esse oportuno aparte. Congragulo-me com
-o- Senacl_or J:osé Ignácio Ferreira por esse títt.ilo que, tenho
certeza, o orgulha como filho do Espírito Santo. Quero apro-veitar e estender, também, a homenagem, com os apartes
--dos Senadores Mansueto de Lavor e Nelson Carneiro, ao
·nobre Líder do Governo, o Senador Marco Maciel.
-~~-~-~que tinha a dizer, Sr_. Pfesidente (Muit_o bem!)
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Meira Filho, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa,

o·sr. MãnSUCto-di""LãVOI---QuerO támbém me ã.Sioc1.ir
ã homenagem que V. Ex' preSta a um dos nossos _ex-_oolegas
que, na cadeira de Senador pelo Espírito Sallto; fióõ.!ou seu
mandato aqui. E o_seu curriculum, o seu passãdo como militante das causas democráticas, como adv_ogado, como Presidente da seccional da OAB no seu Estado, como Parlamentar,
]'~ Vice~Presidente
como Senador, tudo recomenda esta homenagem. E agora,
-O
SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
com mais esse título que lhe conferiu a Academia Espíritopalavra
ao nobre Senador Amir Lando.
Santense de Letras, vejo que realmente ele terá mais entu__ O_ S&. AMIR LANDO (PMDB- RO __: Pronunêia o
siasmo e-mais estímulo para lutar pela cultura brasileira. Esperamos que realmente haja uma política cultural que fortaleça ____s_e_guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, necesa produção literária, tOdas as manifestações da arte, do espírito sito, por imperiOsidade do mandato recebido no meu Estado
e da alma do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, quero-re-g:íS- de Rondônia, de tratar de uma questão paroquial. Uma questrar que observo -o--entusiasmo com que-·o nosso colega José tão que diz respeito diretamerite aos servidores do Estado
Ignácio Ferreira exerce-atuã.lmente a sua nova função de presi- de Rondônia, especialmente aos servidores da União colocadente da Telebrás. Ele está entusiasmado e está procurando dos à diSposição do Estado na for_ma qos arts. _1~_. 1_~_, 20
fazer com que aquela estatal prospere. Deus queira que real- e 21 da Lei Complementar ni 41, que criou o Estado de Ronmente não seja contaminado pela privatização no setor das -dônia.
telecomunicaçôes, que não está ·de acordo co_m ~Constituição. --~~Em re_aliq~de, os servidores_ do e_x-T_erri!-óriÇ> Federª! çl_e
Ele jamais manifestou essa idéía. O -que ele mostra sempre Rdildótiia vê.i:n Sofrendo toda uma- -Série de discriminações
é- que as telecomuniCações tém que avan-çar,-·madern_izar-se _jp.tQI~ráveís~ qUe me fazem ciianiar a atenÇão das ·autC)fidades
cada vez mais, e isso é muí.to -importante:· estão aí os telefones competentes da tribuna do Senado. Porque_ fizemos yárias
celulares e os telefones comunitários para os bairros. Aco_~ inVestidas_ junto aos órgãos da administraÇão federar e não
panho com_ vivo- interesse o erittisiasniO- do nosso ex-colega tivemos sucesso, não houve a compreensão e á 'sénSibilídade
José Ignácio Ferreira ã frente da presidência desse impOrtan- indispellsáveis partt_corrigir um_a inju~tjÇa""' Que vem -'--auif.lintfssirilP órgão que é-- ã ·Telêb!áS. A sua atuação literária e -tan:~o_d~ª-~ dia e q~~_cheg_a -ª-o~ limites da _tolerância. __
- - Em-verdade; S""r. Presidente, o_espírito da Lei Comple-talvez -as suas públicações jurídicas, que fizerãiri-jiis
a esse título da Academia de Letras do Espírito Santo, re'al- mefitar n9 41, de 1981, era Colocar eSSe contiD.gCnte ae servimente vêm coroar um extenso trabalho do ex-Senador José _.dores da União, em sua totalidade, à disposição do Estado
Igná~io Ferreira nas atlvidades jurídicas. E quanto à lembrane_, ao mestno tempo,- forçar que eles- se integrasse-~ à admíníSça- do Senador Nelson Carneiro pelo título dado ao Senador tração-estadual. A União arcava com pagamento da remuneração dos servidores, como continua a fazê-lo, só que no
Marco Maciel pela Academia Pernambucana de Letras por siil"ar uma academia que tem mais de cem anos, V. Er cu~- de.sse processq__ procurou, pouco a pouco, eJiritina"r os
sabe,_ é uma das mais tradicionais do País-- por isso, temos servidores da sua esfera de responsabilidade, transferindo-os,
também que prestar a nossa homenagem, dando nossas con- paulatinamente, para o Estado de Rondônia, o que vem acatgratulações ao Senador Marco Maciel. Nã~ são no~~as div~r re_tando uma despesa insuportável aos cofres estaduais. Mas
~o_que é mais grave --e nisso vêm a queixa: e a redama-ção
gêncía~ políticas que, por sfnal, são amadurecidas e dviliz~das
que iriam, digamos assim,_ rios impedir de prestar a S. Er dos s·ervidores- é que, colocadOs num quadro em e?'tin_ç+ão,
essa homenagem pelo título que recebe da Academia Pernam- mesmo após a instituição do Regíme Jurídico ÚD.ico dos Servibucana de Letras. Já o fiz por telegrama, e o faço agora dores da União, através da Lei. n9 8.1J2, de dezembro d.!!
de público neste plenário.
1990, esses se"rvid.Ores continuam a ser discriminados, cdntiI_l@ffi -~- s~r teleg3;c;ios ,como se fossem ugJ.a carga indisc;:jávc;:l
O SR. NEY MARANHÃO -Agradeço a V. Ex• Senador que precisa ser delivrada a qualquer custo e~~ qualquerjorma.
Em conse<]_üéncia,-Os Seividores que prestaram um tra~a
Mansueto de Lavor, tenho razão quan~o digo que _esta é Casa
dos homens de cabeça fria. Aqiíf não vemos pa-itidaJjsmo lho indispensável ã União, em pais-agens tão .r~m~~."!-~~--~-gl
quando se trata da capacidade, da inteligência, do brilh!fntismo clima tão adverso, sujeitos as VicisSíiUdes·daS endemias, sujeide um Senador. V. Ex• é um Senador de oposição por Pemam- tos _-ao--descaso e ao desamparo, exatamente quando muitos
buco;-etrsou um Sellaâoi--do-GOVemo; mas V. Ex• sabe que deles já estão -no fim da vida, â véspera da aposentadoria,
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têm sido tratados d_e forma tão cruel ingrata, neste estágio, com base no art. 148 da Co,nstituição Federal, porque a retenreclamam do Governo Federal um ajuste ao Regime Ju~ídico ção constituiria índisfarçavelmente um empréstimo compulÚnico dos Servidores Públicos Federais. Pode~se ler de forma sório, que só seria autorizado via lei complementar, o que
clara e inquestionáV6fO art. 243 da precitada Lei n~ 8.112, não é o ca_so.
que "ficam submetidos ao Regime Jurídico instituído por esta
Por outro lado, fere frontalmente um direito adquirido.
lei, na qualidade de servidores públicos, os s-ervidores dos É preciso que o Poder Executivo se ajuste à nova ordem
Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusíve constitucional, à Constituição dita "Cidadã". A C'?_~s~i~uição
as que em regime especial". Os seryidores ~~ ex-Te~tórioS, que consagrou, de forma inequívoca~ de forma insofismável,
tanto do ExecutivO, como do JudiciáriO, estão albergados pelo o que é direito adquirido e a garantia que _se faz ao direito _
Regime Jurídico_ Único. No entanto, há pratícameflte dez adquirido. É do núcleo indisponível da Constitui"çâo, e nem
anos, esses servidores não têm tido qualquer promoção ascen- por via reforma, pode_~se alterar ~ste núcleO intocável da Cons- -- - sional, não__ vêm recebendo um tratamento eqüânime aos de- tituição.
mais servidores da União, estão sendo reduzidos, diuturnaEsta lei,impregnada, não poderia, de form_a alguma, ser
mente, os seus direitos e vantagens. E é nesse particular, aplicada sem esbarrar em franca inconstifucionalidade.
Sr. Presidente, que reclamo, de~a tribuna, providências do
Por isso_ quero, neste momento, parabenizar S. Ex~, o
Poder Executivo no seõ.tido de, no mais breve espaço de tempo Sr. Procurador-Geral da República, que, mais uma vez, toma
possível, implementar o disposto no art. 243 do Estatuto do a si_ a tarefa de_ defender o interesse público e diz perante
Servidor da União. É por isso que os servidores federais no _oJud_iciário que O Direito deve ser respeitado, que a ConstiEstado de Rondônia, distantes, lá na longíngua Província da tuição deve ser respeitada.
Federação, que -não_ estão perto do Poder, que não estão
Nós_ também juramos defender a Constituição e, ig-ual~
próximos da esfera de decisão, não vêem implementados os mente, o PoderEx_ecutivo jUrOU. Portanto, o devei _de d~fs:n
seus direitos fundamentais consubstanciados na lei. Gostaria der a Constituição, de guardar a Constituição, -(f"de tõdos
ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de registrar que os servi- os Poderes Constituídos: ·do Legislativo, do Executivo e do
dores, vindos do ex-Território Federal de Ro~d~nia, em sua Judiciário, sobretudo. Pois bem: como guardião da lei, o Migrande maioria, eram .celetistas, ehoje_dev~.Q?. -integrar_o "Re- nistério Público atua de forma a merecer o aplauso da Nação
gime Jurídico Único, pOrque, evidenterilente,j~tínham alca_n- porque, nu~a ação de interesse do povo assalariado, exclusiçado a estabilidade na forma do Ato das Disposições-Transi- vamente _sq__stentado no interesse_ público, vai ao Judiciário
tórias da ConstitUiÇãO Federal de 1988. Coriseqüentemerite, buscando declarar a inconstitucionalidade de uma disposiç-ão
gozam dos mesmos-direitos·, em nível de eqüidade, dos demais de lei para que o Poder Executivo, cumpra a Constituição .
. servidores da União. E esses servidores públicos do Estado
Poderíamos, por certo, afastar tantas dissenções procesde Rondônia, no âmago da crise que penaliza a classe média, suais, tantos feitos que se acumulam perante o Poder Judiciáo operariado, enfim, todo o assillariado brasil~iro em geral, rio, entre as autarquias, entre os organismos da_ União e os
têrii uma remuneração, como já lãfir_nie_i~ bem inferi'?r aos . particulares..
demais servidores de igual categoria. Torna-se então, funda- - - Sabemos da e:x:i,sténcia de mais de um milhão de feitoS,
mental e imprescindível lançar mão do Fundo de qarantia s.ó no âmbito da Previdência Social, e quinhentos procuradores
por Tempo- de Serviço. Váriãs tent:intívifSievei a cabo, inclu- para dar o patrocínio a essa imensidão de causas, a esse turbisive junto ao Ministro do Trabalho, que me recebeu com lhão de causas perdidas, e não deve causar qualquer surpresa
ciVilidade, respeito e celeridade quando prometeu verifiCar a esta Casa, se_ a maioria dessa~_ ações correrem à _rev~~Ii~.
o que se passa nesse setor. Mas, em realid~de_, o ~stro -A-sSistia, há questão de um mês, uma sessão do Superior Tribusempre brandiu a seu favor o que está ria Lei D" 8.162, art. nal de J ustíça, onde causas no_ valor de bilhões de cruzeiros
69, sobretudo o caput e QSeu § 1_~, e não há d~v!~~s d~ que .,.....,. uma no valor superior a 20 bilhões de cruzeiros-= estavam
esse dispositivo legal é absolutamente inconstituC~oiiai, porque indefesas_ porque a autarquia a que ela se vinculava não tinha
fere um direito adquirido do servidor, que é o ~de di~por do ali presente sequer um Procu-rador, e a advocacia da União
seu Fundo de Garantia. a Fundo de- G'aiantia - há que ainda não foi regulamentada e implementada.
se deixar claro nesta Casa - não se ttatã. de re-ceita da tJ nião
Conseqüentemente, esta causa passou indefesa. Assim
Federal, mas sim de um direito patrimonial~ lídimo e índíscu- são centenas, assim são milhares de causas que correm indefetíveldo trabalhador. O Fundo de Garantia é uma verba mensal sas contra os intere-sses do Erário Federal. Talvez alguém
recolhida do empregador, e colocada à disposição do trabalha- através de uma análise mais profunda, mais formal dirá que
dor, da qual ele não pode dispor imediatamente, mas, dentro existe uma diferença entre património_ da União ,e_ das suas
de uma mecânica legal, ele tem_fórmulas d~ buscar o que -autarquias. Isso é para efeito_ meramente formal e jurídico.
é s_eu. É preciso deixar bem claro que esses recursos, que Mas, na verdade, é o dinheiro rlo povo que é malversado,
não tipiCaini:mte -dos trabalhadores, não se confundem com q_ue_ é vilipendiado em açóes que correm, via de regra, sem
recursos genuinamente da União; a União é meram~nte uma proteção processual.
gestora em conjunto com os tr~ba:_lhado~~-~ através do ConseAssim, se o Poder Executivo cumprisse a Cq_ilStituição
lho CuradOr. Aqui, na q.ipótese da mudança de r~gime, entingue-se definitivanú=:-nte a relação de trabalho celetista,, en~ão, e a Lei, poderia evitar milhares, centenas de milhares de
eles têm o direito--Cristalino, inequívoco; inquestionável de feitos que tramitam, indefesos, como uma forma_ de obter
uma vantagem mais tranqüila e de maior monta cõntra os
dispor desses recursos. E tanto é verdade, Sr. PreSidente, cofres
públicos._
- - Srs. Senadores, que o Exm9 Procurador-Geral da República,
A União e sueis autarquias não têm estrutura para-deferiDr. Aristides Junqueira, ajuiZOu .iç3o élire.tã: de inconstitucionalidade, visando declarar contrário à Lei Maior, o art. 6'\ derem o seu patriffiônio.
Contudo-, a ProCuiadoria-Geral da República, caiTégada
§ 1', da Lei n' 8.162/91. E o faz exatamente arrimando-se
no art. 59, inciso ~XXVI, da ConstituiçãO. Igualmente o faz de interesse público, ajuíza esta declaração de inconstituciO-
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redação ao § 19 do art. 3~ e aos arts. 7~ e 9» do Decrenalidade, que vai diminuir õs feitos que tramitam na Justiça,
to-Lei n' 288, de 28 de fevereiro de 1967, ao caput
e vai fazer cumprir. sobretudo, o direito sagrado dos trabalhado art. 37 do Decreto-Lei n' 1.455, de 7 de abril de
dores brasileiros, filiados ao Fundo de Garantia.
1976 e ao caput e § 2' do art. 10 da Lei n' 2.145,
Assim, também, os servidores do meu Estado de Rondôde 29 de dezembro de 1953. (Dependendo da votação
nia, atraVés de ações gerais corii0.. esta, por cirto, verão" a
do Regimento n'7S1, de 1991, de extinção da urgência.)
Justiça çhegar-lhes às mãos e nã.o apenas contemplada numa
forma ideal, na figur~ de o;zb.os vendadoS e-espada na mão.
-A Presidência esclarece que não há número para delibeM
Quero a espada da Justiça para cortar, definitivainente, ração. Nessas condições, a votação do requerimento fica adiaessas impropriedades que ocorrem pelo Brasil afofa e, sobre- da e a apreciação da matéria sobrestada.
tudo, nos confins longínquos da Amazónia; _n~que_les_páramos
remotos, onde a lei não lateja eficiência, onde a lei não chega
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 2:
a ser uma idéia de convívio social, onde a lei sequer é conhecida.
D_iscussão,
turno úniCo, da Redação Final (ofeQuero, mais Uma: vez, render ó meu réSpefto e õ rrieu
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 416,
reconhecimento à atuação Profícua do MP, com esta ação
de_1991), do Proiet_o de Leida Câmara n' 50, de 1987
que vem resgatando a credibilidade nas instituiçoes ptí.Dlk:às,
(ni 171, de 1987, na Casa de origem), que dispõe sobú
que o MinistériO Público Federal, promove, e fazer um apelo
a padronização, a class~fi~ação, ó regist~.;>, _ainspeção,
ao Governo Federal, sobretudo ao Ministro do Trabalho e
á produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criaPrevidência Social, que cumpra. estritamente o que estabelece
çã<Ydo Conselho Nacional de Bebidas e dá outras provia lei, e que cumpra acima da leio que estabelece a· Consti. dê_~_ci_a_s.
tuição. E, numa dissidência entre ã lei e a Coflstituição: -qúe
Em discussão a Redação Final, em turno único. (Pausa.)
ele fique com a Constituiçá:o, morment~,__ qu~!!_do é cla:r:o e
- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
insofiSmável como no caso vertente.
EnCerr-ada a discussão, sem apres.entação de_ emendas,
Desta maneira, poccerto, os benefícios dos filiados da a Redação Final é considerada definitívamente aprovada, nos
Previdência Social sofrerão sua dedução clara, pronta e correta termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
na esfera administrativa, sem recorrer à tela judicial pois vfa
Q projeto volta à Câmara dos Deputados.
de regra, os processos têm agravado o interesse púbiicq, têm
É a seguinte a Redação Final aprovada:
agravado o Erário e não benefiCiam o"s· filiados, senão aqueles
que intermedeiam e fazem a intermediação dessas causas,
como vimos recentemente no Rio- de Janeiro, onde milionários
Redação Final do Projeto de Lei da Câmara Q""
honorários- são pagos, onde os processoS punitiv0se5tão em
50, de 1987 (ri~ 171, de 1987, na Casa de origem), que
marcha.
dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro,
· ã inspeção, a produção e a riScalização de bebidas, autoEsperamos que se possa corrigir. est~ _q[cldrO perVerSO,
com urna ação eficiente da própfia administraÇão pública,
- riza a Criação da- Comissão Intersetorial de Bebidas,
onde os direitos dos trabalhadores sejam reconhecido~ I!O
e ~á outras providências.
plano administratívo, seni-necessidade dÕ estrépito judiciaL
_··-O_ Congresso Nacional decreta:
Era o que tinha a dizer, Sr. P.iesídente." (Mülto berri!
Art_. 1~ É estabele.cida, em todo território naCíonãl, a
Palmas.)
obrigatoriedade do registro, da padronização, da classifiCaçãO,
Durante o discurso do Sr.· Amir L""ando, o Sr. Ale- da inspeçãO. e da fiscalização da produção e do comércio de
xandre Costa, 1" Vice-Pr"esidente, deixa a cadeira da bebidas.
- Parágrafo único. A i.iispeção e a fiScalização de que trata
Presidência. qui! é ocupada pelo s'r. Beni V~r~~~- Su~ -plente de Secretário.
- eSt.ifei,.iÍíCidiràO_S_õbie~ --I -Inspeção: .
a) equipamentos e instaláçóes, sob os aspectos higiéniCOMPARECEM MAIS OS SR'S. SÉNADORE:s:
cos, sanitários e téCniCos; ·
Amazonino Mendes- César Dias- Francisco Rollemb) embalagens, matérias-primas e demais substâncias,
berg ~Gerson Cama ta·- Henrique Almeida- Iram Saraiva sob os aspectos higiénicos. sanitários e quálitativos;
·
- Irapuan "Costa Júnior- Josaj)Iiat Marinho- José Paulo
II - Fiscalização:
_
_
..
Biso! - Levy Dias - Marco Maciel - Maurício Corrêa ,---.
a) estábelecimeritos que se dediquem à industrialização'
Ney Maranhão- Odacir Soares- Raimundo Lira.
ã exportação e importação dos produtos objeto desta lei;
b) poi"tos, aeropõrtOs e postos de-fronteiras;
O SR. PRESIDENTE (BéllfVeras)- Esgotado tempo
c)
transporte,
armazenagem,
depósito,
cooperativa
e cadestinado ao Expediente.
sa atacadista; e
Presentes na Casa 38 Srs. Senadores:d) quaisquer outros locais previstos na regulamen_tação
Passa-se à
desta lei.
_i\rt. 29 O _re_gi~tro, a_padronizaçã'ó~ a·_dassificação, e,
ainda, a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio
ORDEM DO DIA
de bebidas, em relação _aos seus aspectos tecnológicos, competem ao Ministério dã AgriCultUra e· :Reforma Agrária.
Item 1:
Art. 39 A inspeção ea fiscalizaÇã.o de bebidas, nos seus
DiscusSão, C:rm-turno úD1co, do Projeto de Lei da aspectos bromatológicos e sanitáriOs, são da competência do
Cãmara n' 85, de 1991 (n' 461/91, na Casa de <)rigem), Sistema Único de Saúde - SUS, por i~!e~médi<? d~ seus Qr·
· --·-de iniciativa do Presidente da República, que tlá nova gãos especfficbs~ -- -
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Art. 4~ Os estabelecimentos que industrializem ou im~
Art: 10. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal
portem bebidas ou que as comercializem a granel só poderão cabível, a infração às diSpOsições· desta lei acarretará, isolada
fazê~ lo se obedecerem, em seus equipamentos e instalações, ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento,
bem como em seus produtos, os padrões de identidade e quali- além das medidas cautelares de fechamento do estabelecidade fixados para cada caso.
mento, apreensão e destinação da matéria-prima, produto
Parágrafo único. As bebidas de procedência estrangeira ou-equipamento, as seguintes sailÇô(!~ a~ininistrativilS~ I -advertência; _
somente poderão ser objeto de comércio ou entregues ao
consumo quando suas espedficações -atendere-m aos padrões
l i - muha no valor de até Cr$6-.3õO.OOO,oú (seis milhões
de identidade e qualidade previstos para os produtos nacio- e trezentos mil cruzeiros), atualizada pela "TR" ou por outro
nais, excetuados os pro-dutos que tenham característi~s pecu- índice de corre_ção que venha a ser Criado;
liares e cuja comercializa-ção seja autorizada no país de origem.
III - inutilização da matéria-pdma, r6tulo e"lou produto;
IV- interdição do estabelecimento ou equipamento;
Art. s~ Suco ou sumo é a bebida não fermentada, não
concentrada e não diluída, obtida da fruta madura e sã, ou
V- suspensão da fabricação do produto; e
VI- cassação_ da autorização para funcionamento doesparte do vegetal de origem, por processamento tecnológico
adequado, submetida a tratamento que assegure ã sua apre- tabelecimento e/ou proibição de venda e publicidade do presentação e conservação até-o momento do consumo.
dut_o.
§ 1~ O SUco--n:ao-poderá conter substâncias eStranhas
Art. _11. Na aplicação das medidas cautelares ou de auà fruta ou parte do vegetal de sua origem, excetlladas as to de infração, ~-~~~rá nomeaÇão de um depositário idôneo.
Parágrafo único._ Ao depositário ínfíel será aplicada a
previstas na legislação específica proibida a gaseificação.
- § 2' No rótulo da embalagem ou vasilhame do suco penalidade de multa no valor de até Cr$630.000,00 (seiscentos
será mencionado o nome da fruta, ou-pait:e do vegetal, da e trinta mil cruzeiros), atualizada pela "TR" ou por outro
sua origem.
índice de correção que venha a ser criado, sem prejuízo das
§ 3~ O StJCo--que for parcialmente deSidratado deverá outras sanções pertinentes.
___
-- __
___
mencionar no rótulo o percentual de sua concentração, devenArt. 12. O Poder -ExeCutivo fiX3fá-·em- reguiimento,
do ser denominado "suco concentrado".
4J.ém de outras providências, as disposições específicas refe§ 49 Ao suco poderá ser adicionado açúcar na quanti- rentes â classificação, padronização, rotulagem, análise de
dade máxima de dez por cento em peso, devendo constar produtos, matérias-prirriàS, inspeção e fiscalização de equipano rótulo a declaração "suco adoçado".
mentos, instalações e condições higiênico-sanitárias dos estaArt. 6~ A bebida conterá, obrigatoriamente, a matéria- belecimehtos industriais, ·arteSanãis e- ca-stHros," assim édmo
prima natural responsável pelas suas características organo- - _a inspeçáo da produção e a fiscalização do comércio de que
lépticas, obedecendo aos padrões de identidade e qualidade trata esta lei.
previstos em regulamento próprio.
Art. 13. É o POder Executivo, na regulamen-taÇão-desta
§ 1~ As bebidas que não atenderem ao disposto no caput
lei, autorizado a criar a Comissão Intersetorial de Bebidas,
deste artigo serão denominadas artificiã.ís e_çlevei-ão observar ii).tegrada pelOs ministérioS e órgãOs competeiltes e por i'epreas disposições regulamentares desta lei.
sentantes das entidades civis interes_sadas, com a finãlidade
§ 2~ As- bebidas que apresentarem características Orga- de cirficular políticas e programas e orientar à P_<?lítica nacional
_____ _
nolépticas próprias de matéria-pri~a _f!-}i_f_usal de sua _origem 1 para o setár de bebidas._____
Art. 14. O Poder ExecutiYo regulamentará esta lei no
ou cujo nome ou marca- se lhe assemelhe, conterão, o9rigatoriamente, esta matéria-prim3-nas qUãritiâades a serem estabe- prazo de cento e oitenta dias, contado de Sua publicação~
Iecidas na regulamentação desta lei.
Art. 15. Esta lei ent~a em vigor na data- de Sua publiArt. 7' As bebidas dietéticas e de baixa caloria poderão cação.
ser industrializadas observadas as disposições desta lei, do
Art. 16. Revogam-se as--disposições- em contrário, em
seu regulamento e legislação complementar, permitindo o em- especial a Lei_n~ 5.823, de 14 de ~S>vembr~~e 1972.
prego de edulcorantes naturais e sintétiéOs na -sua elaboração.
§ I• Na industrialização de bebidas dietéticas e de baixa
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 3:
caloria, poderão serfeitaSã.Ssociações entre Cdulcoranteis-natuDiscus-são, em tlirno-único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretorã ·em-seu Parecer n~ 417.
rais e sintéticás, Obedecido o disposto na regulainentação desta
lei.
de 1991), do Projeto de Lei da Câmara n• 125, de
§ 2' Na rotulagem de bebida dietéfícae de baixa caloria,
1990 (n' 1.606/89, na Casa de origem), que dispõe sobre
além dos dizeres a serem- estabelecidos na regulamentação
a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
desta lei, deverá constar o nome genériCo do edulcorante,
_ SENAR, nos termos do art. 6~_do Ato das- Qispo-ou edulcorantes, quando houver associação, sna classe e quansições constitucionais Tfarisil:ófiiis.
··
tidade ou peso por unidade.
_ _
____ _ _
§ 39 É livre a coritercialização, em todo fel-ritótio Iiacio~
Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.)
nal, das bebidas dietéticas e de baixa caloria, Observadas as
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
disposições desta lei.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
Art. 8~> É proibida a adição, em suco~. de aromas e ·a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
corantes artificiais.
,
termos do art. 324 do Regimento Interno.
Art. 9~ É facultado o uso da denominação- conhaque,
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
seguida de especificação das ervas aromá fiCas OU componerites
outros empregados como substância principal do produto desRedação final das emendas do Se:nado ao Projeto
___ Qe_~ei da Câmara n~ 125, de 1990_(n•_l.606, de __1989,
tilado alcoólico que, _Ila sua elaboração, não aproveite como
matéria-prima o destilado ou aguardente vínica.
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação do Ser~
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viço Nacional de Aprendizagem Rural - -SENAR, nos
termos do art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
EMENDAN' 1
(Corresponde às Emendas n'' I e.3- CASY
Dê-se ao caput do art. zn do projeto, a seguinte redação:
"Art. 2~ O Seilar será organiiadO~e adrll-iniSt~3do
pela Confederação Nacional da AgriCultura e c;l_irig-ido
por um colegiado com a se_guinie c~mposfçáO: Ministério do Trabalho e da Previdência Social, Ministério
da Educação, Ministério da Agricultura e_ Reforma
Agrária, Confederação Nacional da Agricl:!ltura CNA, Corifederação Naiconal dos Trabalhadores na
Agricultura - CONTA O, OrganizaÇão das Côôperativas Brasileiras - OCB e representantes das Agroindústrias."

EMENDA No2
(Corresponde à Emenda no 2- CAS)
Dê-se ao§ lo do art. 2o do projeto, a seguinte redã.Ção:
"§ 1~ A CNA e a Contag terão cinco representantes, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, o Ministério da Educação, o Ministério da Agrícultura e Reforma Agrária e demais órgãos ou entidades terão um representante, cada um."

r.

EMENDAN'3
(Corresponde·à Emenda no 4- CAS)
Suprima-se no incisá-·Í clO àà. 3" dO ·pro]et'O; a alínea
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 4:
Discussão, em turno único, da Redaç<l,q_Figal(Q_(~
recida pela Comissão Diretora em seu-Parecer n~ 414,
de 1991) do Projeto de Decreto Legislativo II" 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 Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
de Bangladesh.
•

Em discussão a Redação Final, em turno único. (-Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem _apresent~ç~o- de emend_as,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 81, de 1981 (n• 78, de 1989, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congress.o Nacional, aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal.. nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO W , DE 1991
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural
e Educacional, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
de Bangladesb.
ArL 1o' É aproVadO o texto do Acordo 'de Cooperação
Cultural e EducaciOnal, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República POpular
de Bangladesh, em Brasnia, a 27 de setembro de 1988.
Parágrt:tfo_ único. Estão sujeitos â aprovação do Con~
gresso Nacional quaisquer a tos de que possa resultar em revi~
são do Acordo, bem como sua eventual prorrogação que destínem a estabelecer ajustes complementares.
ArL 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na da,ta
d.e sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) _,Item 5:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Ditetora em seu Parecer n~ 4151_
de 1991) do Projeto de Decreto Legislativo n~ 104,
de 1991 (n' 348/90, 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, em
·· 6 de julho de 1990.
Em discussão a Redação Final, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a Redação Final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O ·projetO vai à prorllulgaçãá. - ~
É a seguinte a Redação Fin3.1 aprovada:
'Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 104, de 1991 (n' 348, de 1990, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
-··-·, Presidente do _Senado Federal, nos termos do art. 48,
item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATlVúN• , DÉ 1991
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 Repliblica Federativa do Brasil e o
Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em
6 de julho de 1990.

Art. I' É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao
Acordo para a construção de uma ponte sobre o Rio .tJr_u_g_uai,
entre as cidades de São Borja e Santo -Tomé, celebrado_entre
o Gove:r~o da República Federativa do Brasil e o -GoVerno
·da República Argentina, em Buenos Aires. em 6 de julho
de 1990.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
G SR. PRESIDENTE (Bení Veras) -Item 6:
Discussão, em turno único, do ProjetO de Decreto
Legislativo n' 121, de 1991 (n' 68/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Sede,
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celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha
- CICV, e-m Brasília, enl s-de marçO de 1991, tendo
PARECER favorável, sob n'411, de 1991, da Comissão
- de Relações Exteriores e DefeSa NaCional.
Em discussão, em turno único. (Páusa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a discussão~
-Em obediência: -ao- disposto 110 art. 168 do Regimento
Interno, a matéria sairá da Ordem do Dia,- retornando, na
próxima sessão, erit"fase -de votação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Item 7:
Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n~ 6, de 1991, de autoria do
Senador Garibaldi Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova redação â letra b do inciso X do
§ 2'? do art. 155 da Constituição Federai; tendo
PARECER, sob n' 424, de 1991, da
- Comissão Temporária, oferecendo a redaçâo do
vencido em primeiro turno. (2~ sessão de discussão.)
Em obediência ao disposto no att. 363 -ao Regimento
Interno, a matéria deve figurar em Ordem do Día durante
três sessões ordinárias, em fase de_discussão, quando poderão
ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre, hoje, a segunda sessão de discussão da _matéria.
Em discussãO a proposta, em segUndo tur!]o_~ (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a discussão terá pros- -seguimento na:]rróxitna sessão.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veias)::....: Item 8:
Discussão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à ConstituiÇão n'~ 14, de 19Sn; de autoria do
Senador José Richa e outros Senhores Senadores, que
altera a redação do caput do art. 2'? e o_ art. 3~ do
Ato das Disposições Constituciori"ais Tránsitórias, ten·
do
PARECER, sob n' 423, de 1991, da
- Comissão Temporária, oferecendO a redação do
vencido em primeiro turno. (2~ sessão de discussão.)
Em obediência ao disposto no art. 363 do Regimento
Interno, a matéria deve figurar em Ordem do Dia durante
três sessões ordinárias, em fase de discussão, quando poderão
ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre, hoje, a segunda sessão de discussão da matéria.
Em discussão a proposta, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a-discussão terá prosseguimento na próxirriã sessão.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs·. Senadores, tão
importante quanto produzir é garant_!t:_ o esco~~nto da produ·
ção. Mais saudável será uma economia quanto maior, mais
eficiente e menos onerosa for a malha viária colocada à disposição dos produtores para uma ágil circulação do que se produz. Melhor ainda se, além de sua função econôm"ica, esta
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malha propiciar o_ estreitamento -das comunicaÇões entre regiões e o atendimento das necessidades d~ locomoção da,s
pessoas.
A construção da denominada "Ferrovia Transnordestina" cumpre esse papel, preenchendo todas essas funções. Daí
sua importância e a natural e:x:pectativa que gerou_ em Pernambuco e
roOo o- Nordeste. Mesmo porque, como apropriadamente as·sinalou o Jornal do Comércio de Pernambuco, em
recente editorial, "o que se pretende, através da Transnordestina, é _tornar mais raciorial ::t produçã_o do_s __ projetos de
irrigação qUe já dão bons frutos nas margens do rio São Francisco._ Esses projetas nãO nasceram do dia_ para a noi!e. nem
beneficiam especificamente um Estado. A ferrovia, tal como
foi concebida, vai facilitar o escoamento das safras de uma
_vasta área do País que c.omeça, agora, a Cqftquistar_os mercados não apenas regionais, mas nacionais e interrladoilaiS".
Por tudoisso, nada mais natural qu_e expectativas as mais
positivas tenham sido c-riadaS em Pei-nambuco e na região
quando, no último mês de janeiro, o Presidente Collor deu
início oficial às obras. Aliás, Sr. Presidente, ao lado de Xíngó,
esta é uma obra que marca a presença do Governo na região.
Entretanto, a insuficiência dos recursos dotados, agravada
- pela morosidade de sua liberação, tém acarretado transtornos
na execução dos trabalhos de infra-estrutura do primeiro trecho, entre Petrolina e Salgueiro.
Como defensor, desde a primeira hora, desta importantíssima obra --vez que foi no meu governo em Pernambuco
que seciniCiãram õs estUãos, projetas e entêridimenios com
o· Gõvernü" Federal para sua execução - tenho lutado para
que a liberação dos recursos consignados no Orçamento Geral
da União ·para o corrente ano ocorra de modo a não interrom~
per o cronograma estabelecido. Assim, fiz chegar ao Ministro
Marcílio Marques Moreira que, de um total de cerca de um
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros, até o momento
foram descontingenciados e liberados algo em torno de setecentos e vinte milhões de cruzeiros.
Agora;·atra-Vés do Secretário-Executivo dO MEFP- Dr_Luiz Antônio Gonçalves-, fiz novas gestões no seritido dâ
liberação de recursos. Os recurso~ restantes - cerca de setecentos e sessenta e oito milhões de cruzeiros - , apesar de
serem reduzidos, dariam continuidade às obras, que-se encon-,
tramem ritmo aquém do desejado, nos trechosSalgueiro-Petrolina, salgueiro-Ouric.:uri e Arap{i"íria.:___Saliueiro.
- Apelo, aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao Governo
do Presidente Collor, pois a liberação desses recursos garantirá
o prosSeguimento da obra, renovando a esperança na manutenção dos empregos que estão s~ndo gerados na região, especificamente para os Esfados de Pernambuco, Bahia, Alagoas
·e Ceará.
-·
Idêntica -preocupação levou-me a apresentar emenda ao
Projeto de Lei Orçamentáiiã para- f992, propOndO urii ãcréscimo da ordem de dois bilhões de cruzeiros para a Ferrovia
Transnordestina -ligação Salgueiro-Petioliriã. Justifi~ndo
minha proposta, lembro que a construção dessa ferrovia, com
345km de extensão no ramal Petrolina-salgueiro-Missão
Velha, tornará eficiente O transporte ferroviário ao Nordeste,
complementando a EF-116, que liga o Norte ao Sul pelo interiõ_r-_dos Estados_nord~stinqs.
_ _ ___ _
Ocorre, Sr. Presidente, que a atual malha ferroviária,
pelo seu traçado, impede uma circulação rápida e de baixo
custo. No sentido Norte/Sul, é impraticável a utilização do
transporte ferroviárió para a movimentação de cargas, um~
vez que, sem a interligação pelo interior, iipp6e-se um longo
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percurso, extremamente caro e oneroso._E-por isso que, no
do Seminário de Auditoria Interna, promovido pelo Instituto
Nordeste, o transporte ferroviário atende a apenas 7% do
dos Auditores Int~rnos do Brasil, Departamento do Tesouro
volurnedecargas.
____
_ Nacíonal e Esc-ola de Administração Fazendária, em 9 de
A Transnordestina permitirá que Os prOdUtOs agrope~
setembro de 1991.
cuários do Vale do São Francisco abasteçam áreas do Nordeste
-4e do Centro-Sul, motivando o crescimento da produção dos
REQUERIMENTO
N• 761, DE 1991
projetas de irrigação, possibilitando seu escoamento a preços
mais competitivos para os mercados interno e externo. AdeVotação, em turno único, do Requerimento nç 761, de
mais, a ferrovia permitirá a integração dos diferentes mercados
1991, do Senador Raimundo Lira, solicitando tramitação conregionais, oferecendo um sistema de transpo-rte integrado e
junta dos Projetes de Lei do Senado n• 146, 188 e 319, de
eficiente, reduzindo seus custos nas trocas inter-regionais -- 1991, de autoria, respectivamente, dos Senadores Ronaldo_
de mercadorias.
Aragão, Márcio Lacerda e Francisco Rollemberg, que disComo Senador da República, honrado por representar
põem sobre normas aplicáveis aos-consórcios e dá outras proviPernambuco nesta Casa, tenho plena consciência ·da responsadências.
bilidade que meu mandato me impõe. Por isso, faço a defesa
-5intransigente de uma obra como a Transno-rdestina, por seu
signifi~do e sua importância e renovo- meu apelo ao Governo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Federal solicitando o repasse dos recursos necessários à suaN'81.DE 1990
plena concretização. (Muito bem!)
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 172, I, do Regimento Interno.)
O SICPRESIDENTE (Beni Veras)- Não há mais oradores inscritos.
DiScussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vãí encerrar
n' 81, de 1990 (n' 4.059, de 1989, na Casa de origem), que
os trabalhos, designando para a próxima sessão ordinária a
estabelece as diretrizes para os Pianos de Carreira do Serviço
seguinte:
Público Civil da União e dá outras providências. (Dep-endendo
_de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

e

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 85, DE !991
(Em regime de urgência, art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 85, de 1991 (n' 1.793/91, na Casa de origem), de iniciaiíva
do Presidente da República, que dá nova redação ao § 1~
do art. 3• e aos arts. 7• e 9• do Decreto-Lei n• 288, de 18
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. (Dependendo
da votação do Requerimento n' 781, de 1991, de extinção
·
da urgéncia.)

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 121, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 121, de 1991 (n' 68/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo de Sede, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o COmitê internacional da Cruz Vermelha - CICV, em Brasília, em 5 de
março de 1991, tendo
PARECER favorável, sob n' 4!1, de 1991, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-3REQUERIMENTO N• 695, DE 1991
Votação, em turno único; do Requerimento n 9 695, de
1991, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando,f:tos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Feqe_ral, da Palestra proferida pelo Presidente do Tribl!n_a!_de Contas da Un~ão, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, por-ocasião

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 19, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto- de Lei da Çâmara
n• 19, de 1991 (n• 3.903/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n' 394, de 19.91, da Comissão
- - de Assuntos SoCiais, favorável, nos termos do substitutivo que oferece, com voto em separado do Senador Coutinho Jorge.

-7PROJETO DE DECRETO
LEGISLATiVO N• 9, DE 1985
DiscUssão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~ lativo n• 9, de 1985 (n' 90/85, na Câmara dos Deputados),
que apfoVã o texto do Acordo Básico sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institucionais entre o Governo da República Federativa do Bra-sil e o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura, celebrado em Brasília, a 17
de julho de 1984, tendo
PARECERES favoráveis, sob n'' 399 e 400, de 1991,
das Comissões
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e
- de Constituição, Justiça e ·cidadania.

-8PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 19, DE 1985
DiscuSS-ão, em turno único, do Projeto de Decreto•Legislativo no 19, de 1985 (nç 72/84, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Geral de Cooperação entre
o Governo da República Federativa do Brasil e .o Governo
da República Democrática de São To_mé e Principe, concluído
- em Brasília, a 2~ de junho de 1984, tendo
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PARECERES favoráveis, sob n•' 396, 397 e 398, de 199!.
das Comissões _
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional;
- de Assuntos Econômicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

PARECER, sob ne 423, de 1991, da
·,..... Comissão Temporária, oferecendo_ a redação do ven~
cido em primeiro turno. (Terceira sessão de discussãQ.) _

-9-

ATO DO PRESIDENTE

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 6, DE 1991
.

N'769, DE 1991

Discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n9 6, de 1991, de autoria do Senador Garibaldi
Alves Filho e outros Senhores Senª'dores, que dánova redação
à letra b do inciso X do. § 2' do art. 155.~da _Constituição
Federal, tendo
PARECER, sob n'424, de 1991, da
- Comissão Temporária, oferecendo a redação do vencido em primeirO -turno. {Terceira-sessão de discussão.)

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui-ções regimentais e regulamentares, de conformidad~ com a
-dé1egação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da ComiSsão Diretora n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.1!2, de 1990 e no Ato da
Comissão Diretora n~ 1, de 1991, e tendo em vista-o queconsta no Processo n• 018.123/91-0,
Resolve nomear ANTONIO ARRAIS DE OLIVEIRA
para exercer o cargo, em comissão, -de Secretário Párlamefitar,
Código SF-D AS-1 02.1, Quadro de Pessoal do Senado F edera1,
com lotação e exercício no -Gabinete do Líder _do PDT, Senador Maurício Corrêa.
- Senado Federal, em 4 de novembro de 1991. -_Senador
Mauro Benevides, Presidente. _

-lO-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 14, DE 1991
Disci.isSãO, em seg"i.J.rido turno, da Proposta de Emenda
à COnstituiÇão n':' 14, de 1991, de auto-ria_ do S~,::nador José
Richa e outros Senhores Senadores, que altera a redação do
caput do art. 29 e o art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitõfi3.s, tendo

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) a sessão.

Está encerrada

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 4 minutos.)

República Federativa do Brasil
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ANO XLVI- N'160

QUINTA·FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 1991

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1.1- ATADA198•SESSÃO,EM6DENOVEMBRO
DE 1991
l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
-No 781191 (n• 612191, na origem), restituindo autó·
grafo de projeto de lei sancionado.
1.2.2- Avisos do Secretário-Geral da Presidência da
Repúbica
- N~ 1.219 e 1.230, encaminhando informações sobre
os quesitos constantes dos Requerimentos notJ 688 e 441/91,
de autoria dos Senadores Humberto Lucena e E;speridão
Amin, respectivamente.

lizados que contenham glúten, a fim de evitar a doença
celfaca ou síndrome celíaca.
-Projeto de Lei da Câmara n' 103191 (n• 2.017191,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da R~pú
blica, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal.
-Projeto de Lei da Câmara n• 104191 (n• 2.016191,
na Casa de origem), de iniciativa áot>-residente da República, que dispõe sobre a organizaç~o_ básica do Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Feáeral e dá outras providências.

1.2.5- Pareceres

Referentes às seguintes matérias:·
..
-Projeto de Resolução n"' 71191, que modtftca a
1.2.3 - Ofício do Diretor do Departamento da Receita ementa e o artigo primeiro da Resolução n• 42/91. (Redação
final.)
Federal
-Projeto de ~esolução n• 8191, que altera a redação
- N9 1.541, encaminhando informações parciais prestadas por aquele órgão,_ sobre '!S _quesitos· constantes do do inciso I do ar!.' 43 do Regimento Interno do Senado
.
Requerimento n~>'652/91, de autoria do Senador Pedro Si- Federal. (Redação final.)
-Projeto de Resolução n" 77/91, que autonza, em
mon.
caráter excepcional, a prorrogação do prazo de validade
1.2.4- Ofícios do Sr. 1• Secretário da Câmara dOI! dos efeitos da Resolução n• 71190. (Redação final.)
Deputados
_
-Projeto de Re~olução n• 75191, que autoriza a Pre- N' 297191, comunicando a aprovação do Substi- feitura Municipal de São Paulo a contratar"'opera~ão_ de
tutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 25191 crédito no valor de FLS 17.529.900,00 (dezesete milhoes,
(n• 4.790190, na Casa de origem), que crja áreas __de livre quinhentos e vinte e nove mil e novecentos florins holandecomércio nos municípios de Pacaraima e Bonfim, nQ Esta- ses), para a importação de equipamentos destinados aos
do de Roraima, e dá outras providências.
hospitais da rede municipal e Hospital do Servidor Público
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos Municipal. (Redação final.) .
.
~
_
-seguintes projetas:
- ··~Projeto de Resolução n• 83191, que autonza a Em-Projeto de Lei da Câmara n• 102191 (n' 4.276189, presa Brasileira de Telecomunicações SIA - EMBRAna Casa de origem), que determina a impressão de adver- 1EL, a contratar mediante garantia da União, op~raçã~
tência em rótulos e embalagens de alimentos industria- de crédito externo no valor de US$8.500,000.00 {01to mt-
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EXPEDIENTE
CB!ITJIO OllAProo DO SBNADO Pl!DBRAL

PASSOS PORTO
Diretor-Oeral do Seud.o Fcdenl
AGAC!EL DA SILVA MAIA
Diretor ERculivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Admiail1rativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Diretor bdustrial
FI.DRIAN AUGUSTO COunNHO MADRUGA
Dirctor Adjuato

DIÁRIO DO CONOIU!SSO NACIONAL
l•preoooiOb rapouahDidade da Mesa do Seudo Peclaal

ASSINATURAS

- · - - · - - - · - · - - - - - · - · - - - · - · - · - - - - ~3.519,65

lhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), junto
1.2.!!- Comunicação da Presidência
à Private Export Funding Corporation- PEFCO. (Reda- Prazo para apresentação de emendas do Projeto
ção final.)
de D_ecr~to J..egislatjvo n~ 128/91, lido anteriormente.
- Projeto de Resolução n~ -12191~ que-ViSa resgãtar
1.2.1 O--Requerimentos
para os servidores do Prodasen e do Cegraf a continuidade
- N' 804/91, de autoria do Senador Maurício Corrê a,
da contagem do tempo de serviço para concessão das vantasolicitando do Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planegens denominadas Adicional por Tempo de Serviço (AnuêjaQJ.ento, informações que_ menciona.
nio) e Licença-Prêmio por Assiduidade.
......_NO? -805/91; de autOria do Senador Maurício Corrêa,
-Projeto de Lei do Senado n~' 172/91, que "estabelece solicitando
a retirada em caráter defintivo do Projeto de
a obrigatoriedade da apresentação anual de declaração d~_
bens para o exercício de cargo~ ou funções em atividades- Lei do Senado n~ 262/91, de sua autoria.
da administração direta e indireta".
1.2.11- Leitura de Propostas de Emendas à Constituição
- N' 19/91, de autoria do Senador Francisco Rollem1.2.6 - Coniürueação da Presidência
- Prazo para apresentação de emendas ao Projeto - berg e outros Srs. Senadores, que- supriffie·--o -item-II e
renumera o item III do art. 40 da Constituição.
de Resolução n' 72/91.
- N<:> 20/91, de autoria do Senador Coutinho Jorge
e outros Srs. Senadores, que dá !)OVa reda-ção ao art. 16
1.2.7 - Requerimenios
da Constituição Federal.
- N' 802/91, de autoria do Senador Esperidião Amin,
1.2.12- Comunicação
solicitando dispensa de interstício e préviâ díshibUição -de
- Do Senador Ruy Bacelar, de ausência do País,
avulsos para o Projeto de Resolução n~' 86/91, que-autoriza
a Prefeitura Municipal de Brusque (Sq, a contratar opera- no período de 5 a 19 de setembro do corrente ano; ·
ção de crédito no valor de quinhentos e treze milhões e
1.2.13 - Oficio
novecentos mil cruzeiros, a preçosQde março de 1991, a
- N' 37/91, do Presidente da Comissão de Constifim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. tuiçãO; Justiça e Cidadania, comunicando a·aprovaçáo com
Aprovado.
emendas do Projeto de Lei do Senàdo n' 172/91, que estabe- N' 803/91, de autoria dos Senadores Rachid Salda- lece a obrigatoriedade da apresentação anual de declaração
nha Derzi e Henrique Almeida, solícit_ando providências de bens para o exercíciO de cargos ou funções em entidades
ao Tribunal de Córitas da União no sentido de realizar da administração_ 5fireta e indireta.
auditorias contábil, financeira, Orçãmentária, <?_peracional _
1.2.14- Comunicação da Presidência
e patrimonial, nas unidades administrativas dos Ministérios
..,...._-Abertura de prazo para interposição de recurso,
da Ação Social e da Agricultura e Reforma Agrária.
por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto
de Lei do Senado n~ 172, de 1991, seja apreciado pelo
1.2.8 - Leitura de projetas
Plenário.
- Projeto de Lei do Senado n' 363/91, de autoria
1.2.15- Apreciação de matéria
do Senador Telmo Vieira, que autorizã-o Poder Executivo
- c Requerimento n<:> 798/91, lido em sessão anterior,
a criar a Escola Técnica Federai de Rio Branco, no Estado
de au~oria do Senador José Sariley, solicitando licença para
do Acre.
~
~
~
~
~ ~
auSeritãr-se
do País, no período de 3 a 11 do corrente.
-Projeto de-Decretol:OgiSlatlVon' 128/91, cje autoria
Aprovado.
da Comissão Diretora, que dispõe sobre a remuneração
do Presidente da República, do Vice-Presidente da Repú1.2.16- Comunicações da Presidência
blica e dos Ministros de Estado, para o exercício financeirq
- Deferimento ad- refereodum da Comissão Diretora
de 1992, e dá outras providências.
__ dos Requerimentos n" 793 e 794/91, de informações.
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tivo, ficando prejudicado o projeto. À Comissão Diretora
para redigir o vencido para o turno suplementar.

origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, encaItii:rihando pedido de autorização do Governo do Estado
de São Paulo para substituir quinze bilhões, vinte e cinco

Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1985 (n' 90/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo

milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e
trinta e dois Bónus do Tesouro do Estado de São Paulo
Série Especial- BTSP-E.
-Recebimento do Offéio ri' S/53191 (n' 6.784/91, na

tura,

origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, enca-

vado. A Comissão Diretora para redação final.

minhando pedido de autorização do Governo do Estado

Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1985 (n•72184,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
Geral de Cooperação entre o Governo· da RepubliCa Fede-

Básico sobre Privilégios e Imuilidades e RelaçõeS Institucionais entre ·c> Governo da República Federativa do Brasil
e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricul-

de São Paulo para emitir e colocar no mercado, através

de ofertas publicas, Letras Financeiras do Tesouro daquele
Estado, para os fins que especifica.

ção final.
Proposta de Emenda à Constituição n• 6, de 1991,
de autoria_ do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Se-

SENADOR COUTINHO JORGE- Redução do repasse financeiro a:os municípios.
-- --SENADORA JÚNIA -.MARlSE - Reajuste salarial

nhores Senadores, que dá nova redação à letra b do inciso
X do § z~ do art. 155 da Constituição Federal. Discussão

dos aposentados da Previdência Social.

encerrada (2• turno).

1.3 ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Cãmara n• 85, !le 1991 (n' 1.793191,
na Casa de origem) de iniciativa do Presidente da Repu-

Proposta de Emenda â Constituição n~ 14, de 1991,
de autoria do Senador José Richa e outros Senhores Senadores, que altera a redação do caput do art. 2~' e o art.
39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

blica, que dá nova redação ao § 1" do art. 3~> e aos arts.

7' e 9• do Decreto-Lei n' 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 2.9 de dezembro de 1953. Apreciação sobrestada, após
fala da Presidência.
Projeto de Decreto Legislativo n• 121, de 1991 (n•
68/91, na Câmara dos Deputados), que aprova u texto

Dlscussão encerrada (2• turno).
1.3.1 - Matéria apreclada após a Ordem do Dia
-

Adhemar Paladini Ghisi, por oeasião do Semlnán<fde Auditoria Interna, promovido pelo Instituto dos Auditores
Internos do Brasil, Departamento do Tesouro Nacional
e Escola de Administração Fazendária~ em g- de setembro

de 1991. Aprovado.
Requerimento n9 761, de 1991, do Senador Raimundo
Lira, solicitando tramitação conjunta dos Projetes de Lei

do Senado n" 146, 188 e 319, de 1991, de autoria, respectivamente, dos Senadores Renal do Aragão, Márcio Lacerda
e Francisco Rollemberg, que dispõem sobre normas aplicáveis aos consórcios, é dá outraS proviáéni::iaS. · AprOviido.

Projeto de Lei da Câmara n• 81, de 1990 (n' 4.059,
de 1989, na Casa de origem), que estabelece as diretrizes
para os Planos de Carreira do Serviço Público -civil da
Uriião e dá outras providências. Discussão adiada, nos termos do Requerimento n~' 806/91, a fim de ser feita na
sessão de terça-feira próxima.
-

Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1991 (n' 3.903189,
na Casa de origem), que dispõe sobre a profissão üe Assistente Social e dá outras providências. Aprovado o substitu-

Redação final do Projeto de Resolução n' 83/91.

Aprovada~ nos termos do Requerimento n9 807/91. A pro-

mulgação.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia

do Acordo de Sede, celebrado entre o Governo _da República Federativa do Brasil e o Comítê- Internacional da

Requerimento n~ 695, de 1991, de autoria do Senador
Pedro Simon, solicitando~ nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da palestra proferida
pelo Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro

em Brasilia, a 17 de julho de 1984. Apro-

ratiVa do Brasil e o Governo da República Democrática
de São Tomé e Príncipe,- concluído em Brasília, a 26 de
junho de 1984. Aprovado. A ComisSão Diretora para reda-

1.2.17- Discursos do Expediente

Cruz Vermelha - CICV, em Brasília, em 5 de março
de 1991, Aprovado. A Comissão Diretora para redação
final.

~lebrada

SENADOR NEY MARANHÁO- Homenagem ao
Sr. Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho.
SENADOR AMAZONINO MENDES - Continuidade da-Zona Franca de Manaus por ser pólo de desenvolvimento tecnológico.~

SENADOR MARCIO LACERDA -'Redução do
ICMS destinados aos municípios.

SENADOR LOURIVACBAPTISTA- Transcurso
do 28• anive~ário do Centro _Gráfico do Seriado Federal
CEGRAF.
SENAQOR JUTAHY MAGALHÃES- Documento recebido da Sociedade dos Engenheiros Agrônomos do
Cacau, denunciando o descaso com que a diretoria da

CEPLC vem tratando e sua Patrulha Mecânica.
SENADOR DIVALDO SURUAGY-Transcrição,
nos Anais do Senado, do artigo publicado na Folha de
S .. Paulo, de 25 de outubro último, intitulado "Opção Brasil'', de autoria do jurista Miguel Reale Jr.

.

.SENADOR NELSON WEDEKIN- Modernização

do parque industrial brasileiro. Apelo do setor industrial
por uma política de incentivoS â atualização teC-nOlógica.
1.3.3 - Comunicação da Presidência
.... _- ConvocaÇão de sessão extraordinária a realizar-se hoje, âs 17 horas e 45 minutos, Com Ordem do Dia -que
designa.
_

1.4- ENCERRAMENTO
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2- ATA DA 199' SESSÃO, EM 6 DE-NOVEMBRO
DE 1991
2.1-ABERTURA
2.2 ~EXPEDIENTE

Piojeto de Resolução n 9 -'86, de 1991, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Brusque (SC) a contratar operação de crédito no valor de quinhentos e treze milhões e
novecentos mil cruzeiros, a preço de março de 1991. Aprovado. À Comissão Diretora para redação final.

2.2.1 - Parecer
Referente à seguinte matéria:
Projeto de Lei do Senado n• 274/80 (ii' L613189; na
Câmara dos Deputados), que modifica o art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Redação final).
2.2.2- Discurso do Expediente
SENADOR AUREO MELLO- Projeto em elaboração no Ministério da Infra-Estrutura visando a ampliação
do leque de isenções tributárias na Zona Franca de Manaus.
2.2.3- Requerimento
- N"' 808/91, do Sinador Dirceu Carrieiró, solicitando
dispensa de interstício e ptéVia distribuição de avulsos para
o Projeto· de Resolução n9 72/91, que garante a continuidade da contagem de tempo de serviço para os fins que
especifica, dos servidores do Prodasen e Cegraf, a fim de
que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. AprOvado.

2.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Redação final do Projeto de Resolução n' 86/91,
constante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada,
nOs termos do Requerimento n9 810/91. À promulgação.
2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxbna sessão
2.4- ENCERRAMENTO
3- DISCURSOS PRONUNClADOS EM SESSÕES
ANTERIORES
-Do Sr. Aureo Mello, na sessão de 28-10-91
-Do Sr. Amir Laudo, na sessão de 29-10-91

2.3- ORDEM DO DIA
Proposta de Emenda à Constituição n9 -6, de 199i,
de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova redação à letra b, do inciso
X do § 2' do art. 155 da Constituição Federal. Aprovada
em 29 turno, ap~~ _11._sar~m da palavra os Srs. Fernando
Henrique ·cardçso"; Ronan Tito,,Maurício Corrêa, Cid Sabóia de CarVáiho. OzieJ Carneiro, Affonso ·camargO,
Eduardo Suplicy e Marco Maciel.
Proposta de Emenda à Constit!J.ição-rii-14,-de 1991,
de autoria do Senador José Richa e outros Senhores Senadores, que altera a redação do caput do art. 29 e o art.
39 do Ato das DispoSições ~.qstitucionaiS TiãnsHórias.
Rejeitada, após usarem da palavrà·'os Srs.Hugo Napoleão,
Fernando Henrique Cardoso, Humberto Lucena, Ney Maranhão, Eduardo Suplicy, José Paulo Bisol, MarCo Maciel,
Maurício Corrêa, José Richa~ Q~ie~ C?.rneiro, ROnan Tito
e Nelson Carneiro, e tendO feito dedaração de voto o
Sr. Mansueto de Lavor.
_
Proposta de Emenda ã Constituição no 2, -de 1991,
de autoria do Senador Affonso Camargo e outi"Os Senhores
Senadores, que dá nova redação ao iDcisO Ilf do art. 155
da Constituição Federal. Votação adiada por falta de quorum.

~-

4- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
- N•' 38 e 39/91
~
5- ATOS DO PRESIDENTE
- N•' 770 a 779/91
6- ATA DE COMISSÃO
~ 7- SECRETARIA-GERAL DA MESA
-Resenha das matérias apreciadas de I• a 31~10-91
8- MESA DffiETORA
9- LÍDERES E VICE-LIDERES DÉ PARTIDOS
10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
suMARIO DA ATADA 143• sissÁo,
REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO
DE 1991

RETIFICAÇÃO
Na publicação do Sumário, feita no DCN II :..._ de _4:9-91 página n' 5550, 2• éohina, no
item 3.2.1_- Requerimentos,
Onde se lê:
3.2.1 - Requeriinentos
N• 526/91, de urgência ...
Leia-se
3.2.1 - Requerimento
N• 561191, de urgência ...
Seç~o

Ata da 198a Sessão, em 6 de novembro de 1991
18 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presid8ncia dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRs. SENADORES:
Abdias do Nalcimcoto - Affonso camargo - Aibano
Franco - Alexandre Coita - Alfredo Campos ...: Amázonino
Mendes - Amir Lando- AntOnio Mariz- Beni Veras- Car-

.

-~.

los Patrocfnio - C6oar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia
de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares
- Esperidiao Amio - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Fraocioco Rollemberg - Garibaldi Alves -
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Gerson Camata - Henrique Almeida - Hugo Naporeao Humberto Lucena - Iram Saraiva - Jrapuan Costa Júnior Jolio Calmon - Jallo França - Jonas Pinheiro - Josaphat
Marinho - Jast Eduardo - Jast Fogaça- Jose Paulo Biso!
- Jost! Richa- Julio Campos- Jutahy Magalbaes- Lavoisier
Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival
Baptista - Lucfdio Portella- Magoo Bacelar - Mansueto de
Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel - Mário Cavas Marlucc Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés
Abrao - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin ..: Ney Maranbao - Odacir Soares - Onofre Quinao - Oziel' Carneiro Pedro Simon - Racbid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao Ruy Bacelar - TelDX> Vieira - TeotOnio Vilela Filho - Valmir Carnpelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 68 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
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N• 781, de 1991 (n' 612/91, na origem), de 4 do corrente,
restituindo autógrafos do Projeto de Lei n9 27, de 1991-CN,
que autoriza a emissão de Títulos do Tesouno Nacional no
montante de Cr$52.800..000.000,00 e a abertura de crédito
adicional em favor de Encargos Financeiros da União, no
mesmo valor.
_ __ _
O Projeto se transformou na Lei n 98.254, de 4 de novembro de 1991.

AVISOS
DO SECRETÁRIO-GERAL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
N95 1.219 e 1.230, de 1" e 4 do corrente, encaminhando
informações sobre os quesito~ constantes do_s Requerimentos
n" 688 e 441, de 1991, de autoria dos Senadoores Humberto
Lucena e Esperidião Amin, respectivamente
(Encaminhe-se cópias aos requerentes.)

OFíCIOS
DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA
RECEITA FEDERAL
N9 1.541, de 24 de outUbro Ultimo, encaminhando infor·
mações parciais prestadas por aq.uele órgão, sobre os quesitm
constantes do Requerimento n~ 652, de 1991, de autoria do
Senador Pedro Simon.
(Encaminhe-se cópia ao requerente e aguarde-se

na Secretaria-Geral da Mesa a complementação das informações.)
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADO~
9
N 297/91, de 19 do corrente, comunicando a aprovação
do Sunstitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câlnara n 9

25, de 1991 (n• 4. 790/90, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria ~reas de livre comércio
nos Municípios de Pacaraima e-Bonfim, no Es~ado de Roraima, e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 1•-11-91).
DO SR. I• SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dQs seguin~

tes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 102, DE 1991
(N• 4.276/89, na Casa de origem)
Determina a impressão de advertência em rótulos
e embalagens de alimentos industrializados que conte~
nham glúten, a fim de evitar a doença celíaca ou síndroifiê celfaca.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Todos os alimentos industrializados que contenham ghíten, como trigo, aveia,- cevada, malte e centeio e/ou
seus derivados, deverão conter, obrigatoriamente ,_advertência
indicaqdo essa composição.
§ 19 A advertência deve consistir na seguinte inscrição:
..Este pfoduto contém glúten e não deve ser administrado
em crianças ou adultos com diagnóstico ou suspeita de doença
celíaca ou síndrome celfaca".
§ 29 A advertência deve ser impressa nos rótulos e embalagens dos produtos industrializados em caracteres com destaque, nítidos e de fácil leitura.
§ 39 As indústrias alimentícias ligadas ao setor terão
~o prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta lei,
para tomar as medidas necessárias ao seu cumprimento.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi. cação.
Ar!. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 103, DE 1991
(N• 2.017/91, na Casa de origem)
De iniciativa do Senbor Presidente da República
Fixa o efetivo do CorPo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal é fixado em seis mil e seiscentos bombeiros
militares.
Art. 29 O efetivo de que trata o artigo anterior será
distribuído pelos quadros, postos e graduações previstos no
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na seguinte
forma:

I - Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes (QOBM/Comb.):
-Coronel.. ... •·········-··-···• ··-·····o-C •..•..•..........
'9
- Tenente-Coronel. ........ ~·-·····-~·-·--·~-u., ........ ~ 24
-Major ............................•.•....... "·'···"···-"···' ··A7
~Capitão ..................•...•..•.. - ................. c•••• ,
JO
-Primeiro-Tenente._................
·.~··
86- Segundo-Tenente ................................ c.~ •.•.• ·104
0

o

ç

• • • • • • •- • • • • • • • • • • • •

•
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Art. 49 _A fixação dos efetivos ·dos·· alunos dos c~os
de formação de Bo_mbeiros Militares, em seus diversos círculos~ será regulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de modo a atender às neces. sidades dos postos e graduações iniciais ~dos diversos quadros.
-- Art. 5~ _O ingresSo ~e mulheres nos quadros de Oficiais
e pas qualificações de Praças Bombeiros Militares obedecerá
ao disposto nos quadros de organização de Oficiais e de Praças
do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal.
- - -Art. 69 As vagas resultantes da execução desta Lei serão preenchidas no decurso de quatro anos, de acordo com
as::n_ecessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária,
e descie que compatível coln as metas e prioridades estabele- Primeiro-Tenente .....
~································· 3 cidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, obedecidos os seIII -.,. Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Comple- guintes percentuais:
mentar (QOBM/Compl.):
I - vinte por centot no ano de 1991;
. . _..~~--· . . . ·· 1
- Tenente-Cororte}.,,_._... , ., ~·-~·u.., ...._._..._.~ .._
II-- trintª por cento, no ano de 1992;
-Major ........................................................... 2
ITI -vinte por cento, no ano de_ 1993; e
- Capitão .......... , ................ , ....... H.-. . . . . . . . . . ~~··--·· 5
IV- trinta por cento, no ano de 1994;·
-Primeiro-Tenente .....................................
6
Art. 79 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
--Segundo-Tenente ....................._.............._~-· ..-· .. 7
IV - Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Admi- serão atendidas ã conta das dotações consignadas ao Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, constantes do Orçanislraç~o (QOBMIAdm.):
-Capitão ..................................................... , .. 12 mento Geral da União.
Art. 89 Esta Lei entri eln vigor na data de sua publi-Primeiro-Tenente ............... r... :.... -~--~~ ... r~~.:.... 13
-Segundo· Tenente~ .. :~:...... ;....-:.:-: ....... :c.......: ..... ~·-18 cação.
Art. 9' Revoga-se a Lei n• 7.496, -de 23 de junho de
V - Quadro de Oficiais Bombeiros Militãres Especia1986.
listas (QOBM!Esp.):
a) Quadro de Oficiais Bombeiros- Militares Músicos
MENSAGEM N• 552, DE 1991
(QOBM!Mús.):
ExCelentfssiffios
SenhOreS -Méffibros dO -CongreSSO Nacio- Capitão ................... : .. : ...... : .....: .. ,.;c ............... 1 . iial: · -·
-- --· ·
-- ·· -- -·
- PrimeirQ.;.Tenente .................. : ...............,. . ....,._.. ____ 1
Nos termos do artigo 61 da Constituiç-ão Federal; teDho
-Segundo-Tenente ............................................ 1
b) Quadro de Ofi.ciaisBombeiros Militares deManu- a honra de submeter à elevada deliberação· de VoSSãS"Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministenção (QOBM!Mnt.):
_
-Capitão ...................... ~ ........................... _:. 1 tro de Estado da Justiç3;, o anexo projeto de lei que "F~a
-Primeiro-Tenente .._........._................. ~............... 2 o efetívo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal".
Brasília, ll de outubro d~ 1~~-~~ -:-Fe~ando CoUor.
- Segundo-Tenente ......................... _ ................._. 3
VI - Quadro ·de Oficiais Bombeiros Militares Capelães
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 00430, DE 03 DE setembro
(QOBM/Cpl.):
-Capitão ......................................................... 1 do 1991 DE SENHOR MINISTRO DA JUSTIÇA.
VII- Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
-Subtenente............................................
78
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
- Prlmeirõ-=Sargentó .................... ... : .~ ....... ...
292 Vossa Excelência, em an~xo, dois pi'ojetos de leis relativos
-Segundo-Sargento .............. :.:...-... :.............
464 ao_Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Um dis-Terceiro-Sargento.....................................
709 põe sobre a organização básica dessa Corporação e o outro
-Cabo ........................ : ......... :: .......... : ........ 1.183 fixa-lhe o efetivo em decorrência de sua nova estrutura organi-Soldado ................................................... 3.164 zacional.
· 80
- Taifeiro-Mor..........................................
I -Fundamentos empíricos e Planejamento
- Taifeiro de I' Classe..................................
9.6.
1. Trata-se da proposta de ajustamento e modernização,
83
- Taifeiro de 2• Classe ....................... ~ ........ em
quatro
fases sucessivas, para adequar o contingente operaArt. 39 Não serão computados nos limites dos efetiVos
cional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito- Federal
fixados no artigo 19 desta Lei:
de modo a· dar-lhe condições de acompanhar o acelerado cresI - os Bombeiros Militares da reserva remunerada desig- cimento populacional da região, alcançando a proporção de
1 (um) bombeiro militar para cada 450 (quatrocentos e cinnados para o serviço ativo;
qüenta) habitantes.
II -os Aspirantes-a-Oficial ombeiros Militares;
2. Tal providência é inarredável, já que, na metade desta
III -os alunos dos cursos de formação de Oficiais;
IV -os alunos do curso de formação de Soldados Bom- década, _o_ D_istrito Federal contará, aproximadamente, com
dois_ milhões e quinhentos mil habitantes que, acrescidos de
beiros Militares;
V - os Bombeiros Militares Agregados e os que, por cerca de quinhentos mil outros freqüentadores do mercado
força de legislação anterior, permaneceram sem nUmeração de- trabalho no Distrito Federal, residentes na Região do-Entorno, são todos atendidos pelo Corpo de Bom beiras Militares
nos quadros de origem.
II -Quadro de Oficiais Bombe_iJ;"os Militares de Saúde
(QOBMIS):
..
_
a) Quadro de Ofici.ais Bombeiros Militares Médicos
(QOBM/Méd.):
.
. ..
- Tenente~CoroneL ... ~·············· ··-··~·····~..-.~--r--··-·
2
- Major ............................................., ........•..• : 5
-Capitão .................................. ~--~-·-·············· 9.
-Primeiro-Tenent_e ..
~-~12
b) Quadro de OfiCiais Bombeiros Militares CirurgióesDentistas (QOBM/C.Dento.):
- Tenente-Corone.. ....... .. .. . . . . . ... . ........ ................. 1
n

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

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

=~a~~~~::::~:::::::::::~:::::::::::::~::::;::::~>~;::~:;:::::: ;
u

•••
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do Distrito Federal, o que ~xige um quantitativo de bombeiros

militares da ordem de seis mil e seiscentos homens.
3. A relação de 1 por 450, no caso do Distrito Federal,
é decorrência de o projeto urbanístico moderno da cidade
facilitar, parcialmente, as operações realizadas- pela Corpo·
ração. Essa circunstância representa considerável redução nos
custos para os cofres públicos, posto que a UNESCO e organizações similares de países desenvolvidos estimam necessária
a proporção de um bombeiro para cada duzentos habitantes.
Há, :linda, como fator determinante para este pleiteado
aumento de efetivo, a necessidade da Corporação ampliar
e melhorar sua estrutura organizacional, de forma que o atendimento à população, num todo, seja o mais eficiente e dinâmico possível.
4. Os estudos realizados pela CorporaçãO, endossados
pelo Sr. Governador do Distrito Fedei-ai, na Exposição de
Motivos 011/91, de 15 de maio último, dirigida a Vossa Excelência, concluem que o Corpo de Bombeiros Militar da Capital
deve merecer, ademais do_ aumento de seu co~tingente, igualmente modernização e adequação de sua organização, com
vistas à maior eficiência no serviço à populã:Ção. São etapas
dessa previsão, nos mesmos termos oferecidos pela Corporação:
''a) dividir a_ área do Pistrito Federal em duas
regiões distintas para fins Operacionais: úm-aL a Leste_
(alua! área do Primeiro Grupamento de Incêndio), que
será da responsabilidade do Comando Operacional
Leste; outra, situada a Oeste (atual área do Segundo
Grupa~ento de Incêndio), cuja competência será do
Comando Operacional Oeste;
b) transformar os atuais G.rupamentos de Incêndio e Subgrupamentos, respectivamente, em Batalhões
e Companhias Regionais de Incêndio, e o Grupainento
de Busca e Salvamento em Batalhão de Busca e Salvamento;
_
_
c) classificar as localidades em função -de suas peculiaridades e respectivos graus de risco (grande, médiQ
e pequeno), como critério pàra.defini[ o so.Corro básico,
a estrutura, a organização e a dimensão de suas Unidades de Combate a Incêndio;
d) criar duas Companhias de Emergência Médica,
uma Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio
Florestal, Ulll:a Companhia de Guarda e Segur;mça,
uma Companhia Feminina, o Centro- de Investigação
e Prevenção de Incêndio, o Centro Altos Estudos, Coma~do e Estado-Maior, o Centro de Treinarileizto nperacmnal, o Centro de Especialização, Formação e
Aperfeiçoamento de Praças, o Centro de ASSiStêricia,o Centro de Informática, os dois COinandOs Operacionais (Leste e Oeste), as Companhias Regionais de
Incêndio do Setor Comercial Sul, do Lago Norte, da
Agrovila São Sebastião, do Gama Oeste, da Ceilândia
Norte, de Taguatinga Sul, de Santa Maria e do Cruzeiro;
e) a modernização da estrutura _organizaCjonal
permitirá:
1 - reduzir o fluxo de problemas administrativOsque são canalizados para o Comando Geral, que, em
grande parte, devem ser solucionados em outros níveis
da cadeia do comando, de forma a facilitar a_ tomada
de deçisâo nos de Iitai'or relevância;
2 - regionalizar o atendimento operacional, de
acordo com as características tipicas de cada localidade,

Quinta-feira 7 7747

levando-se em consideração seus· aSpectos sócio-económicos, tipos de ocupação habitacional e empresariaJ,
utilização do solo e outros;
3- encurtar as distâncias entre as Unidades Operacionais e os pontos críticos;
4 -lntimsificar a fiscaliZação, na -área de sua com-petência, fazendo cumprir a legislação referente à prevenção contra incêndio;
5- ampliar a atividade de investigação pericial,
proporcionando a retroalimentação dos conhecimentos
das causas de incêndio para uma melhor prevenção;
_6- aprimorar a formação do pessoal para desempenhar as atividades da Defesa Civil, nos tempos de
·paz ou de guerra, em situações de calamidade ou não;
7- Adaptar a Corporação aos princípios Fundamentais de uma organização- militar, com o obje_tivo
de atender à atual ConstituiçãO."
5. Do conjunto dos itens arrolados, depreende-s_e o oportuno e bem fundamentado da proposta que ota elevo à consideração de Vossa Excelência.
I I - Fundamentos constitucionais legais
6. Define a ConstitUição Federai os Corpos de Bombeiros Militares como integrantes do elenco de órgãos responsáveis pela segurança pública, verbis:
"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da origem pública e da incolumidade
das pessoas e do património, através dos. seguintes órgãos:
• • • • • • • • • • • • • ••••• .,.. • .~.~-• •• .~,.... • • • •• • •· • •~-J:- • • .~._'.-... ~o.r.\ .·.-•• ~. • • • •

V - políciaiS militares e corpos de bombeiros mili·
tares.

.-.. :....,..............................................................

§ 69 As polícias militares e corpos de bombeiros
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, suborclinam-se, juntamente com as policias ciVis, aõs gover~
nadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
·
§ 7<? A lei disciplinará a organização e o funciona·
mento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
de maneira a garantir a eficiência de suas atividades."
(Grifamos.)
7. Apesar de ter dado a subordinação ao Governador
do Distrito Federal(§ 6• do art. 144 citado), a Carta Magna
encarrega a União de organizar e manter o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (art. 21, XIV) e deu privativa
competência -à mesma União para legislar sobre "nprmas_ gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização" dos corpos de bombeiros militares,
entre estes o do Distrito Federal (art. 22, XXI). Prevê a Lei
Maior, ainda, de maneira ampla, mas aplicável à citada insti.~..
tuição de segurança pública do Distrito Federai, em seu artigo
61, § 19 , ser de iniciativa do Senhor Presidente da República,
privatiyamente, as leis que tratem da criação, estruturação
e ~tribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
8. Em cumprimento a esses preceitos situam-se os pro jetos ora apresentados, que encerram dispositivos igualmente
obedientes. ao disposto no art. 32-, § 4"', da Constituição, no
que se refere ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, em consonância com os estudos para anteprojeto
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de lei regulamentador do que determina esse texto constitucional
9. Por via de conseqüência, casó venha a ser transformados em normas jurídicas essas proposituras,'revogar-se-ão
as Leis n' 6.333, de 18 de maio de 1976, n' 7.496, de 23
de junho de 1986, e n' 7.528, de 26 de agosto de 1986, e
caberá adotar decreto executivo _regulamentar, cuja minuta
será, dessarte, ternpestivamente submetida ao exame de Vossa
Excelência.
10. Transmitida pelo Sr. Chefe do Gabinete Militar a
determinação de Vossa Excelência, o Ministério da Justiça
diligenciou a elaboração dos textos em estreita _COIC!boração
c_om com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal. Registro a informação do Sr. Governador
do Distrito Federal, na Exposição de Motivos antes mencionada, de que foi previãmente colhido o necessário assentimento da Inspetoria Geral das Polícias Militares, órgãos do
Estado Maior do Exército.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência a expressão da minha mais distinta c_onSiâeração e de
respeitoso apreço. - Jarbas G. Passarinho, Ministro da Justiça.
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III- Quadro de Oficiais BM de Administrçaão (QOBM/
Adm.):
- ·
·
·· ·
-Capitão ........................ ____ ... _.... : .................. 05
- Primeiro~Tenente ........................................... 07
-Segundo-Tenente ....................: ...........:: ........ U9
IV - Quadros--de Oficiais BM Especialísta (QOBM/
Esp.);
a) Quadro de Oficiais BM Músicos (QOBM/Mús.);
-Capitão ........................... ~- ........ _.:.: .... -........ -01
-Primeiro-Tenente._ ......................................... 01
-Segundo-Tenente .......................................... 01
b) Quadro de Oficiais BM de Manutenção (QOBM/
Mnt.):
-Capitão ............................................. -......... 01
-Primeiro-Tenente ...-..................... ,........ ~-~-....-~· 01
-Segundo-Tenente ......... :: .........-.......... :.··- .. ·-··· 01
V- Quadro de Oficial BM Capelão (QOBM/Cap:):
--Capitão ....................................................... 01
VI- Praças Bombeiros-Militares (Praça BM):
- Subtentente ............................................... _.... 37
-Primeiro-Sargento ........... : .. ~ .. :.-.:.~~-·-·-;:_.,_ ..... )22
-Segundo-Sargento .....................................;...204
- Terceiro-Sargento ............ , ....................
~ -3""94
-Cabo ..................................... -.................... 585
-Soldado de 1• Classe ... : ................................ 2.390
n

••••

_ -A.rt.--3~ Não serã9 computados nos ~Jm_ites cio-s ~fetivos
fixados no artigo 1' desta lei:
I - os Bombeiros-Militares da reserva remunerada, designados .Para o serviço ativO~
II -os Aspirantes-Oficial BM;
- III - oS alunos dos Cursos de FQ_rmação de Oficiais
Art. 1~ O efetivo do Corpo -de Bombeii"os do Distrito ou de Graduados;
IV- os alunos do Curso de Foirilação de Solc;laçl.os BomFederal é fixado em 3.984 bombeiros-militares. _
beiro::;-Militare§~--_ ______ __
_
_
Art. z~ O efetivo de que trata o artigo anteriOr será_ V - Os Bombeiros-Militares agre_gados_ ~-os que, por
distribuído pelos Postos e Graduações_ previstos no Corpo forÇa da legislitç_ão anteriõr, peritlanec-eram sem numeração
de Bombeiros do Distrito Federal, nas seguinte forma:
nos Quadros d,e Origem.
_
Art. 4~> A fixação dos efetivos dos alunos dos Cursos
I -Quadro de Oficiais Bombeiros-Militares (QOBM):
de Formação de Bombeiros-Militares, em seus diversos círcu-Coronel. ................................ - .......-............. 06 "los, será regulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bom--Tenente-Coronel. ..............._.... ·-·-· ..... ···-·-·-··......... 13 beiros do Distrito Federal, de modo a atender às necessidades
dos Postos e Graduações iniciais dos diyersos Quadros.
-Major .............................-........... c.=.=-c~--..... 22
~ Art. 5~ As vegas resultantes da execução desta lei serão
-Capitão .......... - ..................................._._....... 45_
- Primeiro-Tenente .......-.. -.......-.....-... n._. u_... n....... 5.0 preenchidas no decursos de três anos, de acordo com ;;t.~ necessidades do .serviço e a dispo~ibilidade orç~m~ntária, obede-Segundo-Tenente .......................... "' •... - ........ 65
cidos os seguintes percentuais:
II- Quadros de Oficiais Bo!U._beiros-Militares de Saúde
I - 40% (quarenta por cento), no ano de 1986;
(QOBM/S):
II - 30% (trinta por cento), no ano de 1987.
III - 30% (trinta por cento), -no ano de 1988.
a) Quadro de Oficiais BM Medicos (QOBM/Méd.):
Art. 6~ As despesas decorrentes da execução desta lei
- Tenente-Cófonel. .................... ·~·-···· ........._..._. ·-~01 serão atendidas à cbnta das dotações consignadas ao Corpo
-Major ...................... - .................................. 03- de Bombeiros, constantes do Orçamento do _Dis_:tritq F~deral.
- Capitão ..................................... :..... o.........".- 05
;\_rt. 1~ ~~ta leí___entra em_vigor na dat3: dti sua publi-Primeiro~Tenente-..... ~- ....-..... ·~···· .........._........-- 09
cação.
b) Quadro de OficiaisBM Cirurgiões-Dentistas (QOBM/
Art. s~ Revogam-se as disposições é:Qt cqp.trário, em
especial a Lei n' 6.673, de 5 de julho de 1979. C.Den.):
·
Brasília, 23 de junho de 1986; 165• da Independência
-Tenente-Coronel. ........ ~···················· ..... .., ...... 01 e 98' da República. -JOSÉ SARNEY - Paulo Bro5sard-Major ..................._....................._..... - .......... 01
-Capitão .............................. ~- .... --..... -••.• : .... 01
- Primeiro-Tenente ..._._................ . __.._. ...~_.,......-.......~-•-·· Oi
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
LEI N• 7.496, DE 23 DE JUNHO DE 1986
Fixa os efetivos do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Senado
·
Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•104, DE 1991

(N• 2.016191, na Casa de origem)
Dé iniciativa do Senhor Presidente da República
Dispõe sobre a organização básica do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, e dá outras providências.

O Congresso Nacionaf decreta:
TITULO I
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO ÚNICO
Da Destinação das Missões e da Subordinação

Art. 1• O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, organizado com base na hierarquia e na disciplina, em
conformidade com as disposições contidas no Estatudo dos
Bombeiros Militares da Corporação, destina-se a realizar ser-

viços específicos de bombeiros na área do Distrito Federal.
Art. 2• Compete ao Corpo âe Bombeiros Militar do
Distrito Federal:
I -realizar serviços de prevenção e eXtinção de incêndios·

'n -realizar serviços de busca e salvamento;
III - realizar perícias· de incêndio relacionados com sua

competência;
IV- prestar socorros nos casos, de sinistros, sempre que
houver ameaça de destruição de h a veres, vítimas ou pessoas
em iminente perigo de vida;
V - realizar pesquisas técnico-científicas, com vistas à
obtenção de produtos e processos, que permitam o deSenvolvimentC) de sistemas de segurança contra incêndio e pânico;
VI- realizar atividades de segurança contra incêndiO e
pânico, com vistas à poteção das pessoas e dos bens públicos
e privadOs;
VII- executar atividades de prevenção aos -~Il~ndios
florestais, com vistas à proteção ambiental;- VITI- executar as atividades de defesa civil;
IX- executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas, por1tto do Presidente da República, em caso
de grave comprometimento de ordem pública e durante a
vigência do estado de defesa, do estado de sítio e de i_ntervenção no Distrito Fedeial.
_ _
Art. 3• O Corpo· de" Bombeiros Militar do Distrito Federal, força auxiliar e reserva do Exército, subordina-se ao
Governador do Distrito Federal e integra o sis.tema de segurança pública do Distrito Federal.
TITULO II
Da Organização Básica

CAPÍTULO!
Da Estrutura Geral

Art. 4• O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal será estruturado em órgãos de direçáo, órgãos de apoio
e órgãos de execução.
Art. 5" Os órgãos de direção são encarregados do comando e da administração geral, incumbindo-se do planejamento, vis:;mdo â organização da Corporação em todos os
níveis, às necessidades de pessoal e de material e ao emprego
do _Gorpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para o
cumprimento de suas missões, com atribuições, ainda,_ de acionar, coordenar, controlar e fiscalizar a atuação dos órgãos
- de apoio e de execuçâo.
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Art. 6• Os órgãos de apoio atendem às necessidade•
de pessoal, de material e de serviços de toda a Corporação,
realizando tão-somente as suas ativídades-meio.
Art. 7" Os órgãos de execução realizam as atividadesfins, cumprindo as missões e as destinações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mediante a execução de
diretrizes e ordens emanadas dos_órgãos de direção_e a utilização dos recursos de pessoal, de material e de serviços dados
pelos órgãos de apoio.
CAPITULO II
Dil Constituição e das atribuições dos órgãos de direção
Art. 8• . O Comando Geralé constituído do Comandante-Geral e dos órgãos de direção, que cottipreen:dem:
I - o Estado-Maior-Geral;- Como órgão_ de direção geral;
I I - as Diretorias, como órgãos de direção setorial;
I}I- a Ajudância Geral, coiilq órgãO allxi1iar nas funções
administratívas;
IV - a Auditoria, como órgão fiscalizador;, V- O Gabinete do Comandante, como órgão de assessoramento direto ao Comandante-Ge!ãf. SEÇÁO I
Do Comandante-Geral

Art. 9• O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Fe_deral é o responsável pela administração,
comando e emprego da Corporação.
Art. 10. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal, será um Oficiai da ativa, do último
posto da própria Corporação.
§ 19 Sempre que a escolha não recair no Coronel BM
mais antigo da Corporação, o escolhido terá precedência funcional sobre os demais Oficiais BM.
§ 29 O provirllento do cargo de Corrtandante-Gefal será
feito mediante ato do Governador do Distrito Fe"deral, após
aprovação, pelo Ministro do EXército, d_o nome ·do indicado,
observada a formação profissional do Oficial para o exercício
do Comando.
SEÇÁOTI
Do ~stado-1\_faior-Geral
Art. 11. O Estado-Maior-Geral é o órgão de direção
gera, responsável perante o Comandante-Geral pelo estudo,
planejamento, coordenação, fiscalização e controle de todas
as atividades da Corporação, construindo o órgão central do
sistema de planejamento administrativo, programação e orça·
menta, encarregado da elaboraçãõ âe diretrizes e ordens do
comando, que acionam os--órgãos de direção setoriaJ, os de.
apnio e os de execução, no cumprimento de suas atividades.
Art. 12. O Estado-Maior-Geral compreende:
I - Chefe do Estado-Maior-Gerai;
I I - Secretaria;
III - Seções:
a) 1' Seção (BM/1)- assuntos relativos a pessoal e legislação;
b) 2' Seção (PM/2) - assuntos relativos às atividades
de informação e inteligência;
_
c) 3• Seção (BM/3) -assuntos relativos a ensino, instrução_, operações, comunicações e doutrina de emprego;
d) 4• Seção (BM/4)- assuntos relativos a modernização
administrativa, material operacional, estatística e suprimento;
e) 5• Seção (BM/5)- assuntos relàtivos a relações públicas, ação comunitária e comunicação social;
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coordenação, fiScalização, controle e execução das atividades
f) 6• Seção (PM/6r- assuntos relativos a planejamento
de assistência médica, odontológica, f<úmacêutica e sanitária
adminsitrã.tivó -e a-Orçarilê:titação-;
à"fã.triília bombeiro-militar.
g) 7• Seção (BM/7) -assuntos relativos a legislação técniArt._ 20. A Di"retoria de InatiVbs e Pensionistas é o órca, pesquisa tecnológica", perícias e prevenção.
'
·
§ 1• O Chefe do Estado-Maior-Geral, principalassessor -gão de direÇãO setOrial do .siStenl:a de pessoal, responsável
do Comandante-Geral e seu substituto everitual 1_ acumula as pelo planejamento, controle, fiscalização e execução das ativifunções de Subcomandante da Corporação, cabendo-lhe a dades relacionadas com o pessoal inativo e com os pensionistas
·· ·
·
orientação, a coordenação e a fiscalização dos trabalhos do militares da Corporação. Estado-Maior-Geral e das políticas do Comandante-Geral.
SEÇÁOIV
§ 29 Para o cumprimento das atribuições a que se refere
Da Ajudância Geral
o art. 11 desta Lei, o Chefe do Estado,Maior-Geral disporá
Art. 21. A Ajudância Geral, -Subordinada diretamente
de uma Secretaria, responsável pelo exame, controle., preparação e demais ataS administrativos-do Estado~Maio~~Çi_eral. ao Comandante-Geral, é o 6rgao ·de direção encarregado de
§ 3• O Chefe do Estado-Maior-Geral será um Oficial auxiliar nas funções-de administração do Quartel do Comando
Superior BM do mais alto posto, existente na O:>rpo:r-ação, Geral, considerando cbmo Organização de Bombeiro Militar.
escolhido pelo Comandante-Geral.
SEÇÁOV
§ 49 Quando a escolha de que trata o parágrafo anterior
Da
Auditoria
não recair no Oficial BM mais antigo, o· escolhido terá preceArf. 22. A Auditoria é o órgão de assessoramento do
dénciá funcionai sobre os demais.
§ 5' O substituto eventual do Chefe do Esiadô~aior Comando Geral, incumbido de orientar, levantar, Uscàliza~,
Geral será o Oficial Superior BM mãls ã.nt1g6~ i:Xiste-n.te na averiguã.r e analisar os· atos e fatos relativos a adm,inistração
- orçamentária, orçamentária, financeira, de pessoal e patrimôCorporação.
· ·nial, consoante as normas de audítoria aplicadas ao serviço
SEÇÁOIII
público, além de elaborar programa de auditoria intemr por
Das Diretrizes
amostragem, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do
Art. 13. Às Diretrizes, órgãoS de-direÇão setorial, 9rga- Distrito Federal.
nizadas sob a forma de sistema, compete realizar o planejaSEÇÁOVI
mento, a orientação, o controle, a cOordenação, a fiSCalização
Do Gabinete do Con'l.aD,dante-Geral
e a execução das atividades, dos programas e dos planos relati- Art. 23. _Q .Gabinete do Comand,ante-Geral tem a seu
vos às estratégias· setoriais específicas, compreendendo:
cargo as funções de ,assistêJ;Icia -~ assessorame~lo·, direto _ao
I - Diretoria de Pessoal;
'
Comandante-Geral, nos assuntos que escapem às atribuições
II - Diretoria de Finanças;
- normais e espécfficás: do_s Pé mais órgãOs de direção e destina-:~e
lii - Diretoria de Apoio Logístico;
a dar flexibilidade à .eSil"Jltura do Comando Geral da CorpoIV- Diretoria de Ensino e Instrução;·
-,ração, particularmente em assuntos técn"icos espeCializados.
V- Diretoria ·de Serviços Técnicos;
, -Parágrafo único. A Comis_são de ~romoçõ_e~ d~ Q_fi_~ai~,
VI - Diretoria de Saúde;
presidida pelo Comandante-Geral da Co_:~pqração e ~ ComisVII- Diretoria- de !nativos e Pensioh.istas.
Art. 14. A Diretoria de Pessoal, órgão de direção seto- são de Promoções de Praças, presidida pelo Chefe do Estadorial do sistema de pessoal, incumbe-se do planejamento, da Maior-Geral, são de caráter permanente.
coordenação, da execução, do controle e da fiscalização das
CAPÍTULO Itl
·
atividades relacionadas com o pessoal.
Da Construção e das atribuições
Art. 15. A-Diretoria de FihanÇâs-é o órgão de direção
dos Órgãos de Apoio
setorial responsável pelo funcionariientô dó sistema de admiArt. 24. Os órgãos de Apoio compreendem:
nistração financeira, programação e c;>rçamento, e CórttabiI - a Academia de Bom beiro Militar;
lidade.
Art. 16. A Diretória de Apoio Logístico, órgão de dire· II- A Policlúüca;
ção setorial do sistema lógico, incunlbe-se do planejamento,
III- os Centros:
da aquisição, da coordenação, da fiscalização e do controle
a) de Operações e Com.uhicações;
das necessidades de suprimento e material, bem ainda das
b) de Assistência;
atividades de manutenção de material e das instalaçóe_s.
c) de Manutenção;
d) de Suprimento e. Mãterla1;
·Art. 17. A Diretoria de Ens1h0 -e -Instrução, órgão de
e) de Altos Estudos de Comando, Direçáo e Estadodireção setorial do sistema de ensino e instrução, incumbe-se
do planejamento, da coordenação, do controle e da fiscali- Maior;
zação de todos as atividades de formação, aperfeiçoamento
O de Especialização, Formação e ·Aperfeiçoamento de
e especialização, nos diferentes níveis do ensino, dO adestra~ Praças.
mente e da instrução-.
g) ·de Treinamentõ Operacional;
Art. 18. A Diretoria de Serviços Técnicos, órgão de
~) de Investigação e Prevenção de Incêndio;
i) de Informática.·
direção setorial do sistema de engenharia de segurança, incum~
Art. 25. A Academia de Bombeiro Militar (ABM) é
be-se de estudar, analisar, planejar, controlar e fiscalizar as
atividades atinentes a segurança contra incêndio e pânico, -o· órgão de apoio do sistema de ensino, subordinado à DiretOtia de Eiisino e Instrução, incumbida da formação, do aperno território do Distrito Federal.
Art. 19. A Diretoria de Saúde, órgão de direção sete- feiçOamento, ao treiD.ãmepro e da instrução especializada dos
ria! do sistema de saúde, é res~nsável pelo planejamento, Oficiais e dos cadetes do Corpo de Bombeiros· Militar do
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Disfrito Federal e, eventualmente, de Oficiais e_ de alunos
de outras Corporações.-· .
_ . c_,
-,
Art. 26. A Policlínica é o órgão, de apoio do sistema
de saúde, incumbida da as~istência médica, odontlógica, farmacêutica e sanitária da família bombeiro-militar, cOnformedispuser a lei.
__
_~ -~-··~··~ __ .
:
Art. 27 Os Centiosconstituem os órgãos dç apoio, incumbidos de fornecer suportes ao Comando Geral, _com vistas
ao a tingimento das políticas traçadas pelo Comandante-Geral
e ao cumprimento das missões da Corporação.
-

CAPfTULOIV
Da Constituição e das Atrihuiç.ões dos
Órg4o.s de Execução , .
.
Art. 2K Os órgãos de exeçução do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, constituídos das Unidades
e Subunidades Operaciollais da Corporação, são clãssificados
segundo a natureza dos serviçoS que prestam e as peculiaridades do emprego, em-:
___ _
I - Comando Operacionais;
I I - Unidades de Prevenção e COmbate a IncêndiO;
III - Unidades de Busca e· Salvamento;
IV- Subunidad~s .!ndependentes de Emergência Médi·
ca;
V- Subunidades lndepedentes Femininas;
VI -?ubunidades Independentes de Guarda e Segurança;
VII- Subunidades de Prevenção, APoio e Serviços;
VIU- Subunidades de Prevençãcr e Combate a Incêndio.
§ 1• Comando Operacional é a denominação genériéa
dada a Organização Bombeiro-Militar de mais alto escalão,
dotada de Estado-Maior próprio eSt.ibárdinada ao Comandante-Geral, que ·tem a··seu carg-O o Plam:damento estraiégiCo 1
a coordenação e o empregq_ das U_nidades e Subunidades que
lhes forem subordinadas 1 com a finalidade de executar atividades de prevenção, guarda e seguranÇa, cOmbate a ilicêndio;
busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e defesa civil,
além de outras, em uma determinada área operacional.
§ 2• Unidade de Prevenção e Combate a Incéndio é
a que tem a seu cargo; dentro-de U,ma·detenn.inada área de
atuação operacional, 3s missões de prevenção e extirição -de
incêndio e as demais que lhes sejam conexas. _ _ ___ = __ _
§ 3• Unidade de Busca e Salvamento é a que tem a
seu cargo, dentro de uma determinada área de atuação dperacional, as· missões de resgate, busca e salvamento.
§ 4• Subunidade Independente de Emergência Médica
é a que tem a seu cargo, dentro de uma determinada -área
de atuação operacional, as missões de socorros de- urgêllcia,
voltadas para o atendimento pré·hospitalar, podendo ser inte·
grada ou independente.
§ 5• Subunidade Independente Feminina é a que tem
a seu ~g9_as_·atividades de p_revenção, apoio opeiâCionai
e auxílio nos serviços e missões específicas, Conforme dispuser
a lei.
§ 6' Subunidade Independente de Guarda e Segurança
é a que tem a seu cargo, dentro de uma determinada área
de Iesponsa,bilidade, as missões de guarda dos aquartelamentos, a prev~r;tçãp. de incêndios em locais de grande concentração humana e a proteção das guarnições de socorro, emlocais de_distúrbios e de sinistros de grandes proporções, além
das representaÇQes bombeiros-militar da Corporação.
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§ 79 Subunidade de Prevenção, apoio e SerViços é ã que
tem por finalidade dar suporte às Unidades, nos serviços externos de prevenção, além dos serviços extraordinários de apoio
e reforço.
§ 89_ Subunidade de Prevenção e Combate a Incêndio
é .a. que tem a seu cargo a responsabilidade pelas atividades
específicas de prevenção e combate a incêndio e as demais
que_ lhes sejam conexas_. ,
- - . --.. _ .
Art. 29 .. As Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros Militares _do Distrito Federal são dos seguintes tipos:
I - Comando Operacional;
JI- Batalhão de Incêndio;
III- Batalhão tle Busca e Salvamento;
IV..,-- Companhia Independente de Emergência Médica;
.V.,..-- Companhia Independente Feminina;
VI- Companhia Independente d~ _Guarda e Segurança;
VII- Companhia de prevenção, apoio e Serviços;
VIU_- Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio~
IX -Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio
..
Florestal;
X- <:ompanhia Regional de II)céndjo.
§ 19 O Comando Operacional subordina--se ao.Comandante-Geral.
§ 2• As Unidade e Subunidade Independentes subordinam-se aos respectivos- Cbniaridiultes Operacionais da jurisdição.
·-- -- - ·
..
- § 39 As Subunidades serão subordinadas ao Comandante da UD.idade da áre?. .e111 que s.e encontrem localizadas.
§ 4~> Cada" Comando Operaciona1 terá, em sua juris_dição~ tantas unidades s~bordinadas quaJ?ta~ forem necessárias.

TITuLO III
Do Pessoal
Art. 30 .. O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do
Distfito Federal compõe-se de:
I -Pessoal da atiya:
..
.
a) Oficiais, constituindo os se_guintes Quadros:
1- Quadro de Oficiais BM Combatentes (QOBM/
Comb.);
...... _ .. .
.
.. .
..
2- Quadro de Oficiais BM de Saúd~ (QQBM/S):
-Quadro de Oficiajs BM M<!dicos{QOBM/Méd.);
-Quadro de Qfi_ciais BM Circurgiões Dentistas
(QOBM/C. Dent.);
3 - Quadro de Oficiais BM Complementar (QOBM/
Comp.);
4 -Quadro de Oficiais BM de Administração (QOBM/
Adm.);
.
" .
5 - Quadro de Oficiais BM Especialistas (QOBM/Esp.):
-Quadro de Oficiais BM Músicos (QQBM/Ml)s.);
-Quadro de Oficiais BM de Manutenção (QOBMI
Mnt.);
.
6-'--Quadro de Oficiais BM Capelão (QOBM/CpL);
b) Praças Bombeiros-Militares (Praças BM);
II- Pessoal ii)ativo:
a) Pessoal de Reserva Remunerada, compreendendo os
Oficiais e Praças BM tr~nsferidos para a reserva remunerada;
e
b) Pessoal Reformado, compreendendo os Oficiais e Praças BM reformados ...
§ 1• O Quadro de Oficiais BM Combatente (QOBM/
Conib.) será construído pelos Oficiais possuidores do Curso.
de Formação de Oficiais BM.
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§ 2' üs Quadros de Oficiai$ BM de Saúde (QOBMIS), . MENSAGEM N' 551, DE 1991 DO PODER EXECUTIVO
de Oficiais BM Complementar (QOBWComp.) e de Oficiais
Excelentíssimos Senhores :M:_emPros do Corig~esso-N~CiO
BM Capelão (QOBM/Cpl.) Serão constituídos pelos Oficiai_s nal.
que, mediante concursos, ingressarem na Corporação, diploNos termos do art. 61 da ConstitUição Federal,_ tenho
mados nas respectivas áreas por escolas oficiais Ott reconhe- a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelêncidas oficialmente.
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis§ 3' Os Qua<lros de Oficiais BM de Administração - tro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que '~Dispõe
(QOBM/Adm.) e de Oficiais BM Especialistas (QOBM!Esp.) sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar
serão constituídos pelos Oficiais não- -possuidOres do Curso do Distrito Federal, e dá outras Providências".
de Formação de Oficiais BM, oriundos da situação de praça.
Brasflia, 11 de outubro de 1991. - Fernando Collor
§ 4" Compete ã:o Governador do Distrito Federal regu- de Mello
lamentar os Quadros de que trata este artigo, por proposta
do Comandante-Geral da Corporação.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 00430 DE 3 DE SETEMArt. 31. As praças Bombeiros-Militares serão grupadas
BRO DE 1991 DO SENHOR MINISTRO
ein Qualificações de Bombeiros-Militares Gerais e PartiCuExcelentfssimo_S_enhor Presidente da República.
lares (QBMG e QBMP).
-Tenho a honra de submeter â elevada consideração de
§ 1o A diversificação das qualifiCaçõeS previstãS rieSte
artigo será a mínima indispensável, de mo9o a possibilitar Vossa Excelência, em anexo, dois projetas de leis relativos
ao_ Córpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Um
uma ampla utilização das praças nelas incluídas.
§ 29 O Governador do Distrito Federal, mediante de- dispõe sobre a organização básica dessa Corporação e o outro
creto, baixará aS n-õrmas para a Qualificação de Bombeiro- fixa-lhe o efetivo em decorrência de sua,nova estrutura organiMilitar das Praças, por propostas do Comandante-Geral da zacional.
I -Fundamentos empíricos e planejamento
Corporação.
-_
1. Trata-se da proposta de ajustamento e modernização,
em.quatro fases sucessivaS, ·para adequar o contingente operaCAPÍTULO II
cional do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal
Do Efetivo do Corpo de Bombeiros
de modo a dar-lhe condições de acompanhar o acelerado cresMilitar do Distrito Federal
Cimento populacional da região, alcançando a proporção de
Art. 32. O efetivo çlo Corpo de Bombeiros Militar do 1 (um) bombeiro Militar para cada 450 (quatrocentos-e cinDistrito Federal será fixado em lei específica, inediante pro- quenta) habitantes.
posta do Governador do Distrito Federal, ouvido o Ministério
2. _ Tal providência é inarrefl?_yel, já que, na metade desdo_ Exército.
- - --_
__ _
ta déeftda, o Distritô Federal contará, aproximadamente, cám
Parágrafo úniCO. -Respeitado o efetivo fixado na lei, ca- dois milhões e quinhentos mil habitantes que, acrescidos de
berá ao Governador do Distrito Federal aprovar, mediante cerca de quinhentos mil outros freqüehtadores do mercado
decreto, a distribuições pormenorizadã dos Bombeiros-Mi- . de trabalho no Distrito Federal, residentes na região do entorlitares, pelos Quadros de Organização,- Postos e Graduaçõ~s, no, são todos atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militares
na conformidade com a estrutura organizacional prevista nesta do Distrito Federal, o que exige um quantitativo de bombeiros
Lei.
mili~res da ordem de seis mil e seiscentos homens.
3. A relação de 1 por 450, no caso do Distrito Federal,
CAPÍTULO IV
é decorrência de o projeto urbanístico moderno da Cidade
Das Disposições Transitórias e Finais
facilitar, parcialmente, as operações realizadas pela CorpoArt. 33. A organiiãção básica preVIsta nesta "Le1 deve-rá ração. Essa circunstância representa considerável redução
ser efetivada prOgresSivamente, observados os prazos previs- nos custos para os -cofres públicos, posto que a Unesco e
tos na lei que fixará o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar Organizações similares de países_ desenv_olvidos estima necesdo Distrito Federal, mediante propos'ta orçamentária dó Co- sária a proporção de um bombeiro para cada duzentos habitantes.
-mandante-Geral, encaminhada pelo Governador do Oistritõ
Federal.
Há, ainda, como fator determinante para este pleiteado
Art. 34. Compete ao Governador do Distrito Federal, aumento de efetivó, a neceSsidade da Corporação ampliar
mediante proposta do Comandante-Géfal, dispor sobre a de- e melhorar sua estrutura organizaci~p.al, de forma que o atennominação, a localização e a estruturação dos órgãos de dire- dimento ã população, num todo, seja inais eficiente e dinâmiCo
ção, de apoio e de execução do Corpo de Bombeiros Militar possível.
4. Os estudos realizados pela Corporação, endossados
do Distrito Federal, de acordo com a organização básica prevista nesta Lei e observados os limites do efetivo da Corpo- pelo Sr. Governador do Distrito Federal, na Exposição de
Motiv~s n~' 11/91, de 15 de maio último, dirigida _a _Vossa
raçã~rt. 35.
órgãos de direção, -de apoio e de execução-- Excelência, concluem que o Corpo de Bombeiros Militares
previstos nesta Lei terão as suas estruturas de atribuições de Capital deve merecer, ademais do aumento de seu contindefinidas por ato do Governador do Distrito Federal, me- gente, igualmente organização, com vistas à maior eficiência
diante proposta do Comandante-Geral da Corporação.
no serViço â população: SãO e1:3.pas dessa previsão,fiOs mesmos
Art. 36. Esta Lei entra em vig<Yr na çlata de sua publi- termos oferecidos pela Corporação:
.
"a) DiVidir a área do Distrito Federal em duas
cação.
_
Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário, em
regiões destintas para fiiJS"OperaciOii3.fsTiúiia~ a Leste
especial as Leis n' 6.333, de 18 de maio de 1976, e n' 7.528,
(atual área do primeiro Grupamento de Incêndio), que
de 26 de agosto de 1986.
sera da responsabilidade do Comando Operacionalles-

Os
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te; outra, situada a oeste (atual áreadoSegundoGrupamento de incê~dio), cuja- competência será do Comando Operacional Oeste;
~ ~
~
b) Transformar os atuaís Grupam:entos de. Incên:
di o e Subgrupamentos, ~espectiVaníênte, em Batalhõ~_s

ãe

e Companhia· Régioii3is
Incêndio, e_ o Grupamento
de Busca e Salvamento em Batalhão de Busca e Salva-

mento;
_
_ _
c) Classificar as localidades em função de suas peculiaridades e respectivos graus de risco (grande, mé4io
de pequeno), como critério para 4efinir o socQ~o f?~j
co, a estrutura, a organização e a dimensão de suas
~
~~ ~
_
Unidades de Combate Indêndio;
d) Criar duas Companhias de Emergência_ Médica, urna Companhia_ de Prevençã9 e Çombate a Incên-

dio Florestal, uma Cqmpanhia de GUarÇa e ~egU!ança,
uma Companfiia Feminina, o Céntio -de Investigação
e Prevenção de Incêndio, o Centro de Altos Estudos,
Comando e Estado-Maior, o Centro de--Treinamento
Operacional, o -centrq_ de Especialização, Formação
e Aperfeiçoamento de Praças, o Centro-de AssiStência,
o Centro de Informática, os dois Comaridos-_ Dperacionais (leste a oeste), as Compannia:s Regionais de
Incêndio do Setor Com.erciàl Sul, do Lago Norte, da
Agrovila São Sebastião, do Gaina Oeste, da Ce,Uâridia
Norte, de Tag~uatiilgqa Sul, de Santa Maria e do Cru-

zeiro;

-

e) A modernização da estrutura organiciórüll permitirá:
-=
1. Reduzir o fluxo de problemas administrativos
que são canalizados para o Coma-ndo Geral, que, em
grande parte, devem ser soluciona!ios_ em ou~ros níveis
da cadeia do Comando, de form-a _a fa-cilitar a tomada
de decisão nos de maiof relevãflcia;
2. Regionalizar o atet.l:dimerito_ operacional, de
acordo com as características tíj)icas de cada localidade,
levando-se em consideração seus aspectos ·sócio-económicos, tipos de ocupação habitacional "'empresarial,
utilização do solo e outrqs;
3. Encurta'"r as distâncias entre as Unidades Operacionais e os pontos críticos;
·
4. Intensificar a fiscalização, na área de sua _competência, fazendo cumprir a legislação referente à pre·
vençáo contra incêndio;
5. Amplair a atividade de inyestigação pericial,
proporcionando a retroalimentação dos conhecimentos
das causas de incêndio para uma melhor prevenção:
6. Aprimorar a formação do pessoal para desempenhar as atividades de Defesa Civil, nos tempos de
paz ou de guerra, em situação de calamidade ou não;
7. Adaptar a Corporação aos princípios~FuridamentaiS de uma organização militãr, como o oQjetívo
de atender â atual Constituição".
5. __ Do conjunto dos itens arrolados, depreende-se oportuno e bem fundamentado da proposta que ora elevo â consideração de Vossa Excelência.
II- Fundamentos constitucionais___l~gflis_
.
6. Define a Constituição Federal os Corpos de Bombeires Militares como integrantes do elenco de órgãos responsáveis pela segurança pública, verbis:
"Art. 144. A segurança púbtica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para
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a preservação da ordem pública e da incqlumidade das
pessoas e do património, através dos seguinte~ órgãos:

.................. .;., •...-.-; .......

~· ~~~·

. ··--·· ··-·· ....

.-.i--~~-~

V- Políçias militares e Corpos de Bombeiros Mili~
tares:

...... §.. 6~· .. A~. P~ii~i~~· ·;jiit~;;"·~~-;.;,~~~d; ·b~~b~~~~

m.ilitares,forças auxiliares e reservas do exército, subordinam-se, juntamente com as políCias civis~ aos' Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
·
§ 79 Alei disciplinará a oJ.ia~izaÇão e o funciona, inentó dos órE;ã"õs responsáveis pela segurança pública,
de maneira a garantir a eficiência de suas ativídide.S."
(Grifamos).
7. APesar de toe~- dado a subordinação ao Governador
do Distrito Federal(§ 6• do art. 144 citado), a Carta Magna
encarrega a União d~ organizar a mQntar.o_.Corpo de Bombeiro Militar do Dis~rjto Federal (art. 21, XIV) e deu privativa
competência à mesma União para legislar sobre .'.'nonnas gew
rais de organização, efetivos, material bélico, garantiãs, convoca.ção· e mobilização" dos corpõs de bombeiros militares,
entre estes o_ do Distrito Federal (art. 22,_XXI). Prevê a Lei
Maior, ainda, de_maneira ampla, mas aplicável à citada insti~
tuição d_e segurança pública do Distrito Fedéral, em seu art.
61, § 1"' ser de iniciativa do Senhor Presidêôte da República,
privativamente, as Ie'is que tratem de criação, estruturação
e atribuições dos Ministérios e órgãos .d.a administração PUblica.
__
8. Em cumprimentq a esseS preceitos ~ituam-se o~ projetas ora apresentados, que encerram dispositivos igualmente
obediente ao disposto no art. 32, § 4~, Q.a Constituição, no
que se refere o Corpo de Bombeiros Militares_ do Distrito
Federal, em consonânçía com os estudas- para anteprojeto
de lei regulamentador do _que determina esse texto constituciOnal.
'
9. Por via de conseqüência, caso venh-am a ser transformados em normas jurídicas essas proposituras, revogar-se-ão
as Lejs n'' 6.333, de 1~ de maio de 1976, n• 7.496 de 23
de junho de 1986, e n' 7.528, de 26 de agosto de 1986, e
caberá adotar decreto -executivo regulamentar, cuja minuta
será dessarte, tempestivarnente submetida a,Q exame de Vossa
Excelência.
10. Transmitida pelo Sr. Chefe de Gabinete Militar a
determinação de Voss? Excelência, o Ministério da Justiça
diligenciou a elaboração dos textos em estreita colaboração
com o Comando~Geral do Corpo de Bombeiro Militar do
Distrito Federal. regi.?t:r:-o a informação do Sr. Governador
do Distrito Federal, na exposição de motivos antes meneio~
nada, de que foi pre~í~ente colhido o riecessário assentimentO da tnspetoria":"Geral das Políctas Militares, órgão do
Estado Maior do Exército.
·
Aproveito a oportundiade para reiterar a Vossa Excelência a expressão da minha mais distinta consitleração e de
respeitoso apreço. - Jarbas Passarinho, Ministro da Justiça.
LEGISLAÇÃO CiTADA
LEI N• 6.333, DE 18 DE MAIO DE 1976
Dispõe sobre a organização básica· do Corpo de
Bombeiro do Distrito Federal, e dá outras providências
O Presidente da República,
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono
a seguinte lei.
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TÍTULO I
Generalidades

SEÇÁOI
Do Cori:J:andante Gerit.l

CAPÍTULO ÚNICO
Destinação, Missões e Subordinação
Art. 1' O Corpo de Bombeiros do Distrito· Federal,
organizado com base na hierarquia e na disciplina, em conformidade com as disposições contidas no Estã.tuto dos Bombeiros-Militares da Corporação, destina-se ã realizar serviços específicos de bombeiros na área do Distrito Federal.
Parágrafo único. O Corpo de Bombeiro do Distrito Federal é considerado Força Auxiliar, reserva do Exércicio.
Art. 2" Compete ao Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal:
I - realizar serviços de prevenção e ·extinção de incêndios;
II -realizar serviços de busca e salvamento;
III- realizar perícias de incêndio relacionadas com sua
competência; e IV -prestar socorros nos casos- de si;nis!ros_, .calamidades
públicas, catástrofes, ·sempre que haja ameaça de destruição
de haberes, vítimás ou pessoa em imine11te perigo de vida.
Art. 3• O Corpo de Bombeiro de Distrito Federal subordina-se a administrativa e operacionalmente ao Secretário
de Segurança Pública.

CAPÍTULO II
Organização Básica
CAPÍTULO[
Estrutura Geral
Art. 4' O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal será
estruturado em órgãos de direção, órgãos de apoio o órgãos
de execução.
Art. 59 Os órgãos de direção são encarregados do comando e da administração geral, incumbindo-se do planejamento, visando a_organização da Corporação em todos _os
níveis, as necessidades de pessoal e de material e ao emprego
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para o cumprimento de suas missões, com atribúições, ainda, de acionar,
coordenar controlar e fiscalizar a atuação dos órgãos de apoio
e de execução.
J}
Art. 69 Os órgãos de apoio atendein às necessidades
de pessoal e de material de toda a Corporação, realizando
_
tão-somente as suas atividades.
Art. 79 Os órgãos de execução realizam as atividadesfim, cumprindo-- as missões, ou a destinação do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal, através da execução de diretrizes e ordens emanadas dos órgãos de direçáo e Q.o amparo
em suas necessidades de pessoal e de material dado pelos
órgãos de apoio~
CAPITULOU

.

Constituição a Atrbuições dos Órgãos de Direção

Art. 89 O Comando Geral é c_onstituído do Comandante Geral e dos órgãos de Direção, que compreendem:
I - O Estado-Maior, como órgão de direção geral;
I I - as Diretorias, coino órgãos de direção setorial;
!H- a Ajudãncia Geral;
IV- as Comissões;
V - as Assessorias.
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--Arl. 9' O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal, responsável pelo comando e pela administração da Corporação, será um oficial superior combatente
do serviço ativo do Exército proposto ao Ministro do Exerc;::ítQ_
pelo Governador do Distrito Federªl.
§ 19 Excepcioftalmell:t~~ O~vído o Ministro do Exército,
o Comandante Géral poderá ser um ofícial BM do mais alto
posto existe-nte na Corporação.
- § 29 No caso do paragrágo anteriOr sempre que a escolha não recai no ofici<il BM mais antigQ da Corporação, terá
ele precedência funcional sobre os·demàis oficiais BM.
· Art. 10. O provimento do cargo de Comandante Geral
da Corporação será féito por ato dO GOvernador do Dis.trito
Federal, após a designação, por deCreto do Executivo Federal,
do oficial que passara à disposição do Governo do Distrito
Federal para esse fim, ou após a aprovação da indicação,
quandó se tratrar de Oficial BM.
- Art. 11. O ofiCiá! do Executiv<Y nomeado par_a·o cargo
de Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal será comissionado no mais alto posto existente na
Corporação, caso a sua patente seja inferior a esse pósto.
SEÇÂO II
Do Estado-Maior
Art. 12. O Estado-Maior, órgão de direção geral, responsável, perante o Comandante Geràl pelO estudo planejamento, coordenação, fiscalização O-Controle de todas as atividades da Corporação, inclusive dos órgãos de direção setorial,
constitui o órgão çentral do sistema de planejamento administrativo~ programação e·orçamento, encarregado da elaboração
de diretri~es e ordens do comando, que acionam os órgãos
-de Direção Setorial e os de_ E_xecução do _cumprimento de
suas atividades.
Art. 13. O Estado-Maior compreende:
I - Chefe do Estado-Maior;
11-Seções:
a) 1' Seção (BM/1)- assunto relativos a pessoal e legislação;
b) 2• Seção (BM/2) - assuntos relativos a informações
e assuntos civis.
C) 3~ Seçáo (BM/3) -assuntos relativos a instrução, operação e-ensino;
d) -4'Seção 'BM/4)- assuntos relativos a logística, estatística planejamento administrativo e orçamento.
e) 5• Seção (BM/5) -serviços técnicos relativos â instalação de equipamentos, medidas preventivas contra incêndios,
perí~ias e pareceres;
O Centro de Operações do Cóqio de Bombeirc) (COCB)
-controle e coordenação de atuação das Universidade Operacionais.
Art. 14. O Chefe do Estado-Maior acumula as funções
de subcomandante da Corporação, substituindo o Comandante Geral, em_seus impedimentos eventuais.
Art. 15. O Chefe do Estado-Maior principal assessor
do _Comandante Geral, dirige, orienta coordenar a e- fiscaliza
os trabalhos do Estado-Maior.
ArL 16. O Chefe do Estado-Maior será um oficial superior BM do mais ato posto existente ria COorderiação escolhida
p-elo Cciinàndante Geral.
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§ 1~ Quando a escolha de que trata este artigo não recair
no oficial BM mais antigo, escolhido terá precedência funcional sobre os demais.
§ 2' O substituto eventual do Chefe do Estado-Maior
será o oficial superioi BM mais antigo existente na Corporação.

SEÇÃOUI
Das Diretorias
Art. 17. As Diretorias constituem os órgãos de direÇão
setorial, organizadas sob a forma de sistenlas, P.tl!a as a!JViades
de pessoal, de administração financeiro, contabiUdad_e _e_ auditoria e de logistica, compreeridendo:
I- Diretoria de Pessoal;
II - Diretoria de Finanças;
III -Diretoria de Apoio Logístico.
Art. 18. A Diretoria de Pessoal órgão de direção setorial do Sistema de Pessoal, incumbe-se do planejamentot coordenação, execução, controle e fiscalização das atividades relacionadas com o pessoal.
____
Art. 19. A Diretoria de Finanças t 6rgão de direção
setorial responsável pelo funcionamentq do Sistema de AdmiR
nistração Financeira, Programãção e Orçamento, ContãbiR
lidade e Auditoria.
.
.
.
. ..
Art. 20. A Diretoríã de Ãpo-iO Logistico, órgão de di!eR
ção setorial do Sistelna Logístico~ incumbeRse do planejamenR
to, aquisição, coordenação, fiscalização e controle das necessiR
dades de apoio de saúde â Corporação e das atividades de
suprimento e manutenção de material e instalações.
_

_

_
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SEÇÃOIV
Da Ajudância Geral
Art. 21. A Aj!rdãncia Geral tem a seu cargo as funções
administrativas do C.omandooG_eraJ, considerado como Organização de Bombeiros Militares.
SEÇÃOV
Das Comissões

Art. 22. As Comissões são órgãos de assessorainento
direto do Comandante Geral, constituídas para assuntos específicos terão característica permanente oU emporário.
Parágrafo único. A Comissão de Promoções de Oficiais,
presidida pelo Comandante Geral da Corporação, e a Comissão de Promoções de Praças, presidida pelo Chefe do EstadoMaior, são de caráter permanente.
SEÇÃOVI
Das Assessorias
Art. 23. As A-Ssessorias, constituídas eventualmente,
para determinados estudos que escapem às atribuições ·noi'R
mais e. especfficas dos órgãos de direção, destinam-se a dar
flexibilidade à estrutura do. Comando da COrporação, particularmente em assuntos especializados.
CAPfTULO III
Constituição e Atribuições dos Órgãos
de Apoio
Art: 24. Os órgãos de apoio compreendem:
I - o Centro de Formação, Aperfeiçoamento e· Especia__
lização;
II - o Centro de Manutenção; e
III - a Policlínica.
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Art. 25. O Centro de Formação, Aperfeiçoamento e
Especialização é o órgão de apoio do Sistema de Ensino subordinado á 3~ Seção do EstadoRMaior, incumbido da formação,
do aperfeiçoamento e da especialização de oficiais _e praças.
BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e, eventualmente, de civis ou oficiais e praças de outras corporaç_ões.
Art. 26. O Centro de MànutençãÓ é um dÔ;· órgãos
de apoio· do Sistema Logístico ·subordiD.ado à Díretoria de
Apoio· Logístico, incumbido das atividades de manutenção,
do material da Corporação, inclusive instalações.
, ·-·' -Art. 27. A Policlínica é um dos órgãos de apoio do
Sistema Logístico, subordinado à Diretoria de Apoio. Logístico, incumbido das atividades de assistência médica nos bombeiros.militares da Corporação e seus dependentes.

CAPITULO IV
ConStituição e Atribuições dos Órgãos
~e Execução
·
Art. 28 .. O~ órgãos de execução do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. constituem as Unidades Operacionais de Corporação e, de acordo com as suas peculiaridades
de emprego, são de duas naturezas:
l-.Unidades de Extin,ção .de .Incêndios; e
II~Unidade de Busca. e Salvamento;
§ 1"' Unidade de Extinção de Incêndios é a que a seu
cargo dentro de uma determinada área de responsabiJidades,
as missões de extinçãode incêndios e suas decorrências.
§ 2t> Unidade .de Busca e Salvamento é a que tem a
seu cargo, dentro da área do Distrito Feâeral as missões de
busca e salvamento, tanto terrestre? como aquáticas.
Art. 29. As Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiio do Distrito Federal são dos seguintes tipos:
I ---,Orupamento de Incêndio (GI);
I!-Subgrupamentode Incêndios (S/GI; e
III- Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).
- ·§ -lt> Cada Grupamento de Incêndio poderá ter um ou
mais Subgrupamentos de_ IncêndiQ. subordinados.
§ 29 Os Grupàmeiltos subordinam-se diretamente ao
Comando Geral.

TITULO III
· Pessoãl
CAPÍTULO I
Do PeSsoal do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal
Art. 30. O pessoal do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal compõeRse de:
I - Pessoal de ativa:
a) Oficiais, constitUindo os seguin-tes quadros:
-quadro de Oficiais BM (QOBM),
-Quadro de Oficiais BM Médicos (QOBM/med.);
--'-Quadro de Oficiais BM de Administração (QOBM/
Adm.);e
- Quadro de Oficiais BM Especialistas (QbBM/Esp.);
b) Praças Bombeiros-Militares (Praças BM).
II- Pesoal inativo:
_ a) Pessoal da Reserva Renumerada, compree-ndendo os
oficais e praças BM transferidos para a reserva remunerada;
e
.. , b) Pessoal Reformado, compreéndendo os oficiais e praças BM reformados.
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§ 1• O Quadro de Oficiais BM (QOBM) será constituído peJos oficiãis- pOssuidores do Curso de Formação de
Oficiais BM.
.
§ 2• O Quadro de Oficiais BM Médicos (QOBM/Med)
será constituído pelos oficiais que, mediante concurso ingressarem na Corporação diplomados em. mediciria, por escOla
oficial ou reconhecida oficialmente.
§ 3• Os Quadros de Oficiais BM de Adn{inistração
(QOBM/Adm) e de Oficiais BM EspecialistasTQOBM/Esp)
serão constituídos pelos oficiais não possuidores do _Curso
de Formação de Oficiais BM, oriundos da situação de praça.
§ 4"' Compete ao Governador do Distrito Federal, mediante decreto regulamentar os Quadros de que trata este
artigo, por proposta do Comandante Geral da Corpofação,
após a apreciação e a aprovação do Ministério do Exército.
Art. 31. As praças bombeiros~militares serão grupadas
em Qualificaç-ões de B"oriilJei:ios·Militares" Gerais Particulares (QBMG e QBMP.
.
§ P A diversificaÇão das qualificações previstas neste
artigo será a Mínima indispensável, de modo a possibilitar
uma ampla utilização das praças nelas incluídas.
§ 29 n.GOVetnador do Distiito Federal bãixarif; em decreto1 as Normas para a QualificaçãO- de Bombeiro-Militar
das Praças, mediante proposta do Comandante Geral da Corporação dev~damente aprovada pelo Ministério do Exército.
CAPÍTULO II
Do Efetivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

e

Art. 32. O efetivo do Corpo, de Bombeiros do Distrito
Federal será fixadO- -em h~1 especifica -~ Lei de FiXaçãO de
Efetivos do Corpo de BombeiróS do Distrito Federal - mediante proposta do Governador do Distrito Federal~ ouvido
o Ministério do Exército.
__
_
Art. 33. Respeitado o efefivo fixado na Lei de Fixação
de Efetivos, cabe ao Governador do Distrito Federal aprovar,
mediante decreto, os Quadros de Organização (QO), elaborados pelo Comando Geral da Corporáção e submetidos ã
apreciação do Ministério do Exéicifo-.
TÍTULO IV
Disposições Transitórias e Finais
CAPÍTULO!
Disposições Transitórias
Art. 34. A organização básica prevista nesta Lei poderá
ser efetivada progressivamente, na dependência da disponibilidade de instalações, de material e de pessoal, a critério
do Governo do Distrito Federal, ouvido o Ministério do Exército.
CAPÍTULO II
Disposições Finais
Art. 35. O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal, na forma da legislação em vigor, poderá
contratar pesso·ai civil para prestar serviços -a--corpo-raÇão,
tanto de natureza técnica ou especializada, como de caráter
geral.
Art. 36. Compete ao Governador do Distrito Federal,
mediante decreto, a criação, transformaç-ão, extírição, denominaçãO, localização e ·a estruturaçãO -dos óigãos de direção,
dos órgãos de apoio e dos órgãos de execução do Coip<i de
Bombeiros do Distrito Federal, de acordo com a organização
básica prevista neSta Leí e dentro dos lirriites de efetivos fixados na Lei de Fixacão de EfetivOs, por prOPosta do Coman-

dante Geral da Corporação, após a apreciação e a aprovação
do Ministério do Exército.
_ Art. 37. Os órgãos de direção, de apoio e de execução
terão as suas atribuições definidas por ato do Gove_rnador
-do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante Geral
da Corporação, ouvido o Ministério do Exército.
_
Art. 38.. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados So dispoSitivOs relativos ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal contidos no Decreto-Lei n9 9 de
25 de junho de 1966, e demãis disposições em cOntrário.
Brasília, 18 de !llaió-de 1976; 155• da Independência e
88' da República. -ERNESTO GEISEL- Armando Falcão.
LEI N' 7.528, DE 26 DE AGOSTO DE 1986 .
Altera dispositivos da Lei n~ 6.333, de 18 de maio
de 1976, que dispõe sobre a Organização Básica do Corpo de "ilolnbeiros do DistritO Federal, e dá outras providências.
--·
O Presidente da República, faço saber que o Senado
Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
. Art. 1' Os artigos 3•, 9•, 10, 11 e30 da Lei n• 6.333,
de 18_de maio de 1976, passam a vigorar com as seguintes
alterações:

Art. 39 O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal subordina-se, administrativamente, ao,Governador
do Distrito Federal e, operadonalmente, ao Secretário
de Segurança Pública para fins de emprego das ações
de segurança contra incê-ndios e salvamentos.
Art. 9• O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal é o responsável pela administração, comando e emprego da Corporação. Art. 10. O Comandante Geral do Corpo de
Bombeiros do Distrito Federal será um Oficiá! da ativa,
do último posto, da própria Corporação.
§ 1 Sempre que a escolha não recair no Coronel
BM mais antigo da Corporação, terá ele precedência
funcional sobre os demais oficiais BM.
§ 29 O provimentO do cargo de Comandante Geral será feito mediante ato do Governador do Distrito
Federal, após aprovação, p-elo MinistrO do Exército,
do nome indicado, observada a formação--profissiOnal
do Oficíã.l para o exercício-do Comando.
Art. 11. O cargo de Comandante Geral do Corpo de Bombeiros d.o Distri.to Federal poderá, também,
ser exercido por um OfiCiai Superior da ativa do Exército, com o posto de Coronel, proposto ao Ministro
do Exército pelo Governador do Distrito Federal.
<;>

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

~

..

Are 30. · O pessoal do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal Compõe-se de:
I - Pessoal da ati va:
a) Oficiais, Constituiildo os Seguintes Quadros:
-Quadro de Oficiais BM (QOBM);
-Quadro de Oficiais BM Médicos (QOBM/
Méâ.); . - - -Quadro de Oficiais BM Cirurgiões-Dentistas(QOBM/C.Den.);
'
•
-Quadro de Oficiais BM de Administração
(QOBM/Adm.);
-Quadro de Oficiais BM Especialistas (QOBM)
/Esp.);
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-Quadro de Oficiais BM Capelães (QOBM/

1990, a garantia da República Federativa do Brasil ao
contrato de empréstimo externo a ser celebrado entr~
a Companhia Docas do Estado de São Paul_o e o Overb) ..................... ~ ............................. "''""'
seas Economic Cooperation Fund - OECF; no valor _
II - "" .........................-.. '·- --·--------- ...... _ de até y28,889,000,00 (vinte e oito bilhões, oitocentos
§ 1<.> ,,,, ••••••-•••••••••··~••••·~~•~••----·~• .... ••'"'•'•••~*u••
e oitenta e npve milhões de ienes japoneses), com a
§ 2• Os quadros de Oficiais BM Médicos
--- fÍnalidade de- firianciar, parcialmente, a expansão do
(QOBM/Méd.) e de OficiajsBM Cirurgiões-Dentistas
Porto de Santos."
(QOBM/Den.) serão constituídos pelos Oficiais que,
mediante concurso, ingressarem na Corporação, diploArt. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
mados nas respectivas áreas por escolas ofTaislou reco- pnblicação.
nhecidas oficialmente.
PARECER N• 434, DE 1991
§ 3'.' ••~•''""''''''*"'~•u•••••••••••••~""••-7••~-•_.., ..... , • .---..-..,,
(Da Comissão Dlietorã)
§ 4' Compete ao Governador do Distrito Federal regularp.entar os Quadros de que trata este artigo,
Redação final do Projeto de Resolução n~ 8, de
assim como-o de Capelão BM, por proposta do Coman1991.
dante Geral da Corporação, ouvi:do o- Ministério do
A Comissão Dii"etor_a apresenta a rectação final do Projeto
Exército.,.
cte Rc!solução n~' 8, de 1991, que altera a redação do inciso
9
Art. 2 Esta lei entra em vigor na data de sua publi- I do art. 43 do Regimento Interno do Senado Federal.
cação.
'---~de _Reuniões da Comissão, 6 de novembro de 1991..
Art. 3"' Revoga~-se ªs disposiç_6e.$ el!l contrário.
- Mauro Benevides, Presidente - Alexandre Costa, RelatOr
Brasflia, 26 de agosto _de 1986; 165' da Independência - Meira Filho - Veni Deras.
e 98' da República. -JOSE SARNEY - Paulo Brossard.
ANEXO AO PARECER N' 434, DE 1991
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaflia.)
Redação final do Projeto de Resolução nQ 8, de
1991.
PARECERES

Oip.);

PARECER N• 433, DE I99l
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução
1991.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE l991
--.
.
. ·--Altera a redação do inciso I do art. 43 do Regimento
Interno do Senado Federal.
Art. 1' O inciso I do art. 43 do Regimento Interno
passa a vigorar com a seguinte redação:

eu, ·

n~

71, de

A Comissão Diretora apfesenta a redciçãC{nfi.;J- do Profeto
de Resolução n~_ 71, de_ 1991, que modifica a ementa e o
artigo primeiro da Resolução n' 42, de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de novembro de 1991.
- Alexandre Costa, Pn~sidente - Lucídio Portella, Relator
- Beni Veras - Márcio Lacerda.
ANEXO AO PARECER N• 433, DE 1991
Redação fmal do Projeto de Resolução n' 71, de
199!.

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
Modifica a ementa e o artigo primeiro da Resolução
n• 42, de 1991.
Art. I• A ementa da Resoluç_ão n' 42, de 1991, passa
a ter a segumte redação:
· - ·
"
"Autoriza a RepúbHca Federativa do -Brasil a garantir o contrato de empréstimo externo a se-r-celebrado
entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo
e o Overseas Economic Cõoperation Fund - OHCF;
no valor de até y 28,889,000,00 (vinte e oito bilhões,
oitocentos e oitenta e nove milhões de ienes japoneses),
destinado a financiar, parcialmente, a expansão do Porto de Santos."
Art. 2' O art. 1' da Resolução n' 42, de 1991, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 19 É- aUtorizada, na forma da Resolução
n' 96, de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal,
alterada pela Resolução n' 45, de 19 de outubro de

-

"Art. 43. . .................................... ,"~··-~-!-quando, por motivo de doença, se encontre
-impossib-ilitado -de-compare-cer "às--sessões ào Senado,
requerer licença, instruída com laudo de inspeção de

?~~-~~-..... -~~-~~---·" .·.................... -. ~ ~: ......... ·~·. ~ ...... .
Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na _data de sua
publicação.
Art. 39 R_evogam-se as disp5)sições em contrário.
PARECER N• 435, DE 1991
(Da Comissão Diretoia)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 77, de
1991.
A: Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~' 77, de 1991, que autoriza, em caráter excepcional, a prorrogaç~o do prazo d~ validade dos efeitos da
Resolução n' 71, de 1990.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de novembro de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Lucídio Portella, Relator
- Beni Veras - Márcio Lacerda.
ANEXO AO PARECER N• 435, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução n' 77, 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
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VII -condições de pagamento:
a) do principal financiado: 85% - FLS14.900A15,00,
em 12
prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a
primeira 360 dias contados da data de embarque;
b) do pagamento inicial: 10% (FLS1.752.990,00) na data
de
emissão da guia de importação; 5% (FLS876.495,00); contra
apresentação dos documentos de embarque;
c) dos juros: vencidos semestralmente;
d) das despesas gerais: mediante comprovação, em cruzeiros, exceto no que for imprescindível à ocorrência dos gastos
que só possam ser realizados no _exterior.
Art. 3\> A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de dezoito meses, contado· da
data de sua _vigênciã..
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publieação ..

RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
Autoriza em caráter excepcional a prorrogação do
prazo de validade dos efeitas da Resolução n9 71, de
1990.
...

Art. 1• O art. 3• da Resolução n' 71, de 18 de dezembro
de 1990-, do Senado Federal, passa a vigorar com a__seguinte
redação:
"Art. 3~> A autorização de que trata esta Resolução será exercida até o dia 31 de dezembro de 1991."
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 436, DE 1991
(Da Comissão Dire(ora)
Redação fmal do Projeto de Resolução o9 75, de
1991.
A Comissão Diretora_apresenta a redação final do ProjetO
de Resolução n9 75, de 1991, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar operação de crédito _no valor
de FLS17.529.900,00 (dezessete milhões, quinhentos e vinte
e nove mil e novecentos florins holandeses), para a importação
de equipamentos destinados aos hospitais da rede municipal
e Hospital do Servidor Público Municipal.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de novembro de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Lucídio Portella, Relator
- Beni V eras - Márcio Lacerda.

PARECER N• 437, DE 1991
---(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 83, de
1991.
_ A Comissão Diretora ãptesertta ã fedação final do Projeto
de Resolução n" 83, de 1991, que autorizaª- Empresa Brasileira
de Telecomunicações_S/A- EMBRATEL, a contratar mediante garantia dã União, operação d_e crédito externo no
valor de US$8,500,000.00 (oito milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), junto â Private Export Funding Corporatjon- PEFCO.
.·
.
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de novembro de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
-- Iram Saraiva - Lavoisier Maia.

ANEXO AO PARECER N' 436, DE 1991
Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 75, 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

ANEXO AO PARECER N• 437, DE 1991
Redação final do Projeto de Resolução
1991.

RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a
contratar operação de crédito no valor de
FLSl7.529.900,00 (dezessente milhões, quinhentos e
vinte e nove mil e novecentos florins holandeses), para
a importação de equipamentos destinados aos hospitais
da rede municipal e Hospital do Servidor Público Municipal.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos termos da Resolução n• 58, de 1990, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de
FLS17.529.900,00 (deiessete milhões, quinhentos e vinte e
nove mil 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:
I-devedor: Prefeitura do Município-de São Paulo;
II - credor: Philips Export B. V. (Eidhoven- Holanda);
III -valor do crédito externo: FLS14.900.415,00 (85%)
IV -pagamento inicial: FLS2.629.485,00 (15%)
V -juros: 6,5% a.a.;
·
VI- despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 0,1% do
total do crédito;
-
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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 Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL, a contratar, mediante garantia da União, opernção de crédito externo no valor de
US$8,500,000.00 (oito miUtões e quinhentos mil dólares
norte-americanos), junto à Private Export Funding Corporation - PEFCO.
--~ -- --- -~

~

Art. 19 É autorizada, na forma da Resolução n9 96,
de 1989, propagada pela Resolução n• 45, de 1990, do Senado
Federal, a Empresa Brasileira de Telecomunicações- S/A EMBRATEL, a contratar, mediante garantia da República
Federativa do Brasil, operação de crédito externo no valor
de US$8,500,000.00 (oitO-milhões e quinhentos mil dólares
norte-amerieanos), de principal, junto à Private Expor! Funding Corporation- PEFCO, estabelecida nos Estados Unidos
da Amériea.
Pa:rágtafo único. A operação de crédito externo a que
se· refe·re o caput deste ai:tigo destina-se ao financiamento
parcial do Projeto de Segunda Geração do Sistema Brasileiro
de Telecomunicações por Satélite - SBTS.
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Art. 2~ As condições financeiras- básicas da OPeração
de crédito são as seguintes:
_ __
I - valor: US$8,500,000.00 (oito mihões e quinhentos
mil dólares norte-americanos);
I I - prazo: quatorze anos;
III- carência: quatro anos;
IV -taxa de juros: 10,14% a.a., fixos;
V- comissão de compromisso: 0,5% a. a. (318 de 1%
devidos à PEFCO e 118 de 1% devidos ao Eximbank) sobre
_____ _
os saldos do empréstimo não desembolsados;
VI- despesas gerais: as razoáveis, limitadas a até 0,1%
do valor do crédito, além das despesas com impressão do
contrato ("Local cost Joan agreement");
VII- seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso;
VIII- juros de mora: 1% a.a. acima da taxa de juros
operacional;
IX- condições de pagamento:
a) do principal: em vinte parcelas iguais, semes~rais e
consecutivas, vencendo-se a primeira em 15-9-95;
b) dos juros: semestralmente vencidos;
c) das comissões de compromisso: semestralmente vencidas, sendo que as primeiras parcelas somente poderão ser
pagas após a emissão do certificado de autorização expedido
pelo Banco Central do Brasil;
d) das despesas gerais: mediante comprovação, ern cruzeiros, exceto no que for imprescindível ã ocorrência de g~stos
que_ só possam ser realizados no exterior;
·
_
e) do seguro de crédito: após a emissão do certificado
de autorização, diretamente ao Eximbank ou ao credor, desde
que comprovado seu recolhimento no exterior;
X) desembolso: até 31-3-95.
Art. 3~ A autorização concedida por esta Resolução será exercida no prazo de doze meses, a partir de sua pu~licação.
Art. 4~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 438, DE 1991

Da COmissão Diretora sobre o Projeto de Resolução
n<:> 72, de 1991, que visa resgtatar para os servidores
do PRODASEN e do CEGRAF a continuidade da contagem do tempo de serviço para concessão das vantagens
denominadas AdJcional por Tempo de Serviço (Anuênio)
e licença-Prêmio por Assiduidade.
Relator: Senador Iram Saraiva
O presente Projeto de Resolução, de autoria do nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho, visa resgatar para os servidores do Prodasen e do Cegraf a continuidade da contagem
de tempo de serviço para concessão das vantagens denominadas Adicional por Tempo de Serviço (Anuênio) e LicençaPrêmio por Assiduidade.
Estas vantage~ns foram inseridas nos Regulamentos próprios daqueles órgãos, aprovados, respectivamente, pelos
Atos n" 19, de 1976, e 10, de 1979, ambos da Comíssão Diretora do Senado Federal, usando da competência qlJe lhe foi
dada pela Resolução n' 58, de 1972, conforme c6pfusanexadas
aos autos.
Estas vantagens, entre outras, foram- asseguradas aos servidores celetistas quando da edição da Lei n' 8.112, de 1990,
que aprovou o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos_, conforme dispõe o art. 243 e seus parágrafos, mas que,
no que se refere aos benefícios que se pretende aprovar, foram
vetadas por parte do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República.
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Posteriormente, com a edição da Lei n' 8.162, de 1991,
art. 79 , foi mantida a contagem de tempo de serviço para
fOd0.!~9$ efei_tos, com exceção da licença-prêmio e anuênio,
porc~m de forma_ indiscriminada, sem ressalvar aqueles servidores que, no decorrer do tempo, adquiriram, por outro diploma legal, o direito a estes benefícios.
-- -- Trata-se, com efeito, de uma afronta ao princípio do
direito a~q uirido consagrado pela Constituição em vigor em
ieu art. 5<:>, inciso XXXVI, o que exig~ imediata reparação.
Em se tratando de matéria administrativa interna, sua
aprovação está inserida na competência do Senado Federal
definida pelo inciso XIII do art. 52 da Constituição.
Diante de todo exposto, somos de parecer favorável à
aprovação da proposta, na forma como foi apresentada, e
seu encaminhamento ao Plenário.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1991.- Mauro Renevides, Presidente --Alexandre Costa, Relator- Iram Saraiva
- Márcio Lacerda.
PARECER N' 439, DE 1991
_ Da CQmissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei do Senado n~ 172, de 1991, que
"estabelece a obrigatoriedade da apresentação anual
·de declaraçãQ- de bens para o exercício de cargos ou
funções em atividades da administração direta e indireta".
Relator: Senador Odacir Soares
O Projeto de lei em epígrafe, de autoria do ilustre Senador
Jutahy Magalhães, propõe seja de caráter obrigatório a apresentação anual de declaração de bens, pelo Presidente e VicePresidente da República, pelos Ministros e Secretários de Estado, Governadores e Vice-Governadores dos Estados e do
Distrito Federal, Pr~feit~s Muni~ipais e dirigentes de entidades da Administração PúQlica Indireta da União e dos Estados.
Como salientado na justificaÇão que acompanha proposição, o Projeto de Lei tem como metas prioritárias -coibir
enriquecimento e impedir que acusações injustas maculem
a vida ilibada de governantes que, com lisura e honradez,
desempenham a missão· que lhes foi confiada.
Ao propor o estabelecimento da obrigatoriedade de apresentação anual de bens para o exercício de cargos ou funções
exercidos pelas autoridades públicas dos escalões superiores,
a come~arpelo Presidente da República, o Projeto de lei
busca a desejável transparência não s6 na condução da coisa
pública como também no comportamento individual de todos
os ocupantes das altas funções da administração, permitindo
que se conheça o patrimônio dessas pessoas e a sua evolução
nO decorrer do mandato, bem como a origem dos bens. A
.IJ.l._ed_ida é_altamente saneadora.
A'Lei n' 6.728, de 22 de novembro de 1979, trata da
mesma matéria, s_ó _qUe o fez- timidamente, pois que obrigou
exclusivamente as autorjdades dos escalões inferiores a apre~
sentarein _a declaração de bens, e mesmo ass;im apenas no
início e no término da gestão. O projeto de lei é consideravelmente mais amplo. Tem o mérito de alcançar as autoridades
dos escalões superiores, inexplicavelmente mantidas fora do
campo de atuação da citada lei. Permite, ainda, acompanhar
ano a-ano a evolução do patrimônio, bem como saber a origem
dos bens adquiridos durante o mandato. Trata-se, sem dúvida,
de um instrumento eficaz de controle da moralidade na gestão
dos negócios públicos, pelo que o referido projeto de lei
merece aplausos.

a
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Entretanto, em que pese o métitõin-egavel da proposição,
o projeto de lei é inconstituciõnal, na medida em que, sendo
projeto de lei do Senado e situando· se na esfera da legislação
ordinária federal, não lhe cabe criar mecanismos de controle,
de competência dos_Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que obriguem autoridades estaduais e municipais, sob
pena de ferir-se o- princípio constitucional da autonomia político-administrativa-, consagrado no art. 18 da CQo_stituição Federal. As assembléiaS legislativas e as câmaras municipais- são
os órgãos competentes, com função legislativa precípua para
todos os assuntos de interesse dos E_stadós e Municípios, cabendoMihes igualmente as funções complementares 'de controle
da conduta políticoMadministrativa dos ocupantes dos cargos
públicos da respectiva administração. É o que se depreende
do disposto nos artigos 37, caput e inciso XI, 25 e 29 da
Constituição Federal.
À vista do exposto e em razão do caráter inegavelmente
meritório da proposição, somos favoráveis à sua aprovação,
desde que seja sanado o vício de inconstitucionalidade aponM
tado, o que é possível se extrairmos do projeto de lei as
referências ãs autoridades estaduais e murii_c_ipais.
Isto posto, e tendo em vista os aspectos de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e de boa técnica legislativa,
somos pela aprovação do projeto de tei, com a seguirite
Emenda n• 1 - CCJ
Suprimam-se do art. 1' do projeto de lei do Senado n•
172, de 1991, as referências às seguintes autoridades: "e Secretários de Estado ... '' ''Governadores e Vice-Govemadores dos
Estados e do Distrito FederaL_." _''Prefeitos Mqp.icipais ... "
"e -dos Estados".
Acolhemos ainda, as emendas oferecidã~fPC:lo Senador
Oziel Carneiro contidas em seu voto em_separado, que são
as seguintes.- ---- --.----. N•2- CCJ
No projeto, onde consta a expressão "declaração de
bens", consigne-se "dec_laração d_e rendimentos e de ben~".
N•3· CCJ
Inclua-se, onde couber: .
"'Art. Ao Tribunal de Contas da União são assegurados os mesmos direitos e- prerrogativas coriferidos
aos auditores do Departamento da ~ceita Federal por
meio do artigo 7• da Lei n' 4.154, de 1962, do art.
38, parágrafos 5• e 6•, da Lei n• 4.595, de 1964, e do
art. 2• do Decreto-Lei n' 1.718, de 1979.
Sala das Comissões,~30 de outubro de 1991. - Nelson
Carneiro, Presidente- Odacir Soares, Relator- Cid Sabóia
- Oziel Carneiro - Magoo Bacelar - Josaphat Marinho
- Garibaldi Alves - Chagas Rodrigues - Amir Lando Francisco Rollemberg - Elcio Alvares - Wilson Martins Jutaby Magalhães, (Abstenção p/ser o Autor):
VOTO EM SEPARADO
(Do Senador Qziel Cámeiro)
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado n"' 172, de 1991, que
"estab.elece a obrigatoriedade da apresentação anual
de declaração de bens para o exercício em cargos ou
funções em atividades da administração direta e indireta".

É entendimento assente, nos dias atuais, que um -siStema
de declaração periódica de bens e rendas de titulares de
cargos ou funções públicas constitui mecanismõ de inegável
eficácia para impedir o cometimentO de desvios ético-administrativos ensejadores do enriquecimento ilícito de agentes
públicos.
Na busca desse Objetivo, o Projeto em epfgiafe, da lavra
do eminente Senador Jutahy Magalhães, preconiza medida
altamente moralizadora, ·quando, ampliando a exigência--da
Lei n9 6.728, de 1979, torna obrigatória a ipreSen-ta:çao anual
da declaração de bens também para as autoridades públicas
dos chamados escalões superiores, dentre elas os MinistroS
de Estado, o Vice-Presidente e o Presidente da República.
A despeito, poréfn, de seus inegáveis rriéiitos, a proposição ora em exame está a merecer pequenos-mas importantes
aperfeiçoamentos, razão por que formulamos o nosso pedido
de vista no último dia 11 (onze).
Com efeitO; é Imprescindível que a declaração apresentada se refira não aperias a bens, mas também às rendas dos
declarantes, de molde a se conferir ao- Tribunal de Contas
da União, que irá recebê-las, elementos para urna fiscalização
mais 6ficai:.
Entendemos também de extrema valia para a eficáciã
da fiscalização a ser efetuada sObre tais declarações, que se
confira áos agentes do Tribunal de Contas da União os mesmos
poderes hoje reconhecidos aos auditores da Receita Federal,
inclusive, e principalmente, no qUe se refere à solicitação
de informações e estabelecimentos bancários.
Ante o exposto, somos favoráv-eis à aprOvação da matéria
com as seguintes emendas:
·Emenda o•
No projeto, onde consta _a expressão "'declaração de
Q.ens" ~ consigne-se "dedara_ção de renQirP.entos e de bens".

Emenda

n~

Inclua-se, onde couber:
"Art. Ao Tribunal de Contas da União são assegurados os mesmos direitos e prerrogativas conferidas
aos auditores do Departamento da Receita Federal por
meio do. art. ?•da Lei n' 4.154, de 1962, do art. 38,
parágrafos 5' e 6•, da Lei n• 4.595, de 1964, e do art.
2• do Decreto-Lei n• 1.718, de 1979."
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1991, - Seriador
Oziel Carneiro.
TEXTO FINAL APROVADO PELA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA,
Em sua Reunião de 30-10-91.
PROJETO DE LEI DO SENADO W 172, DE 1991
Estabelece a obrigatoriedade da apresentação da
declaração de rendimentos e de bens para o exercício
de cargos ou funções em entidades da administração
direta e indireta.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> É obrigatória para o Presidente e Vice-Presidente da República, os Ministros e dirigentes de etitidádes
da Administração Pública Indireta da União a apres-entação
anual de declaração de rendimentos e de bens, de conformidade com as disposições desta lei.

Novembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

§ 1"' A declaração a que se refere este artigo constã.rá.
de relação pormenorizada dos bens im6vies e rnQyeis que~
no Páis ou no exterior, constituam separadaffiente o património do declarante e de seus dependentes, no dJa ~1 de
dezembro de cada ano.
§ 2" Incluem-se entre os bens imóveis os direitos reais
sobre imóveis, inclusive o penhor agrfcÕla e as ações que
os asseguram, as apólices da dívida pública oneradas com
a cláusula de inalienabilidade e o direito à sUcessão aberta,

e, entre os bens móveis, os direitos reais sobre objetos móveis,
as ações correspondentes, os direitos de obrigações e. as- àçóes
respectivas, bem como os direitos de ap.tor.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
Ê lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N° 802, DE 1991

-Nos termos do art. 281 do Regimento Interno; requeiro
dispensa de interstfcio e préVia -distrib-uiçáo de avulsos para
o Projeto de Resolução n' 86, de 1991, que autoriza a Prefeitura Municipal de Brusque (SC) a contratar operação de crédito no valOr de quinhentos e treze milhões e novecentos mil
cruzeiros, a preços de março de 1991, a fim de que figure
na Otdem do Dia da sessão seguinte.
·Sala das Sessões, 6 de novembro de 1991. -Senador
Experldião Amin.

Art. 2" Os bens serão declarados discriminadamente
pelos valores de aquisiÇão con:starites dos respectivos instrumentos de transferência de propriedade, com indicação concomitante de seus valores venais.
§ 1"' No caso de inexistência do instrumento de transfeO SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Aprovado
rência de propriedade, poderá ser dispensada a indicação do
valor de aquisição do bem, sendo facultada a declaração de o requerimento, o projeto será ii:tcluído na Ordem do Dia
seu valor venal â época" do ato translativo ao lado do valor da próxima sessão.
--- - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
venal atualizado.
.
Secretário.
§ 2"' O valorde-aqq.isição dos bens existentes no exterior
será mencionado na declaração e expresso na moeda do país
É lido o seguinte
em que estiverem localizados.
Art. 3~ Na declaração de rendimentos e de bens tamREQUERIMENTO N• 803, DE 1991
bém deverão ser consignados os J>nus reais e_ obrigações do
declarante, inclusive de seus dependentes, dedutfveis na apuração do património líquido, em cada ano.
Requeiro, nos termos do art. 71, incisos IV e VII, combiArt. -4~ Relacionados os bens, direitos e obrig~ç_ões, o nados com o Regimento In~erno da Casa, sejam solicitadas
declarante apurará a variação patrimonial Ocorrida no ano- ao Tribunal de_ Contas da União as seguintes providências:
base, indicando a origem dos recursos que propiciaram o acrés· i - realização de auditorias contábil, financeira, orçacimo do património, se for o caso.
mentária, operacional e patrimonial nas unidades adminis§ 1~ As~inada a declaração referida neste ~rtigo, ·o detrativas dos Ministérios da Ação Social e da Agricultura e
clarante deverá encaminhá-Ia, até o dia 31 de janeb:o do ano Refórma -Agrária, responsáveis pela aplicação de quaisql!-er
seguinte ao de referência, ao Tribunal de Contas da União recursos repassados pela União mediante convênio, acordo,
ou ao órgão que, de conformidade com <i art. 75 da Consti- ajuste ou outros instrumentos congêneres aos Municípios bratuição Federal, esteja incumbido de examinar as contas de sileiros no Orçamento do Exercício de 1990; e
entidades a quem o declarante estiver vinculado.
_
2- remessa de informações, relatórios e_ outros doeu~
§ 2• A entrega da declaração mencionada no parágrafo mentos relevantes referentes a fiscaliZação contá_bil, fiflananterior não desobriga o declarante do cuqtprimento das disM ceira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resulposições expressas- nos arts. 1? e 2".da Lei n9 6.728. de 22 tados de auditorias e inspeç6es que já tenham sido realizadas
de novembro de 1979.
· Iio âmbito dos Ministérios da Açã.o Social e da Agricultura
§ 3• A falta de entrega da declaração a que se refere
e Reforma Agrária quanto à aplicação de quaisquer recursos·
este artigo importará em crime de responsabilidade,
repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou
Art. 5• Ao Tribunal de Contas da União são assegu- utros instrumentos congêneres a Municípios brasileiros, no
rados os mesmos direitos e- Preirogativas conferidos aos audi~ Orçamento de 1990.
tores do Departamento da Receita Federal por meio do art.
7' da Lei n' 4.154, de 1962, do art. 38, parágrafos 5• e 6•,
Justificação
da Lei_ n' 4.595, de 1964, e do art. 2• do Decreto-Lei n'
Tomo a iniciativa de apresentar o presente requerimento
1.718, de 1979.
Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ movido pelo dever de esclarecer os fatos objeto de denúncias
cação.
·
fartamente divulgad_as na iro.prensa brasileira que atingem,
Art. 79 Revogam-se as disposições em contráriO~-injustamente, a imagem do Congresso Nacional.
Atendidas as providências nele solicitadas, tenho a certeza de que não irá pairar quaisquer dúvidas sobre a lisura
dos procedimentos e decisões tomadas no âmbito da Comissão
OSR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O Expediente
·
·
···
lido vai à publicação.
de Orçamento, que resultaram na Lei Anua de 1990, motivo
Foi encaminhado à publicação o Parecer da Comissão das referidas denúncias.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1991. - Rachfd
Diretora, concluindo favoravelmente ao Projeto de Resolução
Saldanha Derzi- ll.enrique Almeida.
n• 72, de 1991.
A matéria ficará sobie a mesa, durante cinco· sess.ões
ordinárias,_ para recebimentó de emendas, nos termos do art.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri235, II, d do Regimento Interno. (Pausa.)
mento lido será publicado e incluído na Ordem do Dia.
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Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
Secretário.
É lido o seguinte:

1~

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 363, DE 1991
Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica
Federal de Rio Branco, no Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Fica o Poder Executivo ·autorizado a criar a Escola Técnica Federal de Rio Branco, no Estado do Acre.
Art. 2'? A Escola Técnica Federal de Rio Branco manterá euros de nível médio e profissi!5fi~~~t~, a serem definidos pelo MiniSféiiõda Educação, destinados à formação de
técnicos para atenderem às necessidades sócio-econôicas da
região.
_
Art. 31' A iiiStalação do estabelecimento de ensino de
que trata esta Lei subordina-se à prévia consigrtaÇão, no Orçamento da União, das dotações necessárias, assim como à criação dos cargos, funções_ c empregos indispensáveis ao seu
funcionamento, por iniciatiV-a exclusiva do Presidente da República.
Art. 4~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5~' Revogam-se as disposiçôes em contiário;
Justificação
O Acre ocupa uma área territorial de 152.589Km2 e foi
elevado à categoria de Estado em 15 de junho de 1962, continuando, todavia, isolado- do restante do país, com suas com-unicações restritaS a barco ou avião.
A abertura da rodovia Rio Branco Porto Velho (Rondônia) veio proporcióilãt um maio{intercânlbio. Outro fator
que merece destaque foi a instalação no Estado de grupos
empresariais e migràntes do centro-sul, que concorreu para
o relativo desenvolvimento do Acre na década de 70.
Entretanto, a-situçao· descortinada ainda é preocupante
quanto ao aspecto populacional: 406.800 habitantes, população total projetada para 1989, e 145.948, a estimada em
Rio Branco em 1985, apresentando uma taxa média anual
de crescimento populacional, no período de 1970/19&0, de
3,42%, a menor registrada na região Norte.
No setor educacional, vamos encontrar o seguinte quadro:- no ensino de 1~' grau, em 1985, tínhamos70.232 alunos
matriculados em 817 escolas, que passaram em 1987 a 82.384
matriculados em 1.015 estabelecimentos.
No ensino de 2~' grau, em 1985, a situação é mais crítica
ainda; o Acre possuía 14 estabelecimentos com uma matrícula
inicial de 4.954 alunos e apresentou no ano anterior, ou seja,
em 1984, apenas 706 concluintes.
Em 1985, registrou-se uma -únk:a·inslituição de e!JSino
superior abrigando 1. 758 alunos.
- --Simultaneamente, vislumbramos -o potencial de recursos
existentes nesta região e acompanhamos ·o desenvolvimento
de atividades produtivas, ínfelizmente distante, sob as condições mais primitivas e rudimentares.
Um dos grandes entraves neste processo de crescimento
é a ausência de mão-de-obra qualificada, capacitada, por falta
quase que total de op-ortunidades educacionais que envolvam
os conteúdos curriculares do ensino fóiiDai e a iniciação ao
trabalho.
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F, portanto, com o maior espírito de !u_~~ ~__ de t_:~!~smo

que· estãmos apresentando este -projeto de lei, com o objetiVO
primordial de proporcionar melhores condições de vida para
esta população que anseia pela criação de sua primeirã esCOla
técnica federal. Desta forma, podereinos concorrei para a
elevação do grau de escolaridade dos jove_ns, conciliando formação profissional com instrução e realização.
Em síntese, a construção da Escola TéCniCa Federal de
Rio Branco, sem dúvida, além de ser uma iniciativa justa
em virtude do Estado não possufr seQuer um à-, deSemperiiiii.rá
seu importarite papei, qual seja o de contribuir efetivamente
para o desenvolvimento educacional, económicO e·sociã.I aa
região.
_ Confiantes noS"ilcis·so-sp-ropósitos, SubmetemoS à apn!Ciação dos nossos colegas o presente projeto, certosde que merecerá seu apoio e conseqüente aprovação.
- Sala das Sess6es, 6 de novembro de 1991. - Senador
Telmo Vieira.
(À CorriisStíó de Educação- decistío terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto
lid.o será publicado e remetido à comissão competente.
_
Sobre a mesa, projeto de decreto legislativo que será
lido pelo Sr. I' Secretário.
E lido o-seguinte
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 128 DE 1991
Dispõe sobre a remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, para o exercício financeiro de 1992,
e dá outras providências.

Art. 1!' A remuneração do Presidente da República,
do Vice-Presidente da República, e dos Ministros de Estado,
no exercício finaiJ.ceiro -de 1992 terá como base a vigeiite em
dezembro de 1991, reajustada pelos mesmos índices atribuídos
aos servidores públicos da União.
Art. 2' O art. 1' do Decreto Legislativo 63, de 1'
de dezembro de 1990, pã:ssã ã Vigorar com a seguinte·redação:
"Art. 1~' A remuneração do Ministro·âe Estado,
em janeiro dec1991, é de Cr$ 475.000,00 (quatrocentos
e s_etenta e cinco mil cruzeiros) acrescidos na importância correspondente a cem por cento, a título de
representa-ção.
_ ~_
_ _Parágrafo único. O ven-=cíinentO-fiXado -neSte arti- _
~ go será reajustado nas mesinas bases e datas concedidas
a partir de l~'de fevereiro de 1991, aos servidores públicos da União."
Art. 39 A vantagem pecuniária de que trata o art. 3~
da Lei n9 8.162, de 9 de janeiro de 1991, é fixada, para janeiro
de 1992, em 409.556,00 (quatrocentos e nove mil e quinhentos
e cinqüenta e Seis cruzeiros) e será -reajUStadO "pe"los mesmos
índices atribuídos aos servidores da União para o exercício
de 1992.
---Art. 4 9 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de-sua· publicação.
Art. 5~' Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões Qa ComissãO~ 6 de novembro de 1991.
- Mauro Benevides - Dirceu Carneiro - Mareio Lacerda
- Iram Saraiva.
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RFI\JlJSTFS VPNC'IMPNTOS SERVIDOR
I•VOI li~AO
VIGfiNCit\
01-01-80
01-03-80
12-12-80
01-04-81
01-01-82
01-05-82
01-01-83
Ol-tJó.83
01-0!-84
01-07-84
01-01-85
01-07-85
01-01-86
01-01-86
01-03-86
01-01-87
01-03-87
01-04-87
Ol-05·ll7
01-tJó.87
01-09-ll7
01-10-87
01-11-87
01-12-87
Ol-01-88
01-02-Bll

~·<

VIGÍ'iNCIA

CONC.

25%

01-0~

25%
35%
35%
40%
40%
40%
30%
65%
65%
75%
89;1.%
75%
14,35%
8%
25%
20'!1·
20%
20%
20%

01-06-8!1
01-07-88
01-01-88
OI -08-88
01-lJCJ-88
01-10-&!
01-11-88
01-11-88
01-12-88
01-01-lW
01-05-89
01-07-89
01-0ll-ll<J
01-09-89
0!-1 0-89
01-11-89
01-12-89
01-01-90
01-02-'XJ
01-ll3-90
01-IU-90
01-01-91
01-02-91
01-07-91

6,26%

6,27%
6;r7%

10,56%
47,11%
10,!14%

~1(

CONC.

ló,19%
17,68%
17,68%
17,68%
16,19%
21,39%
21,~9%

21.19%
16,19%
26,05%
64,24%
30%
37,24%
22,63%
2~.18%

4'J,B8%
65,22%
49,lll%
!l'J,Ill%
66,15%
93,08%
30%
81%
9,36%

201#·

VANTAGEM PECUNIÁRIA
Perfodo
19ll5-0UT
NOV

DEZ

19ll6- JAN
FHV
MAR
AllR
MA!
JUN
J!JJ.
AGO
S!fl'

mrr
NOV
DEZ

I

Valor

Perfodo

16.710,1>7
16.710,67
16.710,67

19ll7- JAN
FEV
MAR

31.641,65
31,54!,65
31.295,33
31,295,33
31,295,33
3L295,33
3L295,33
31.295,:!.1
31,295,33
3!.295,33
31.295,13
31.295,33

ARR
MAl
JUN
JlJL
AGO
SliT

mrr
NOV

DEZ

I

Valor

Perfodo

3<JJI9,16
39,) 19,16
46.942,99

l!i&l- JAN
FEV
MAR
ARR
MAl
JUN
JUL
AGO
SET

56331,58

67.597,119
81.117,46
81.1 I 7,46
8!.117,46
86.203,52
121.106,41
I 28.ó<J<J, 78
142290,47

Fator de reajuste de out/85 a jul/91 - 24.508.652.

Foram considerados os (ndiccs gerais e a ftxaçao de novo valor da
vantagem pecuniária conforn1o [).L 2371toutubro/87.

mrr

NOV

DEZ

I

I

Valor

Penado

20<1323,5 I
212014,17
2695n,26

1989- JAN
FEV
MAR

2J96.13
2196,33
2196,33

269577,26
269.577,26
317.238,51
373326,27
510.457,93
61'1.644,88
752,)86,91
1.060. 907,29
1.337.273,63

ABR
MAl
JUN
JUL
AGO
SET
OlJT
NOV
DEZ
1990 -JAN
FEV
MAR
OUT

2196,33
2855;22
3.918,50
3.918,50
4.805,25
5.919,10
8.871,54
14.657,55
21.854,40
4L344,15
68.693,30
132633,02
172.422,92

1991 - JAN
FEV
MAR

31 2.0ll5,4ll
341.2%,68
409.556,01

Valor

.
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O SR. PRESI_DE.NTE (Alexandre Costa) - O projeto
- 6~') QUais as empresas usineiras que, ao faturar O preço
lido ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a da venda dos seus produtos para o cõinércio, efetuaram a
fim de receber emendas.
_ cobrança da taxa adicional destinada a financiar subsídios,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' sem recolhê-la -ao -TesOUro Nacional? Em quanto moiJ.ta essa
Secretário.
aE_~opriação? E, "fi~hlmente, qual o valor recolhido ao Teso_uro
É lido 0 seguinte.
dura:iite. o exercício fin~n~iro de 1990, fruto da cobrança
da refenda taxa pelos usmeuos?
Sala das Comissões, 6 de novembro de 1991.- Senador
REQUERIMENTO N• 804, DE 19~!
Maurício Corrêa.
O SR; PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeriO Jornal Folh~a de S. Paulo, edição de 29 de março último, mento lidó vai à COnfissão Diretora.
publicou ampla matéria, sob o título "Governo estuda refinanSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1!'
ciamento de dívidas de usineiros em até 15 anos"~ cujo mon- Secretário."
_ ·· ·
'tante, estimado em Cr$311 bilhões de cruzeiros, tem como
É lido o seguinte
maior parcela o débito de Cr$170 bilhões de cruzeiros para
REQUERIMENTO N• 805, DE 1991
com o Banco do Brasil, a qual seria refinailciadã em até 10
(dez) anos, com juros de 5% (cinco por cento) ao ano. Outra
Requeiro, com fulcro no art. 256, alínea a, do Regimento
parcela, no valor de Cr$80 bilhões de cruzeiros, representando Interno do Senado Federal, a retirada do Projeto de Lei do
débito com o Tesouro Nacional, seria paga em até 15 (quinze) Senado de minha autoria, de n9 262,-de 1991.
anos, com juros de 12% (doze por cento) ao ano, enquanto
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1991. - Senador
que o débito dos usineiros perante a Receità Federal, no Mauricio Corrêa.
importe de Cr$61 bilhões de cruzeiros, poderia Vir·a set parceO SR. PRESIDENTE (Alexandre CostaJ - O requerilada em 100 (cem) meses, com juros de 12% (doze por cento) mento lido será publícado e incluído em Ordem do Dia.
ao ano, além do perdão de 50% (cinquenta por cento) das
Sobr~ a mesa, proposta de emendas à Constituição que
multas relativas às dívidas atrasadas. serão lidas pelo 19 secretário.
Também nas edições dos dias 30 de março p.p. e de
Sã_Qlidas as seguintes
10 e 15 do mês de abril último, a mesma matéria foi veiculada
com aditamento de detalhes, assumindo significado de público
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 19, DE 1991
denúncia de odioso priV-ilégio a ser concedido aos de há muito
favorecidos produtores de açúcar.
Suprime- o item II e renumera o item III do art.
Assim, com fulcro no art. 50, § z~ da Constituição Federal,
40 da Constituição.
c/c o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, e
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
tendo em vista o não atendimento, por completo, do Requerimento de Informações n9 135, de 1991, requeiro ·as segUintes na forma do art. 60- da Constituição, promulgam a seguinte
informações a serem prestadas pelo Excelentíssimo Senhor emenda ao texto constitucional:
Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, Embaixador
"Artigo único. É suprimido o item II do art. 40
Marcilio Marques Moreira:
da Constituição, renumerando-se o item III."
1Ç>) A quanto montam atualmente as dívidas dos usineiros
Justificação
de produção de açúcar e álcool, detalhando-se individualmente os nomes dos devedores, municípioS em· que se acham
Um dos mais'"grãves defeitos dO teXto em vigot da CóilSti- _
instalados, valores dos débitos e órgãos credores, respectivamente?
tuição,_ qUe desafia__O_Qr?prio desenVõlvimento etário da popu2') Contra quais despesas devedoras foram até hoje pro- lação brasileira, foi o de permitfr co'ntfnU"asSe a marginalização
postas ações judiciais em trâmite, tendo por objeto a cobrança da velhice, ao contrário do que ocorre ef!1 todos os países
decorrente de inadimplência, mencionando-se respectivamen- do Primeiro e segundo mundos.
_
_ __ _
O mito do upaís jovem", que atraía levas de imigranteste as datas das proposituras, juízos e fàSes éin que se encontram
os processos, bem assim a origem e os valores das obrigações? :::--- crescentemente reduzidas, a partir da década de cinqüenta,
39) O Governo cogita de beneficiar esses usirieiros .com Quando temos apreciáveis corterttes ·--ero_igracionistas· -para- o·
a redução de multas e concessão de apartes de novos recursos, iapão, os EstadoS Unidos-, Canádá, França· e Portugal- contisob a forma de financimento? Em caso positivo, qual o critério inia sendo o nosso principal ufanismo, agredindo_ um_a_reali-a ser adotado?
_
___
dade sociológica, pois a população marcha aceleradamente
-----49) Procede a no_tícia de que o Goveriio mantém o propó- para o envelhecimento.
sito de promover abertura de crédito suplementar para suporÉ dos mais graves·o problema das _crianças e ac;lole:;;centes,
tar subsídios aos usineiros? Em caso positivo, qual o valor o qual decorre, de maneira preponderante, da instabilidade
a ser alocado?
da fa,mília urbana brasileira, a partir da segUnda metade deste
5') O Tesouro Nacional liberou cerca
~Cr$3hilhões século; tais problemas sâó ã.gravados na -medidã em que a
de cruzeiros em subsídios para que 15 usinas de açúcar alagoa- metropolização, a urbanização e-ª ind!lstrialização têm des_ennas pagassem dívidas junto ao Banco elo Estado de Alagoas raizado a velha família rural, enquanto os furtos famélicos
- PRODUBAN, como informa a Folha de S. Paulo, edição se transformam em espantosOs atentados por parte de "pivetes
de 15-3-91? Em casO. afirmativo, quais os_ cnlêiios e dispo- e trombadinhas, também impulsionados por inconsciente mi~
- -sitivos legais que ensejaram a liberação, quais Os nomes das noria económica.
15 empresas beneficiadas e dos seus respectivos Sócios e direNesse contexto, a mídia, vendo, apenas, "o Brasil do
tores?
futuro", a "esperança da pátria" e sua duvidosa juv6iiilidade,
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reincide numa estratégia, comprovadamente estêril, _de pór
os "meninos de rua" no proscênio das televisões e das manchetes impressas, enquanto esquece, inteiramente, de tornar
cada vez mais_capaz a experiência da Terceira Idade, principalmente nas tarefas de autovalorização, que resultam, implicitamente, na melhor formação de crianças e adolescentes.
Basta assinalar que o texto constituciOnal tem ~ad51_ menOs
de dezenove dispositivos referentes ao menor· e ·aci adolescente, nos arts. 7~, 227, Z28, 203, 14 e 224, reserVando ao
idoso apenas quatro referências: quanto ao voto f~ç_ultativo,
ao imposto de renda, à gratuidade do transporte e ã renda
mensal vitalícia.
Desses dispositivos, um se destaca, co_ino se- brilhasse
pela ausência de praxis social e regrilam-ent~ção positiva: o
arL. 230, que dispOe; üi-Vel-bis:
"A fam.flia, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as_ pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem~estar e garantindo-lhes
o direito ã vida".
Por mais candidamente exarado que seja o princípio,
reconhece apenas o pressuposto da isonomia aplicáVel aos
idosos, já que -todos, desde a vida intra-uterina, tê-m direito
à sobrevivência e ao bem-estar~ sendo a-dignidade_ uma_ condição inarredável do homem.
O verbo ''amparar", nesse artigo, dá uma verdadeira
medida da mesquinhez do tratamento aos brasileir~s idosos,
que pensam muito mais na própfiadigDídade do que no caridoso conforto de um asilo, de uma comemoração anual, de
reportagens na mídia escrita ou eletrdnica.
- -- -- O ve1ho quer trabalhar~ ser útil, participantt:.__ _
Raros os que deixam -de votar ao- corripletarem setenta
anos, porque não querem renunciar ao mais alto _de_ver ·da
cidadania.
Esse art. 230, na sua singeleza caritativa, colide, _froutalmente, com o item II do art. 40 da Constituição, que, decerto,
não escapa aO contraste com a atividade de figuras eminentes,
como os Senadores Afonso Arinos de Melo Franco e ~elson
Carneiro, o Primeiro, tim dos :nossos mai6res constitucionalistas e políticos republicanos, o segundo,·iiJ.transigend~ defensbr da familia, da criança, do idos e do aposentado - sem
contar sua indormidaso vigilância, quanto aOs_ direitos trabalhistas e previdenciários. Esse vetuSto mandamento, q'u~- o
item II do artigo 40 contém, é herança de uma legislação·
administrativa medieval, quando a média da vida humana
chegava aos cinqüenta anos, eni raríssimos países.
Na verdade, apesar das piedosas lamentações sobre a
velhice, ná cátedra, na imprensa e no parlamento brasileiros,
pouco· têm estudado o problema do envelhecimento na sua
completude, ou seja, nos aspectos sociais, psiCOlógicOs e eco·
··- -- · ----- ·--·
··
nómicos.
Não devemos ignorar que há três tjpos de envelhecimento
-biológico, psicológiCÕ e social-a exigir, cada Um deles,
especial abordagem.
Enquanto a idad~ psicológica se relã.dona com " .maação
atual do indivíduo - aqui, ínclusive no meio social_; agora,
nas limitações do tempo-, sua consideração exige, aO_~esmo
passo, a capacidade de adaptação ao processo social evolutivo.
Implica adequação às conâutas sqciais doQ!inantes,
atuais, contemporâneas, que não p-odem, no entanto, abstrair
o tempo anterior de formação da própria personalidade.
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Já a idade social está conectada com os costumes e usos
atuais, do velho em relação a toda a socied;;tde envolvente,
corno grupo, infelizmente, até agora discriminado e~esgraça
aamente, pelo próprio texto constitucional, lembrando o medievalismo das ordenações portuguesas, já às portas do século
XXI.
Somente no começo do século passado a ciência começou
a prestar mais ate:rição ao conceito de "idade biológica", procurando caracterizar os condicionamentos da velhice, identificando transições psicológicas, somáticas e comportamentais
que acompanhariam o ciclo do desenvolvimento individual.
Logo depois, ainda naquele século, advertiam-se os geriatras
de que o homem não envelhece uniformemente - nem do
ponto de vista psíquico, nem do ponto de vista somático - ,
pois há atletas logenvos, grandes trabalhadores intelectuais
nonagenários e políticos octagenários.
· -..-.O certo é que, a partir de 1946, quando tivemos inaugurada miis uma Constituição brasileira, todos os do Primeiro
Mundo e mais alguns países civilizados começaram a dar maior
ate·J;Içáo aos problemas do envelhecimento: os sociais, no sentido de propiciar aos idosos mora~ia condigna, emprego, assistência médica e lazer; os psicológicos, com a tentativa de
beneficiar os idosos com as últimas conquistas da geriatria,
com a compreensão ·da necessidade da sua colabora-ção nas
tarefas sociais e educativas; os lúdicos, com o encorajamento
à vocação artística de muitos que não tiverem tempo de desenvolver antes esses dons naturais.
Precisamos lutar pela formação de uma consciência social
no -sentido de que.a capacidade de aprendizagem de um jovem
é t~o importante quanto a soma de experiências que lhe podetransmitir um velho.
DevemOs comprovar, com· insistência Iriaior, n.á·m-ídia,
que há velhos saudáveis e úteis, executando, depois dos noventa anos, as mesmas tarefas da maturidade. Exemplos, em
todo o mundo, se somam: Bismarck e Adenauer, na Alemanha; Hirohito, ~o Japão; Salazar, em Portugal; Franco, na
Espanha; Vargas, no Brasil; Mao Tse-Tung, na China; pe
Gasperi, na Itália, nos mais conturbados tempos deste século;
artistas como Salvador Dali, Pablo Picasso, Wagner, Ticiahoou AJ1hur Rubinstein._ Ninguém perguntaria a idade de Nelson
Capteiro, Afonso Arinos, UlyssesGuim~rães,no Parlamento;
tampouco ningUém afirmaria-que os nOSsos melhores Chefes
de Governo foram ·os maís jovens.
- Não há limite de·· idade para a permanência de. um Juiz
da Suprema Corte dos Estados Unidos, nem se sabe de ''compulsória" em nenhum País civllfZadO do mundo, para o Legislativo, para a -chefiei do Estado ou do Governo.
Esse instituto é iníquo. Precisamos ac3.bar com ele, para
poder produzir um verdadeiro Estatuto do Idoso no País.
Sala- das Sessões, 6 de novembro de 1991. - Senador
Francisco Rollemberg- Louremberg Nunes Rocha- Wilson
Martins- Espiridião Anlln -- Henrig':Je Almeida- Nabor
Júnior- Jutahy Magalhães .-:Carlos Patrocínio!..., Teotõnio
Vilela- Guilherme Palmeira- Amir Lando-Marco Maciel
:-João França- Divalâo Suruagy- Élcio Álvares- António Mariz - Am~onino Mendes - Oziel Carneiro - Ruy
Bacelar- Nelson Wedekin- Fernando Henrique Cardoso
-Mário Covas - Garibaldi Alves Filho -Maurício Corrêa
-Cid Sabóia de Carvalhà -José Eduardo -Coutinho
Jorge - Mansueto de Lavor- Ronaldo Aragão - Ney Maranhão.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
I - relação_ de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar,
que preverá indenização compensatória, .dentre outros direitos;
II- seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III- fundo de garantia do tempo de serviço;
V - piso salarial proporcional â extensão e à com plexidade do trabalho;
·
IV- salário mínimo, fiXado em lei, naCionalmente unificdo, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e
às de sua família com moradia, alimentação, educação saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes peródicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
snedo vedada sua vinculação-para qualquer fim;
VI- irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII- garantia de salário, nunca inferior ao rrifnimo, para
os -que percebem remuneração variáVel;
VIII -décimo terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;
IX- remuneração do trabalho noturno superior à do
diurno;
X- proteção do salário na forma da lei, constituindo__
crime sua retenção dolosa;
XI- participação nos lucros, ou resultados, desvinculada
da remuneração, e-, excepcionalmente, participaÇão na gestão
da empresa, conforme definido em lei;
XII- salário-família para os seus dependentes;
XIII - duração do trabalho normal nãQ _superior a oitO
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado
em turnos inint6rniptos de revezamento; salvo _negociação
coletiva;
-XV -repouso semanal remunerado, preferencialmente
aos domingos;
__ _ _
XVI -remuneração do serviço extraordinário superior,
no mínimo, em cinqüenta por cento·à do norinal;
XVII- gozo_ de férias anuais remuneradas com·, pelo
menos, um terço a mais do que o salário norm-al;
XVIII -licença à gestante, sem prejuízo do "emprego
e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
XIX -licença-paternidade, nos termos em lei;
XX- proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos tenD.os dá lei; ··
XXI- aviso prévio proporcional ao tempo de serviço,
sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
XXII- redução dos riscos inerentes ao trabalho, pormeio de normas de saúde, higiene e segurança;
XXIII- adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;
XXIV- apoSentadoria;
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XXV --assistência gratuita aos fílhos e dependentes des- de o· nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas;
XXVI~ reconhe~irnento das convenções e ?-COrdas coleti vos de trabalho;
XXVII- proteção em face da automação, na forma da
lei;
XXVIII- seguro contra acidentes de trabalho, a cargo
do empregador, sem excluir a indenização a que este está
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX- ação, quanto a créditos resultantes das relações
de trabalho, com prazo prescricíonal de:
a) cinco anos para o trabalhadOr urbano, até o limite
de dois anos após a extinção do contrato;
b)até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador rural;
XXX .....:..:.proibição de diferença de salários, de exercício
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo,
idade, cor ou estado civil;
XXXI- proibição de qualquer discriminação no tocante
a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de
deficiência;
XXXII- proibição de distinção entre trabalho manual,
técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;
XXXIII- proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz;
XXXIV- igualdad-e de direitos entre o trabalhador com
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.
Parágrafo único. _São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI,
-VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a
suá integração à previdência Social. ••• O •
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Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio uni~ersal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II --referendo;
III- iniciativa popular.
§ J9 O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiOres de df"''lOito anos;
II- facultativos para:
os analfabetos;
- -- b) os maiores de setenta anos;
·-c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 29 Não podem alistar-se como eleitores os estraitgeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os
conscritos.
§ 3~> São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II- o pleno exercício dos direitos políticos;
III- o alistamento eleitoral;
IV- o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco:_anos para Presidente e Vice-Presidente
da República e Senador;
_ ______ _
b)trinta anos-para Governád_o_r e Vice-GoVern:a:dor de
Estado e do DiStrito Federal;
c)virite e um anos para Deputado Federal, DepUtado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
d} dezoito anos para Vereador.

ar
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§ 4~> São ineleg(veis- os inalistáy~is e os çin~Í(~b~-~g_s~
§ 5<:> São inelegíveiS para os mesmos cargoS~ no período

subseqüente, o Pr~sidente da República, os GoVermi.âores
de Estado e do Distfifõ Federal,- os Prefeitos e quem os hOuver
sucedido, ou substituído nos seis meses anterioi-es ao pleito._
§ 69 Para ·conco-rre-rem ã outros cargos, o l'res_i.dente
da República, os_ Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos ·Uevem renunciar a:os respectivos m-andatos
até seis meses antes do pleito.
§ 7~ São ineiegiveis, no territór1o de jurisdição do titular, o cônjuge e os~ parentes consangüíneos Ou afinS, a:té o
segundo grau ou por adoção, do Presidente da Repúbli~.
de Governador de EStado ou Território, do DistritO.Féderal,
de Prefeito ou -de quem os haja subStituído-_dentro dos seis
meses anteriores ao pleito, salvo se já tirular de _mandato
eletivo e _candidato à reeleição.
§ 8~> o inilitaf 3.1istável é'eiegívet;'atenciídãS-as-segui~ te~
condições:
·
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II - se contar mais dt: dez anos de serviço, será agregado
pela autoridade superior e, se eleito, passará-automaticamente, no ato da diplorna:ção, para a inatividade.
§ 9~> Lei coriiplelnentar estabelecerá outros casás de iDelegibilidade e oçprazo-s de sua cessação, ·a fim de proteger
a normalidade e legitimidade _das eleições contra a influênc_ia
do poder económico ou o abuso do exercício de função,-cargo
ou emprego na administração direta ou indireta. ·
§·to. O mandato _eletiVO podefá ser impugn-ado ·ante
a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados ·da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder económico, corrupção ou fraude. § 11. A ação de impuganação de mandato tramitará
em segredo de justiça, respondendo_ o autor, na forma da
lei, se termerária ou de manifesta má-fê.

.... ·-.. ' -----..

··-~~.-' ~~-~ ;ç.~--~·-·-

Art. 40.

.. -.......

----~~_,~..;.o~ ... ./ .............. ..

O servidor será aposentado:

II- compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de serviço;
III --voluntariamente:

a

Art. 203. A assistência social será prestada quem dela
necessitar, independentemente de contribuição â. seguridade
-.
- ___ ~ '"
social, e tem por objetivos:
I - a proteção â família, à maternidade, à infânda, ã
adolescên,cia e à velhice-;
I I - o amparo às crianças e adolescentes caren-tes;
III- a promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV-~ habiJita e re~bilitaÇão-das Pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua iritegraçáo à vida comunitária;
V- garantia de um salário mfnihio de benefício nlensal
à pessoa portadora de defJciêncí?. e ao ·idoSo_ qUe _cQmprovem
não possuir meios de prover à própria manutenção ou de
tê-Ia provida por su:a família, confOrme dispuser a lei.
' ' '•' •• • • •• ~~· • • --~·-··-''-- • ••••'.,:,, O'"''' • •' ,-.._' ;;;.-, ,-,-.;n'."J... ••••• ~~~. :i.. •• •

Art. · 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo,
o Congresso Nacional instituirá, corilo órgão auxiliar, o Coilselho de Comunicação Social, na forina- da lei.
.... . ... ..... .. --· . ........... ;; .. ..
...-... ··--...........- .... .
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Aú. 227. ·É_ d_eVer da ia:ffi"iiia, da sociedade e dÚ Estado
assegurar à criança e ao 3.d6Ie-scente, com absoluta prioridade,
o· direito ã vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, ã digpidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência fainilitar e comunitária, 3.Jém de
Colocá-los a salvo de toda forma de negligência, disçriminaçãO,
eXploração, violência, crueldade e opr-essão.
_
§ 1o 6 Estado promoverá pfOgramas de assistênciã inte..;
gral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governam_erttais e obedecendo os seguintes preceitos~
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados ã saúde na assistência matemo-infantil;
II - criação de progranl.as de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiência físiCa, sensorial
ou mental, bem como de integração social do adolescente
portador de deficência, mediante o treinamento p"arã o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos_ bens e setviçQ$ _
coletivos, com-a eJimiilaÇã'O_de preconceitos e obstáculos arquitetõnicos.
§ 29 A lei disporá sobre normas de construção dos logradouras e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado
à~ pessoas portadoras de deficiência.
§ 311 O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
_ I -idade mínima de quatorze anos para admissão ao
trabalho, observado o disposto no art. 7•, XXXIII;
_H-- Earantia de direitos previdenciários e_ trabalhistas;
·- lll- garantia de acesso do trabalhador adolescente à
escola;
IV- garantia de pleno e formal conhecimento da atribuiçãO de ato infraciona1, igualdade na relação processual e defesa
técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V- obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito â condição peculiar de pessoa em desenvolvímeD.to, quarido da aplicação de qualquer medida privativa
da liberdade;
.-: VI-estímulo do Poder Público, através de <l_~_sistê~cia
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, Dos termos da lei~ ao
acólhimento, sob a fot_:ma de gu.lrda, de criança ou. adolescente
ótlao ou abandonado;
VII- programas de prevenção e atendiinento especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes
e ·drogas afins. --§ 4 9 A lei punirá severamente o abuso, a violência e
a _exploração sexual da criança e do adolescente.
§ 5' A adoção será assistida pelo Poder Público, na
forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivaçãq por parte de estrangeiros.
-§ 69 Os filhos, havidos ou não da relação do casamento,
ou-por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
~ § 79 No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em Ct)n~ideração o disposto no art. 204.
~Art. 228. São penalmerite inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
... ; .-..-..... ..-~::~ ........ ... :.. ...... :: . ... ; .... -~:: ..... :. :-~----~-~ ..- --.-. ~ .-.
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PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO_
N• 20, DE 1991
- Dá nova fedação ao art. 16 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sentido Federal,
nos termos do art. _6Q __ da Constituição Federal, promulgam
a seguinte emenda ao texto constituciOnal: ~Artigo único~ Dê-se ao art. 16 da ConstitUiçãO Feôeral,
a seguinte redação:
"Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral
entrará em vigor no primeiro dia do ano seguinte ao
de sua promulgação".
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gues- Hugo Napoleão- Lucídio Porte!la- Hydekel Freitas
-Nelson Carneiro- Abdias do Nascimento ...... Dario Pereira
- Lavoisier Maia - Garibaldi Alves Filho - José Fogaça
- José Paulo Biso! - Pedro Simon - Amir Lando - Ronal9.o Aragãq - Odacir Soares - Cêsar Pias - MÚluce
Píntó-- João-FranÇã ..:_-Dii-ceu Carneiro- Nelson Wedekin
- Esperidião Amin- Fernando_ Henrique Cardoso- Mário
Co'.'as - Eduardo Suplicy - Albano Franco - Francisco
Rollemberg- Lç)Urival Baptista- Car1os Patrocínio- Moisés Abrão -João Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- As propostas_de __emenda à Constituição, que acabam de ser lidas, estão
sujeitas a discussões específicas, constantes dos arts. 354 e
seguintes do Regimento Interno.
Os Srs. Líderes deverao encaminhar à--Mesa os nomes
dos integrantes de suas Bancadas que deverão compor, de
acordo com a proporcionalidade partidárias, comissões de de~~_is__Il1elllQ_ros, incumbidas do exame da matéria, no prazo
de trinta dias improrrogáveis.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1' Secretário.
É lida a seguinte:
CoriuiD.ico a -V. Ex~~ para os tinJ- dO- disposto -no_:~artigo
39, a, do Regimento Interno, que ausentei--nie do País no
período de 5 a 19 de setembro, em caráter particular, conforme
Requerimento n' 569/91 e no período de 20 de setembro a
6 de outubro, em desempenho de missão do Executivo, autorizada pelo Senado, conforme Requerimento n" 660/91, tendo
a partir de 7 de outubro, retornado aos trabalhos da Casa.
Brasília, 5 de novembro de 1991.
-Senador
Ruy Bacelar.
- -- O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A comuni-cação Jjda vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. -19 S-ecretário.
É lido o seguint~: .
.

Justificação
A presente emenda objetiva dar çondições_à aplicabilidade da Lei n' 8.214, de 24 de julho de 1991, que regulamenta
as eleições municipais de 1992, pois, segundo o disposto no
art. 16 da Constituiçáo Federal, "a lei que alte"rar o processo_
eleitoral só entrará em vigor um ano após sua promulgação".
Dessa feita, a referida Jei só entrará em vígõi- rio díã. 24 de
julho de 1992, sendo que os prazos e as providências nela
previstos não poderão ser desde logo aplicados.
Dentre esses prazos e providências ressaltamos os concernentes ao domicílio eleitoral e à sua transferêncía,- à fílíãÇãO
partidária, à realização de convenções, ao registro de candidatos, além de outros inconipatíveis com-·as disposições_ da
lei.
Em face de o processo eleitonU já se encontrar em marcha, por imperativo constitucional, e de .i data das eleições
muniCipais estar marcàda para os dias 3 de outubro, em primeiro turno, e 15 de novembro de 1992, em segundo turno, não
há como sustá-lo.
Assim, submetemos à alta apreciação dos Senhores Congressistas proposta de Emenda ao art. 16 da Constituição,
para substituir a expressão j•um ano após -stra promulgação"
para "no primeiro dia do ano seguinte ao de sua promulgação".
OFÍCIO
Com essa providência acreditamos estar solucionado o
COMISSÃO DE CONSTlTUIÇÃO,
impasse criado pela vigência da Lei n• 8,214 a partir de 24
JUSTIÇA E CIDADANIA
de julho de 1992, porquànto passará ela ·a vigorar no dia
19 de janeiro de 1992, aproveitando-se, assim, todas as_ suas Of. n' 37/91/CCJ
Brasília, 31 de outubro de 1991
disposições no processo-eleitoral do ano vind"ouro, à exceção
Senhor Presidente:
de pequena parcela do prazo de um ano requerido para o
Nos termos regimentais, comUniCo a-v. "Ex~ que esta
domicílio eleitoral.
Comissão aprovou, com às Emendas de nçs 1 a 3-CCJ; ó PLS Sala das Sessões, 6--de novembro de 1921. -=.:.Senadores
n' 172, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
Coutinho Jorge, Aluizio Bezerra - Nabor 1Unl6r:..:.:... Telmo que ''estabelece a obrigatoriedade da apresentação a-nual de
Vieira - Dívaldo Suruagy - TeotóniO- Vilela _filhQ~ ~. Guideclaração de bens para o exercício de cargos ou_ funções
lherme Palmeira - Henrique Almeida -Jonas Pinheiro em entidades da administração direta e indireta, na reunião
José Sarney -Aureo Mello- Carlos De'C3.rli- Amazonino _ do dia 30-10-91.
Mendes-Jutahy Magalhães -Ruy Bacelar- Josaphat Ma- ___
Na 92_0rtunidade renovo a V. E~~ meus protestos de elevarinho - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides da estima e consideração. -Senador Nelson Carneiro, PresiBeni Veras -Maurício CO_i:iêa - Meira Filho - Valmir dente.
Campelo- Gerson Camata ...:.._João Calmon --Elcio Alvares
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Com refe- Irapuan Costa Junior- Iram Saraiva -Onofre QUinãii
-Alexandre Costa - Magno Bacelar --Epitácio Cafeteira fêii."ªà ao ofício que ac-aba de ser lido, a Presidência comunica
- Lourcmberg Nunes Rocha -Mareio Lacerda -Júlio a~ Plenário que, nos termosdo art. 91, §§ 2•a 5• do Regimento
Campos - Rachid Saldanha Derzi -Wilson Martins- Levy Inteino, abrir-se-á o prãzO de cinco dias para interposição_
_de recurso, por um· décinio da composição da Casã, pa:ra
Dias -Alfredo Campos- Ronan Tito - Júnia Mãrise Almir Gabriel - Oziel CarneiiO _;,.CoutinhO iorge ....;. Hum- que o Projeto de Lei do SenadO é 112, de 1991~ s-~ja 3pieciado
..
_.
_
berto Lucena- Raimundo Lira- Antonio Mariz- Affonso pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem interposição de recurso, a proCamargo - José Richa -José Eduardo - Mimsueio de
Lavor - N ey Maranhão - Marco Maciel - Chagas Rodri- · posição será remetida à Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Na ~essao
anterior foi lido o Requerimento no 798, de 199!, do Senador
José Sarney, solicitandO lícença para ·se ausentar do País, em
caráter particular, no período de 3 a 11 do corrente.
O requerimento Dão foi votado, naquela oportunidade,
po-r falta de quorum.
·
Passa-..se à votação do re:queririlento.
_
Os Srs. Senadores que o apróvam- queiram peririaneCer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, fica concedida a íiéença sOiici~
tada.
O SR. PRESTDENTE\Alexandre Costa) -A Presidência
comunica a-uPlenáiiO cJ.Ue deferiu, ad referendum da Comissão
Dlretora, 6s Requerimentos de Informações n9 s 793 .e 794,
de 1991, de autoria do Senador José Sarney, aoS Ministros
da Justiça e da Economia, Fazenda e Planejamento, respectivamente.
-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -::A Presidência
recebeu-o Ofício n9 S/52, de 1991 (n~ 6.783!91; na origem),
através ,do qual o Presidente do Banco -central do Brasil,
nos termos da Resolução n"' 58, de 1990, do Senado Federal,
encaminha pedido de autorização do Governo do Estado de
São Paulo para substituir quinze bilhões, vinte e cinco milhões,
quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e _trinta e dois
Bônus do Tesouro do Estado de São Paulo - Série Especial
-BTSP-E.
..
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos ECo-

nómicOs.O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Pr~dêpcia
recebeu o Ofício n' S/53, de 1991 (n° 6.784/91, na origem),
através do qual o Presidente do Banco Central do Brasil,
nos termos da Resolução n9 58, de 1990, do Senã.do Federal,
encaminha pedido de autorização do Governo dq _E_stado de_
São Paulo para emitir e colocar no inercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do TesoUro daquele Estado, para
os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco,
nômicos.
--
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Concedo a palavra ao nobre representante do Amazonas
Se:riador Amazonino Mendes.

AM:

O SR. AMAZONINO MENDES (PDCPara questão de ordem.) -Sr. Presidente_, de fato, após ser co~f~riçia
a··u!gência ao projeto originário da Câmara- dos Deputados,
parte considerável das Lideranças desta Casa resolveu ençarniM
nlHir à -Mesa pedido solicitando a extinÇão da urgência.
Essa atitude teria sobrestado ou sobrestaria a ~rgência,
enquanto não se votasse esse requeriniento.
Parece-me que hoje seria o dia apropriado, pois ontem
houve um trabalho intenso e concentrado de desobstrução
de pauta, e não houve expediente -no Senado, para a votação
desse expediente. Ocorre que constatamos, como fato superM
veniente, de que os autógrafos, em relação a este projeto,
oriundo da Câmira dos Deputados, vieram de forma defeituosa, 1acunosa, omitindo, inclusive, matéria votada. Isso en·
sejou um requerimento de minha lavra, que foi encaminhado
à Mesa, com base no art. 325 do Rigimento Interno do Senado
Federal, que, dentre outras providências, determina que toda
e quãlquer matéria, relativa à principal, seja suspensa até,
é evidente, o retortHY da informação da Câmara dos DepuM
tactos.
Dãí esta queStão de ordem, para que V. Ex• avalie e
façã seguir, parà a Câmara dOs Deputados, solicitação para
reparar o erro e suspender qualquer votação~ ·meSin.o a"·que
diz respeito ao requerimento que pede a extinção da urgência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Mesa vai
verifiCar o que V. Ex• afinna. se veidãdeiro, aplicará o art.
n' 326 e suspenderá a tramitação da matéria. ·
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
S. E r não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
(Pausa.)
..
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso, Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
S~s. Senadores, hoje pela manhã, o plenário do Senado receM
O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente, peço a palavra.
beu centenas de prefeitos de todo o Brasil numa reuni&o irriM
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a O-porlárlte, com a participação de Lideranças de Partidos da
·Câmara e do Senado que vieram trazer d seu apoio integral
palavra ao nobre Senador.
a essa luta dos prefeitos brasileiros. As teses fuildamentais
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP. Sem revisão defeõdidas por S. ExfS foram aprovadas por unanimidade. no
do orador.)- Sr. Presidente, desejo indagar a respeito da plenário do Senado. Quais seriam, então, os problemas básiexistência ou não de um pedido de retirada de urgência de cos dos municípios brasileiros e quais seriam as reiviiidíCaçóes
um projeto de lei, já aprovado na Câmara dos Deputados, que os prefeitos estariam fazendo nesse instante, no Congresso
que trata de interesses da Zona Franca de Manaus._
Nacional e, possivelment~ agora à_ tarde, junto ao Senhor
Solicito de V. Ex~ a informação se existe~ ou não apresen~ Presidente da República? b preciso que se lembre que a maioM
tação de um requerimento para ser posto em votação.
ria das prefeituras municipais do País dependem, basicamente,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Trata-se do de dois tributos: o repasse de 25% dos ICMS de cada Estado
para os municípios e da transferência do Fundo de Par!_icipação
Requerimento n'781, de 1991.
dos Municípios, que é uin recurso cOnstiiucional oriundo da
O Sr. Amazonino Mendes - Sr. Presidente, peço a pala- distribuição do imposto de renda e do !PI.
vra para questão de ordem.
· Segundo dados das associações de municípios do BraSil,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Atenderei o FPM recebido hoje pelos prefeitos praticamente representa
a V. E r logo após responder ao nobre Senador Jonas Pinheiro. o que- recebiam há um ano, e a inflação tão grande, praticamente, não foi considerada.
É um requerimento de extinção de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)...= Há oradores_
inscritos.
-
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poderia utilizá-los para corrigir distorções regionais. Ora, peJo
C9_ntrário! Os recursos do Governo Central sempre foram utilizados, na história económica do Brasil, para consolidar os
desníveis regionais. Daí as disparidades crescentes entre as
regiões n;tais pobres e as mais ricas do País. Ora, ninguém
conhece melhor a realidade do município do que o prefeito;
m está mais exposto às pressões locais do que o prefeitO.
Das autorida9f!S executivas _a que está mais próxima do povo
é Oprefeito. Ele é qtiem recebe os primeiros apelos, os primeias suas obrigações míniiri3s ~ lembrand_o t(lmbém _que a própria ros reclamos, as primeiras sOlicitações. O Govern·o Federal,
COnstituição transleriu uina série de competência_ da União na sua ~n_sensibilidade_,_ levou os muniCípiOS aó-Caos. O quadro
para os municípios.
q_tie ·y.. Ex~ ãcaba de traçar é legítimo, é verdadeiro. Raros
A situação, portanto, no Brasil é graVe, sabemos, -~~s são os municípios, no Brasil, que têm cond_ições de enfrentar
muito grave é a situação dos municípios_ brasileiros, sobretudo, as despesaS_ mínimas de. pagamento de pessoal e do custeio
aqueles municípioS pequenos e médios.
da máquina administratiVa: o- GoVerno Federal está tentando
O quadro é muitâ- grave. Lamentavelmente, o Go.v.erno fazer cai~a depois do desastre gerencial a que foi levc~.do "O
Federal, o Governo COIIOr, insensível a essa realidade muni- País. o-problema do Brasil é de origem gerencial,é um problecipal, resolveu mandar nO bojo do chamado Emendão du=a~_ m-a de competência administrativa. Não é um problerilã de
emendas constitucionãíS tOüllmente contráiias aos interesses natureza política, nem económica; é um problema de compe··
dos municípios brasileiros.
tência, um _pt:oblema gerene:ia_l. O Goye!TIO fracassou. Essa
A primeira é exatamente aquela que trata de redu_zif é a· grande verdad~l_ O_ G_ovemO fracassou, e agora quer transo repasse que os_ Estados têm que fazer aos municfp1os: 25% feiir_ o ônus do fracasso, mais uma vez, para a sociedade
do ICMS. A Emenda Collor, emenda do Governo Federal, brasil~ira. -~~já h_avia: d~to 1 em geb~tes çqm_ outros _eminentes
pretende transferir ou recuar de 25%__ para 20%, v0ltalld6 cOlegas, inclusive__COIJl Y. Ex•, que _o_ Governo Federal, -na
a situação anterior a nova Con-stituiçao Feae·raL Is~9_ gera!]~ fi8;1:1f;ido Presidepte da República, não assume, em momento
um problema muito grave a_os municJPios brasileiros. Signifi- algum, a responsabilidade pelo quadro caótico que estamos
caria voltar atrás das ~ecisões dos Çonstituintes que rp_udáram vivendo. TOdos temo_s culpa, _menos o Pr~sidente da Repúde 20 para 23%.
·
··
·
blica. A culpa é da Constituição, ·a culpa é dos funcionários
Lembro-me naquela altura, porque era prefeito, que a públicOs, a culpa_ é dos empresários~ dos banqueiros, dos milireivindicação era que chegássemos em até 30%. MaS o~ consti- t!i~es, dos trabalhadores. O Pr_esideJ;lte. não tem culpa nenhutuintes chegaram à média de 25%.
·
·
ma! Sua Excelência sempre se coloca como uma grande vítima
Hoje, o Goverilo Collor, através do Emendão encami- desse quadro, ao qual sua incompetênCia-rios conduziu. Daí
nhado ao Congresso Nacional, quer retornar para 20% o-re- - nffiTha ·solidariedade ao pronunciamento de V ,_EX' Estou do
lado_ de V. Ex~ hessa causa do fortak~cimento da~ finanças
passe aos municípiâSpã:ra atender às dívidas dos Estados._
municipais, lutando aber~amente para que o Congresso NacioO Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex• um aparte? nal não permita que elas sejam transferidas para o GoVerno
Federal. Tenho certeza, pelas manifestações ocorridas_ nesta
O SR. COUTINHO JORGE- Concedo o aparte ao nobre
Casa durante o dia de hoje, que a imensa maioria de ParlamenSenador Divaldo Suruagy, com toda satisfação.
tares signátários do_ documento já irivalidá a possibilidade de
O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre .Senador, o Governo aproVação dessa emenda con·stituciõiiaL V. Ex~ está interpreFederal envolvido em sua incompetência busca uma solução tand,Q, neste momento, não apenas o anseiO de milhares e
simplista para fazer caixa. Primeiro perdeU a credibilidade milhares de prefeitos que compõem o contexto geográfico
perante a opinião pública, tentou colocar mais de 200 bilhÕes brasileiro, mas também o pensamento da maioria dos Memde cruzeiros em Letras_ do Tesouro e, segundo informações bros do Congresso Nacional. Meus parabéns.
-que me chegaram, só conseguiu vender 7 biiJ:tões.Isso n~:vela
a perda da credibilidade do Governo na colocação de títulos
O SR. COUTINHO JORGE- Sen~clor Div;ldo Suruagy,
junto ao mercado. Em relação a captação de recursos externos V. Ex~, com a experiência de ex-prefeito e de ex-Governador,
para fazer caixa, o Governo também não tem tido sucesso portanto, profundo conhecedor da realidade dos nossos Estaem conseguir negociar a dívida externa brasileira, no sentido dos e Municípios, colo~ muito bem o aspecto de qu~ _é no
de sensibilizar os banqueiros intemacionaís para os graves Município que se dão os problemas e é o prefeito que é logo
problemas financeiioS que o Pafs está atTa"vessando. Efltão, · acionado, questionado e exigido. Nenhum cidadão qe, qualele vai buscar a maneira mais antiquada e mais simplista que quer município procura o PreSidente da República. Ele pres~
todo o Executivo_ vem encontrando ao longo da história deste siona o prefeito e o governador. Temos aqui Senadores que
País, que é aumentar imposto·! V. Ex•, que é um e~tüdioso foram prefeitos e sabem disso. Na verdade, os prefeitos são
dos problemas tributários, bem sabe que o aumento de impos- os mais acionados: eles é que têm que resolver todos os probleto implica fatalmente em aumento de sonegaç~o. Quanto mas dos _seus municípios.
maior é a alíquota, maiOr a sonegação, porqUe os contribuintes
Lamentavelmente, o Governo Fe9eral não tem visão nem_
se sentem estimulados a sonegar, pois a sonegação compensa sensibilidade para perceber isso. Acaba de mandar essa eq:~.en
o risco que eles possam estar enfrentando. Não contente ~m da que pretende transferir para os municípios· ao_ invés_ de
aumentar os impostos, _Sua Excelência tenta esvaziar Os recur- 25% do ICMS, somente 20%. Portanto, 5% ficãm 'com·o
sos municipais com o ·argumentô leviano de que os prefeitos Estado. Ora, isso não resolv_e o problema do Governo Federal
não_ sabem aplicar os recursos e quem sabe fazê-lo é o Governo e ainda vai criar um atrito entre Estado e Município. O que
Federal; que o Governo Federal, dispondO desses -recursos, os prefeitos estão pedindo é que o Governo Federal mantenhaPoderia dizer que a maioria dos prefeitos dos municípios
médios e pequenos estão sem condições de arcar com a folha
de pagamento dos seus funcionários.
Entendo, pela minha experiência -de mais de 20 anos,
como estudioso no assunto municipalista, quer cotno secretário de planejamento, que fui, sobretudo como preferto;-posso_ afirmar, com tranqüilidade, que nesses 20 anos muica a
situação dos municípios brasileiros chego!J ao nível que está
hoje, em que os prefeitós não têm recursos para--c-um-prir
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esse direito que conseguiram, depois de muita luta, inserir
na Constituição brasileira, que foi exatamente o aumento de
20% para 25% nos n;passes feitos pelos Estados aos Municípios.
Além disso, Sr; Presidente, Srs. Senadores, os prefeitos
estão questionando- e estiveram hoje aqui, no Congresso
Nacional, apelando para as Lideranças, Senadores e Deputados- a outra emenda também encaminhada pelo Governo
Federal, que prevê, em última análise, que todos _os incrementos reais dos tributos federais só sejam repassados para
os Estados e Municípios quando houver um aumento real,
ou seja, descontada a inflação. Isso é realmente um absurdo.
Não vejo nenhum sentido em não se· repassar o incremento
da arrecadação tributária federal no caso, do Imposto de Renda e do !PI, para .os Estados e Municípios, o que é feito
hoje através do Fundo de Participação dos Estados, no caso
dos Estados, e do Fundo de Participação dos Municípios,
no caso dos Municípios. Lembro que isso representa, para
a maioria dos Municfpios brasileiros, FPM e ICMS, 90% da
sua arrecadação.
Não vejo, assim, nenhuma Iógica·nessa·-proposra: exdrúxula do Governo Federal, que prejudica os municípiOs pararesolver seus problemas de caixa. Isto é um abuso, uma inconseqüência, uma iiTesj.Jonsabilidade. Além ~e não resolver o
problema do Estado, cria ainda um problema maior para todos
os municípios brasileiros. Não vejo n~nhuma coetê:p.cia nessa
decisão.
Por isso, os prefeitos estão aqui hOje no Coiigresso Nacional e vão tentar sensibilizar o Presidente da RepúbJica, mostrar-lhe que não resolve o problema brasileiro matar os municípios, que já estão numa Situação de penúria. A proposta dos
prefeitos brasileiros é até muito simples: eles querem que
sejam mantidos os direitos adquiridos na Constitufçãõ-de 1988,
só isso. Não estão pedindo mais nada. É uma luta justa, que
contou, inclusive, com--o-apoio--de vários Parlarne.nt~res que
estiveram presentes no pleitário do Senado na manhã de hoje.
Nós, do Senado, temos que assumir esse papel e não aceitar
as duas emendas presidenciais, que vão prejudicar vários municípios que já vivem numa situação de miséria.
Portanto, a proposta dos Srs. prefeitos é no sentido de
que o Congresso rejeite, de forma clara, essas duas emendas
lesivas aos interesses dos Municípios brasileiros. É importante
lembrarmos que, quão-do o Município vai mal. o p()VO também
vai mal, porque é no-Municfpfo que ele vive o seu dia-a-dia.
Eu Sou um munleipaJista e sempre digo: a União é uma
abstração jurídica, porque qualquer projeto da União faz-se
no Estado ou no Município.~E o-grande equívoco da União,
no meu entender, é cOntinuar decidindo de cima para baixo
sem consultar Estados e Municípios tia elaboração do Oiçamente, que é um tema polémico. Por isso é que ocorre essa
complicação séria todos os anos no CongresSo Nacional.
Qua"rído o Governo Federal, ao elaborar o Orçãmento propõe
projetes nã-área da saúde e da educação, eles serão realizados
nos Estados e nos Municípios, portanto, uma localização espacial, clara. M;;ts,lamentavelmente, ele os imp_õe de cima para
baixo, sem negociar Com govetriadores e prefeitos. Daí sUfge
essa discussão grave para a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária.
O Sr. Garibaldl Alves Filho - Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. COUTINHO JORGE- Com todo o prazer, nobre
Senador.
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O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador Coutinho Jorge,
este meu aparte é apenas para prestar s-olidariedade. Eu não
t~ria muito a acrescentar ao seu discurso. V. Ex~ foi prefeito
como eu, freqüentamos várias reuniões de prefeitos de capitais, visando fazer com que a Cortstitliição tivesse esse caráter
municipalista, pregamos uma reforma tributária, que terminou frustfada, pois o que houve foi apenas uma minirreforma.
Quero dizer a V. Ex~ que, desde já, eStou ao lado daqueles
que estão defedendo, como V. Ex~ diss~, os direitos e prerrogatívas dos Municípios. Mas também sou daqueles que defendem a responsabilidade dos Municípios. Deve haver, realmente, um equilíbrio de responsabilidades e de deveres entre os
diversos níveis de governo. V. EX~' tem inteira razâõ. -Estive
aqU:i ·pela manhã observando a reunião dos prefeitos, de que,
por sinill, V. Ex~ participou como-cOOrdenador dos trabalhos
da mesa. Congratulo-me com V. Ex~. Lembro aos prefeitos
que eles devem preparar levantamentos mostrando a situação
real dos Municípios: Já sabemos da sua penúria: a recessão
está batendo às suas portas, e a crise social se reflete diretamente na sua receita e no dia-a-dia do prefeito. Mas é necessário apresentar dados e levantamentos que mostrem essa
situação, o quanto vai ser arrancado das finanças municipais
por essa emenda constitucional proposta pelo Governo. Esto-u·
solidário com a causa que V. Ex• defende.
O SR. COUTINHO JORGE - Meu caro Senador Garibaldi Alves Filho, V. Ex•, que foi prefeito e sabe da difiCUldade
de se administrar as cidades brasileiras, concorda com a luta_
dos_ prefeitos atuais no s-entido de preservar seus direitos constitucionais. No meu entender, o Congresso Nacional deveria
estudar- uma alternativa, um projeto mais amplo que beneficiasse os Município-s.
Concordo, Senador Gan'baldi Alves Filho, que se deva
fazer um estudo quantitativo das perdas que poderá ocasionar
a redução de 2S% para 20% no repasse do ICMS. Mas posso
cJizer, a priori, pelos Municípios que conheço, que o FPM
e o ICMS representam na receita dc;>s pequenos municípios
98%, o que é um absurdo. A receita dos Municípios do interior, das regiões mai~ pobres, chega a 2% ou 3% em média.
A grande receita do Município é o IPTU, que-não pode cobrar
da população pobre, e o ISS e o IVV, são praticamente inexpressivos. Conclusão, o Município brasileiro, lamentavelmente, em sua maioria; depende basicamente de dois tributos:
do repasse do ICMS e do repasse do FPM, que são, exatamente, os dois que o Governo Federal, através do Emendão,
diminuiu e restringiu. Isto é um absurdo que não podemos
entender. Daí a nossa postura, como Membros do PMDB,
de que a rejeiçãÕ -dessas emendas será fundamental para a
sobrevivência dos Municípios brasileiros, sobretudo, os médios e pequenos Municípios do País. Creio que essa é a postura, não só a meu partido, mas de vários Partidos que aqUi
estiveram, inclusive, com exceção realmente dos Partidos ligados ao Governo que não assumiram ese comprOmisso. Acredito que Senadores- e Deputados que têm o compromisso com
o Governo têm, antes de mais nada, compromisso com o
povo brasileiro e faiJ:iais vão aprovar uma emenda que possa
prejudicar um munidpio onde tenha ligação política. Não
se está pedindo muito. Aliás, eu achei muito oOjetiva as proposta dos prefeitos; eles não estão pedindo absolutamente
muito. Eles estão pedindo que se preserve os seus direitos
tributários, previstos na Constituição brasileira, só isso. Acho
que o Presidente Fernando Colfor aeve- ter a sensibilidade
e o- bom senso de retirar essas emendas, porque se não Sua
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Excelência vai ser fragorosamente derrotado no Congresso
Nacional~ porque ninguém-v3iaceítar realmente uma emenda
lesiva aos interesses dos municípios brasileiros ..
Essa é a nossa Postura, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
é o- comunicado que eu queria fazer em funçãO-da reunião
que tivemos hoje com um grande número de prefeitos do
Brasil.

Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra à nobre representante de Minas Gerais, Senadora
J únia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o
seguinte discurso_.) Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sr'" e Srs. Senadores, a Lei n'? 8.222, que dispõe SQbre a Política

Nacional de Salários, e a Portaria n9 3.485, do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, que reajusta os benefícios
de prestação continuada, demonstram de forma cabal que
existem, no Brasil, duas categorias de cidadãos: os de primeira
e os de segunda classe.
Contrariando o·preceito_constitucion3.1, de que todos são
iguais perante a lei, 'Sem distinção de qualquer natureza, o
Ministério do Trabalho e da Previdência Social acaba de inp
cluir, no primeiro grupo, os -trabalhadores que se encontram
na ativa, e que, por estarem produzindo, mereceram, em
setembro, um reajuste de 147,06% Iiós -seus salários para compensar, parcialmente, a perda do poder aquisitivO, ilo segundo
grupo, ficaram os aposentados e pensionistas, que, téndo dado
já sua cota de contribuição no setor produtivo, representam
agora pesado ónus para a União, motivo por que-São-castiga~
dos com um reajuste bem menor: 54,06% p3ra cOmpenSar,
infimãmente, a implacável erosão dos seus rendimentos.
Alega o Ministro do Trabalho, e da Previdência Social,
Rogério Magri, que a Previdência Social não teria recursos
suficientes para· pagar -tão elevadas somas aos aposentados
e pensionistas, caSo reajustasse Os benefíciOs cõm- o mesmo'
índice adotado para corrigir os salários. Diante desse irD.pàSse,
é de se supor que- S. Ex• Optou- pela solução que parecia
mais fácil, talvez com a aquiescência do Senhor Presidente
da República, de adequar a lei à disponibilidade financeirado sistema previdenciário.
Pretende, assim, o Governo, dar um final melancólicoao breve sonho de 14 milhões de brasifeiros que viram na
Constituição Federal; outorgada em 1988,- a concretização de
um ideal acalentado há várias gerações: a equiparação dos
beneficiários à população econorilicarilente-atiVi,-0-fêS-gãte
da dignidade daqueles que, tendo-se empenhado durante dé§~_~s -~n_s_!~~~C!.-~ J!O~~~--s-~~~_9-ª~e!_ _9~Jª_fpf~.I~l__~ljjªt;i~~2
como párias, vitimados por um sistema insano.Tudo indica, porém, que esses ri:lilhões de brasileiros Uijustiçados não vão se -conformar novamente com essa perda
que, uma vez instalada, se revelará permanente. As açóes
que já se avolumam na Justiça comprovam o ânimo dos beneficiários -em lutar por seus díreitns, e todo o Pafs é palco de
manifestações contra a atitUde espú.ria de nossos ·dirigentes.
O Congresso Nacional é foro privilegiado desses debates,
não só por sua condição representativa da vontade popular,
mas também por sua condição do Poder legisferante.
É por essas razões, portanto, que, investida das atribuições que me foram delegadas pelo povo de Minas Gerais,
venho juntar minha voz aos protestos dessa imensa legiãó
de brasileiros discriminados pela Previdência Social. É por
essas razões que pretendo provar a legitimidade desse protesto

-ª
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uníssono, no momento em que as autoridades, preocupadas
com o caixa do Instituto Nacional de Seguridade Social, atropelam a Constituição, ignorain as leis e despreialn os funaa~
mentes da ordem e da justiça social.
O St. Jutahy Magalhães-Permite-me V. Er um aparte?
. A SRA. JÚNIA MARISE - Ouço ó aparte do nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senadora Júnia Marise, quero
com V. Ex~ por abordar esse -tema, pois. é
utn~i' prêocupaçãO de, praticamente, todos os Srs. Senadores
essa ~qüeStão dos aposentados. Estranho a posição do Ministro
António Rogério Magri, porque quando S._ Ex~ esteve aqui,
respondendo uma peigunta objet~vaque lhe fiz" a respeito
d_esses 144%, S. Ex~ disse que não recorreria se a Justiça
desse ganho de causa aos aposentados que estavam entrando
com ação na Justiça. Então,_ pergun~o eu: o_ que vale é a
palavra do Ministro quando esteve aqui ou é a ação do Ministro
mandando recorrer contra a decisão da Justiça? S. Ex~ garantiu
com todas as letras que não recorreria. De modo que, estou
estranhando a ação do Ministro, nesse caso. Parabenizo V.
Ex~ pOr tratar dessa questão, que deve estar preocupando
a todos no Brasil, que, praticamente, estão olhando com muita
simpàtia a causa dos aposentados.
congrat~lar-me

A SRA. JÚNIA MARISE -V. Ex• ressalta muito bem
esta posição, exatamente porque toda a imprensa chegou a
noticiar, nos últimos dias, que, segundo revelou o próprio
Ministro, não recorreria a todas essas manifestações de ordem
judicial que estão _sendo encaminhadas em todos os Estados
brasileiros, e, agora, recentemente, já nessa semana em nosso
Estado, Minas Gerais, em que os aposentados estão garantindo os seus direitos na Justiça.
Realmente, surpresa estou, também, tomando conhecimento de que o INSS, evidentemente, autorizado pelo Minis~
tro do Trabalho e da Previdência Social, Antônio Rogério
Magri, está recorrendo das sentenças judiciais, já definidas
em todos os Estados, através das quais os aposentados procuram garantir os seus direitos.
--Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao determinar a revisão
-_dos__ valores de benefícios da Previdência Social, para que fosse
restabelecido o seu poder aquisitivo (art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), permitiu a- Constituição
Federal vislumbrar uma era de mais justiça e equanimidade
na sociedade brasileira. Para que tal mérito não se esvaísse,
mas tivessse um caráter perene, tais valores foram vinculados
ªº-- s~l~xi_o __ml11:!~~ --~t~ _-ª- _i~IJJ~h~P~~ç~~-~ -~~--f~-~~2--~~___Ç!l§!~~9
e- -de Benefícios da Previdência Social, de sorte a garantir
sua atualização monetária. ·
Os valores dos benefícios foram revistos em abril de 1989,
conforme estabelecia a Carta Magna, e desde então o sonho
de milhões de brasileiros tomou-se realidade, permitindo enfrentar a voragem da crise económica com um mínimo de
..
dignidade.
Em março deste ano, a Lei n9 8.178, que entre outras
providências instituiu o abono salarial, assegurou seu pagamerito aos aposentados e pensionistas no mês de agosto, ressalvando, porém, sua incorporação aos benefícios, conforme se
vê-no Art. 99, § 69, alínea b.
Veremos, Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores, que este
breve histórico é fundamental para a perfeita comp-reensão
dos fatos, permitindo a análise lúcida e o julgamento coerente
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da celeuma em que se envolve!D beneficiários e dirigentes
da Previdência SOcial.

O Sr. Divaldo-Suruagy ~Permite-me V. EX' um aparte?
A SRA. JÚNIA MARISE - Com muito prazer, nobre
Senador.
O Sr. Divaldo ·suruagy - V. EX', com a _sensibilidade
que a caracteriza, denuncia da tribuna dã Câmara Alta do
País o problema dos aposentados e dos pensionistas da Previdência SociaL Nada, na minha opinião, revela cOm- mais nitidez o quadro dantesco em que se _encontram as jnjusti_ças
sociais n·este País do que os_ apose·ntados_ e os pensiOnistas

da PrevidênCia; pessoaS que orerecfifam décadas e décadas
de suas vidas à construção, ao desenvolvimento do Brasil,
hoje estão amedrontadas, assus~adas, apavoradas com a ausêricia

totar de--Perspectiva

de -~obrevivência com dignidade

no futuro. O discurso de V. Ex" tem caracteiisticas de um
grito_ de dor; revela o sofrimento de milhões e milhões de
brasileiros. Quero congratular-me com V. Ex~, que ao longo
de sua vida pública, como parlamentar estadual, como Deputada Federal, como Vice-Govemadora de Estado, hoje no
Senado da República, s_empre pontilhou a sua atívidade política pela defesa dos_ mais carentes e dos mais necessitados.
Daí as consa;gradoras votações que V. Ex~ vem recebendo
em sua brilhante vida pública. V. Ex~ permanece coerente,
sempre advogando a causa dos mais necessitados. V. Er- honra
Minas Gerais e diguifica o Senado Federal. Meus parabéns.
A SRA. J!ÍNIA MARISE -Senador Divrudo Suruagy,
agradeço a V. Ex~ pelo aparte, que vem reforçai' a posição
já a:dotada também por vários Senadore_s neSta C~a, em vários
pronunciamentos, no decOrrer dos últimos dias, também perfilando_ ao lado dos aposentados e dos pensionistas do nosso
País e, evidentemente, levando o se_u apelo ao Governo Federal, mas, acima de tudo, defendendo o que nós entendemos
ser não apenas a integridade da nossa Constitui~ão, InaS sobretudo os direitos, já adquiridos na própria Constituição, dos
nossos aposentados e dos nossos pensionistas·.~ Sr. Presidente, este breve histórico é fundamental para
a perfeita compreeriSã-0 dos f3tos, permitindo a análise lúcida
e o julgamento coerente da celeuma_ em que se env_olvem
beneficiários e dirigentes da Previdêllcia Soc~al.
O Plano de Custeio e de Benefídos da Previdência Social,
previsto na Constituição Federal, foi enfinf eiaqqrado pelo
Executivo e encaminhado a esta Casa. Aprovado com modificações no texto original, foi enfim consubstanciado nas Leis
n' 8.212 (Custeio) e ri• 8.213 (Benefícios), em 24 de julho.
Esta última, erri seU art: 41, iricíSo II, estabelece: "Os
valores dos benefícíos- eiri --maliuiefl:çao são- rCã}Us·tadoS, ·de
acordo com suas respectivas datas de início, com base na
variação integral do INPC, calculado pelo IBGE, nas mesmas
épo~:as em que o salário mínimo for alterado, pelo índice
da cesta básica ou substituto eventual". Ad_ota, portanto, para
atualização dos benefícios, o INPC, enquanto a variação da
cesta básica permanece como fator de cálculo dos reajustes
do salário mínimo.
Mais adiante, no art. 146, a mesma Lei manda incorporar
aos benefíciOs da Previdência, -a partir de .setembro, os abonos
que pela Lei n 9 8.178 seriam pagos exclusivamente no mês
de competência, agã-sto.
- _
Ao fixar o salário mínirrio em Cr$42 mil para o mês de
setembro - ern nrarço era de Cr$17 mil - , a Lei n9 8.222,
do dia 5 do mês passado, promoveu um reajuste de 147,6%,
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_que entretanto não foi estendido aos aposentados e pensionistas. Para estes, o Ministro Antonio Rogério Magri conce~
deu, pela Portaria n' 3.485, de 16 do mês passado, míseros
54,6%, ao repetir o índice dos abonos concedidos em agosto.
Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores, eis aí um sucinto
relato dos desencontros_e das incoer~ncias das políticas salarial
e previdenciária. Ao elevar o salário mínimo em 147,6% e
os benefícios em 54,6%, semeou o Ministro Antonio Rogério
Magri, como era de se prever, o descontentamento entre pen~
sionistas e apOsentados, que viram de um momento para outro
retornar a o<:Jiosa discriminação de outrora.
Alegou o Ministro, em depoimento na Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, que nada mais fez
do que aplicar a Lei, pois a Constituição-prevê a desvinculação
dos benefícios ao salário mínimo após a implantação do Plano
de Custeio e Benefícios. Ocorre que este Plano, consubstanciado, como disse anteriormente, nas Leis n9S 8.212 e 8.213,
não foi ainda regulamentado - o que deveria ter ocorrido
até o dia 25 do mês passado.
A falta de regulamentação tem prejudicado, inclusive,
o andamento de processos relativos a outros benefício-s, como-a aposentadoria proporcional aos 25 anos para a mulher, a
pensão por morte para os viúvos·, a aposentadoria de segurados-facultativos, a equivalência entre segurados rurais e urbanos e a correção dos últimos 36 salários de contribuição para
novas aposentadorias, entre outros.
As finanças do INSS explicam bem a pressa do Governo
em acabar com a-proporCionalidade das aposentadorias e pensões em relação- ao salário mínimo: simplesmente as autoridades confessam que não há dinheiro para conceder aos aposentados e pensionistas o mesmo reajuste ::!plicado aos salários.
O próprio Presidente do INSS, José Arnaldo Rossi, afirmou
que dos Cr$! trilhão 30Qbi!hões previstos para o mês passado
somente foram arre_cadados Cr$84~ bilhões, ~p.quanto osgastos alcançaram Cr$938 bilhões.
.
.
É evidente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que os bene~
ficiáriós não são culpados pela sonegação dos tributos-, p~Iª
má getêricia, pelo desvirtuamento .dos recursos da Previdência
Social- dona de imenso património urbano que gera recursos
irrisórios -e, sobretudo, pelos rombos no sistema. Não se
pode admitir que, diante da falta de verbas, o própriO Governo
,_.iol~nte a Lei, prejudicando 14 milhões de brasileiros.
As explicações do Ministro Magi-i, sobre se!em inconsistentes, denotam má-fé no tratamento da questão~ Tal fato
fica evidente diante da escolha dos abonos salariais como
índice de atualização dos benefícios. Tinha O Governo, como
primeiro e correto íildice, o reajuste de 147,6% em consonância com a variação do salário mínimo, mantendo o principio da proporcionalidade previsto na Constituição. Alegando que o Plano de Custeio e Benefícios já fora implantado
(embora dependa de regulamentação), teria Como opção natural a atualização pelo INPC,_ rio valor aproximado de 79%,
conforme! estabelece o art. 41 da aludida Lei. Entretãnto,
para minimizar os problemaS de caixa, não aplicou nenhum
desses índices, mas forjou um terceiro, artificial, de incorporação dos abonos salariais. Aliás, deve-se esclarecer que o
art. 146 da Lei de Benefícios, ao incorporar os abonos, não
eJÇime o INSS de reajustar a parte excedente, que complete,
no mínimo, a variação do INPC no período março/agosto
-:--aproximadamente 79%.
Além disso, há outros aspectos· a considerar. O primeiro
deles é de que a interpretação dada pelo Ministro do Trabalho
e da Previdência Social fere de forma contundente o espírito
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da ConstituiÇão. à detalhe burocrático e a fnterpretação dúbia
a que se apega o Ministro Magri, nessas circunstân~ias, assume
o caráter de "expediente" destinado a burlar a lei e desconhecer o direito social. O atentado à Constituição se configura
mediante a leitura do seu art. 201, inciso V,§ 29:
"É assegurado o reajustamentO dos beneffcioS para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
confonne critérios definidos em Lei."
Ora, se a reconquista de um direito que há tantos anos
vinha sendo escamoteado sofre essa drástica perda em tão
pouco tempo, é sinal de que a eficácia da Cil.rta Magna pouco
durou~ em apenas três- anos foi sumariamente aniquilada.
É isso, Sr. Presidente e nobres Colegas, que não pod_e_mos
permitir. Não só pelas razões em que se fundamentam os
beneficiários, mas também pelo fato de não podermos admitir
que a Constituição seja_vilipendiada. Hoje, atropela-se_ a ordem social; amanhã os direitos políticos, e depois, as garantias
fundamentais, até que esta Carta, depositária dos nossos valores e compromissos supremos, torne-se um_ compêndio descartável.
.·
Neste momento, compete a nós, nesta Casa, tomar posição de intransigente defesa dos aposentados e pensionistas.
A população ativa de hoje será a beneficíãria de amanhã,
assim como- os aposentados de hoje foram os trabalhadores
de ontem. Por uma questão não apenas de reconhecimento
a essa categoria, mas sobretudo de justiça, é imperioso que
nos juntémos a este coro que reivindica tratamento igualitário
e respeito à cidadania dos aposentados e pensionistas da Previdência SociaL
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex' um aparte?
A SRA- JÚNIA MARISE- Pois não. Ouço, com muito
prazer, o aparte do Líder do PMDB, o nobre Senador Humberto Lucena.
- - ----- --0 Sr. Humberto Lucena- Nobre Seiladora, V. Er tem
toda a razão em colocar o tema em debate no Senado porque,
na verdade, todos nós o estamos acompanhando com interesse
e atenção e, mais do que isto, estamos solidários com a causa
dos aposentados e pensionistas da Previdência Social e se
tornou vitoriosa na esfefã jtidiciária. Para miril, nobre Senadora Júnia Marise, realmente é aí onde está o nosso grande
desafio, nesta hora. De um lado, temos uma economia em
recessão, gerando o desemprego, gerando o arrocho salarial
crescente, e, de outro, temos toda uma sociedade reivindicante, diante da política económica do atual Governo em
pleno insucesso, na medida em que não conseguiu, apesar
de todos os ajustes de ordem monetária, fisêãl, administrativa,
patrimonial, debelar a inflação. Quer ·dizer, em outras pala~
vras, que, se todas as restrições -impostas à Sociedade revertessem no aniquilamento da inflação, tudo bem, mas ocorre ao
contrário: __é que apesar dos sacrifícios, o confisco dos ati vos
financeiroS, a receSSão-, com todas essas-cOnseqüências lamentáveis de desemprego, de achatamento salarial, a inflação de
outubro aponta para 25% e a de novembro, para 30%, sendo
que esses índices, não espelham a realidade dos fatos. O Governo está manipulando os índices inflacionáriâs. A inflação
que está aí, se medida pelos critérios do tempo do Governo
Sarney, seria muito mais alta. Enquanto a inflação está cada
vez mais corroendo os salários e os proventos dos aposentados.
e pensionistas, por outro lado o Governo insiste enf não fazer
qualquer tipo de indexação a não ser dos _g~hos de capital.
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Os ganhos do trabalho continuam perversamente desindexados, mas os ganhos do capital são cada vez mais indexados.
Agora mesmo, neste novo projeto de ajuste fiscal enviado
ao Congresso Nacional, o firesídente da Repú.blica propõe
a correção dos impostos para que a arrecadação aumente.
Portanto, os ganhos de capital podem ser corrigidos, mas
os ganhos do trabalho não. Estou de pleno acordo com a
tese de V. Ex• O Ministro Magri está inteiramente equiVõcado.
Tenho o maior apreço pessoal por S. Ex\ mas acho que ele
está demitido há muito tempo e não sabe, pois, até hoje,
não conheço nada de que ele tenha participado em matéría
Iiglida â preVidência social e ao trabaJho. Todas as grandes
questões nacionais relacionadas com_ a previdência social e
con:t o trabalho não são discutidas com--~ Ministró Magri,
mas com a área ecOnómica do Governo, ó que é de pasmar.
Quero concluir dizendo a V. E~ que estou profundamente
triste_ com o resultado da votação de hoje no Congresso Nacional. Pois, diante dessa aceleração inflacionária, não tínhamos
outro caminho senão rejeitar o -veto do Senhor Presidente
da República â nova lei de política salarial. Receba V. Ex•
o m.e_u _apoio e o d~ ~inha Bancada.
A SRA. JÚNIA MARISE -,V. Ex• reflete muito bem
o seu pensamento e, evidentemente, o de tOda a Bancada
-do PMDB, com relação a esse assunto. Não é surpresa, nobre
Líder Humberto Lucena, que o -aparte de V. Ex~, mais uma
vez, consubstancia, com a inteligência e a vivência dos aspectos
não apenas de ordem política e social de nosso País, mas,
sobretudo, com relação â questão _dos aposentados e dos pensionistas. Por isso, Sr. Presidente, quero concluir, para dizer
que, com essa análise que fizeinos aqui, buscando elucidar,
com a clareza da própria ConstituiçãO e, acima de tUdo, num
l~vantamento que mostrou, mais uma vez,-aoSenado da República e à Nação, os motivos iinperiosos cOiri que hõje esses
catorze milhões de aposentados e pensionistas do nosso País
estão percorrendo, perfilando-se nas filas, buscando subscrever ações coletivas junto ao Poder Judidârio, paia, através
delas, mais uma vez, garantir o que a nossa Constituição já
lhes garantiu e que o Governo pfefere desconh~cer, como
se a nossa ConstitUição, que todos juramos-cumprir;já não
valesse nada para os destinos do no~so País.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte?
A SRA. JÚNIA MARISE - Com muito prazer, ouço
o aparte de V. Ex•
O Sr- Chagas Rodrigues _:_ Congratulo-me com V. Ex•
pelo discurso que está proferindo em defesa doS aposeõtãdos
do nosso País, especialmente dos aposentados da Previdência
Social. A tese de V. Ex• é humana, é democrática e é justa.
Como V. Ex• deixou claro, bastaria invocar o art. 201 da
Constituição, § 39, qüe diz:
§ 3' Todos os salários de contribuição cotrsiderados no cálculo de benefício serão corrigidos mónetariamente.

E no § 29 , lemos:
§ 2' É assegurado o reajustamento dos benefícios_ para preserv-ar-lhes, em caráter permanente, o vaw
lor real, conforme critérios definidos em lei.
V. Ex~ citou à Iei. A lei estabeleceu os critériOs, logo,
não há, em nenhuma hipótese, como negar aos nossos aposentados esse reajus_te. O reajuste correto se torna n1ais ctinda
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uma exigência, um imperativO, quando _o __Govérno -pe-rmite
que automóveis, que mercadorias, gêneros alimentíci'Os~-den
tro de uma liberda4e de mercado, tenham_ O_$ seus_ preços
reajustados. O próprio G6verno reajusta as tafífas. "Só os
aposentados não estão tendo os seus benefícios, as- stiaffapósentadorias corretamente reajustadas. Receba V. Ex~, poiiá.nto, o nosso total apoio à tese que está defendendo, ~_parabéns
pelo brilho e pela independência com que o faz.
A SRA. JÚNIA MAR!SE -Senador Chagas Rodrigues,
V. Ex•, que s_e tem pautado nesta Casa como um_dos__mais
estudiosos parlamentares e um dos grandes defe_nsores d~ posições importante~ p~ra' o aperfeiçoairiento, sobretudo, de quesM
tões decisivas para o nosso País, mais uma vez V. Ex• reforça
aquilo que dissemos no nosso prontinciameritO Com reJação
a essas garantias que"já-·estáo asseguradas· na CorisütuíÇãó
aos aposentados e aos pensionisfas. - Portanto, Senador Alexandre Costa, que neste momento
preside esta sessão, concluo dizendo que juntq a minha_v_oz
à de vários Senadores que durante todos esses dias têm:-se
manifestado com relação a essa questão._ É predSO alertar
as autoridades deste Governo para o fato de que esta ConstiM
tuição foi redigida em nome dos interesses maiores deste País,
e, por iss.o mesmo, -consagrada como a carta M.agna deste
País. É precjso, portanto, que se assegure a sua perenidade,
mas, sobretudo, que .se assegurem as garantias e_ oS'direitos
que nela foram consagrados ao nosso País e ao n-OSso povo.
(Muito bem! Palmas.)

COMPARECEMMA[SOS SRS. SENADORES:·
Aureo Mello- João Rocha-· Júni_a_ Marise ~ Ma.urfcio
Corrêa -Raimundo Lira - Ronan -Tito.
Durante o·drsi:urso da Sr" Júnia Marise, o Sr. AleM
xandre Costa, l" ViceMPresidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides,
Presidente
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
· ·-Passa-se à
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casa,

s~-=Ex~ InfOrma"~ à
e e esse o seü pêriSamênto - , nà..
sentido, de que se registra inexatidão materi~ nos autógrafos
do Projeto de Lei n' 1.793/91, que originou o PLC n' 85/91.
_A ~esa ainda não pôde fazer uma avaliação precisa da
reclamação encaminhada pelo nobre Líder do PDC no Senado
Federal, Senador Amazonino Mendes. Diante do fato, a PresiM
çlência _susta a ~preciaçâo da matéria, que pe~anecerá na
Ordem do Dia até que seja apurado o fato alegado.
Cabe à Presidência, pór dever que lhe confere o RegiM
menta e o próprio desempenho ético d()_ cargo, sobretudo,
em face do que prescreve o art. 256, do Re8,imento·Interno,
zelar pela boa ordem dos trabalhos. E, no caso específico,
o fará, mantendo contacto com o próprio-Presidente da Câmara~dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro, que, neste moM
menta, preside uma sessão rumorosa, na outra Casa do ConM
gresso, apreciando matéria pertinente a decoro parlamentar
que envolve uma figura daquela outra Casa do Parlame~to
brasileiro.
-- Portanto, a Mesa determina a sustação da apreciação
da matéria, que permanecerá na Ordem do Dia até que seja
apurado o fato alegado pelo nobre Líder do PDC~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 2:
Votação, em turno único, dO Projeto de Decreto
Legislativo n' 121, de 1991 (n' 68/91, na Câmara dos
- -Deputados), que aprova o texto do Acordo de Sede,
celebrado entre o Governo d~ República Federativa
do Brasil e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha
- CICV, em Brasflia, em 5 de 111arço·de 1991, tendo
PARECER favorável, sob n' 411, de 1991, da Comissão.
- de ~elações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão dà matéria foi encerrad.â na sessãO óicÜnária
anterior. PassaMse à Votação do projeto, em turno úníco.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o_ aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
..
.
_.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
.to seguinte o projeto aprovado:

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA cAMARA
N' 85, DE 1991
(Em regime de urgência, art. 336, C, d-0ReginientO Interno)
Discussão, em turno único_, do Projeto de Lei da
Câmara n' 85, de 1991 (n' 1.793191, na Casa de origem),
de iniCiativa do Presidente da República, que dá nova
redação ao § 1~ do art. 3~ e ?OS arts. 7~ e 9~ d,o Decreto-Lei n' 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. (Dependendo da votação
do Requerimento n' 781, de 1991, de extinção da urgência.)
A Presidência, tendo em vista a reclamação susc-itada
pelo nobre Líder Amazonino_ Mendes, no que diz respe"ito
ao projeto que já ~rãmítoll na Câmara dos Deputados - -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
. _ N• 121, DE 1991
(N• 68/91, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Sede, celebrado entre
o G.ov~rno P_aRepública Federativa do Brasil e o Comi_tê
InternaciQnal, da Cruz Vermelha - CICV, em Brasília,
em 5 de março de 1991.
O Congresso· Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o texto do Acordo de Sede, ceieM
brado entre o Góvemo da República Federativa do Brasil
e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha- CICV, em
Brasília, em 5 de março de 1991.
Parágrafo único. Ficam sujeitos â aprovaÇão--do ConM
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisâo
do referido Acordo, bem como quaisquer aJustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos· ou compromissos gravo·sos ao
património nacional.
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Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor n.?, data
de sua publicação.
O SR,..PIDJ;!HDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Votação, em turno únicO, do Requeririui~ntÕii 9 695,
de 1991, de autoria do Senador PedrO Simon, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da Palestra profeiida pelo Presidente do-Tribunal de Contas da União, Ministro Adhemar Paladini Ghisí, por ocasião do SemináriO 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.
-

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados_ (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transCrição solicitada.
É a seguínte a-matéria CUja-tra=nSCiíÇãb é Solicitada:
PALESTRA DO PRESIDENTE_DO TCU; NO
SEMINÁRIO DE AUDITORIA INTERNA (ESAF)
I - O ContfOie- Interno no Tempo
Ao iniciar e-stas palavras, e ao agra~~Cer o honroso convite para participar deste Semin-áfio, de~ejo- congratular-me
com os seus patrocinadores, o Instituto dos Auditores Internos
do Brasil, o Departamento do Tesouro· Nacional e a Escola
de AdminiStraçãO Fazendária, por sua feliz iniciativa.
Para que sobre o tema genérico- relativo à Auditoria possamos emitir algum~s: considerações, per~itimo:nos; inicialmente, um retrospecto acerca da realidade_ existencial do Controle Interno em nosso País, nos termos hoje concebidos pela
Constituição de 5 de outubro de 1988.
·
O Controle Interno surgiu pela primeira vez sOb essa
denominação coin a edição da Lei n9 4."320764, em substituição
à antiga Contadoria,-Çieral da República, Órgão integrante então da estrutura .do ex-Ministério da Faz.enda.
Sua implantação, no âmbito do Poder ExeCUtivo, Se deu
a partir do Decretó-Lei n 9 200!67, com a: in~stituiçãO -das lnspetorias-Gerais de Fina-nçàS, serido a do_ MiniStério da Fazenda
designada órgão ceirçri:tl dos sistemas _de _a~~inistr::a_ção financeira, contabilidade e auditoria.
-Também em 1967, com a edição do I?ecreto n' 61.386,
foi criada a Comissão' de Coordenação das Inspetorias-Gerais
de Finanças- Ingecor, cuj~- presidênC!â ·cabia ao InspetorGeral de Finanças do Ministério da Fazeiida.
O Decreto n' 64.777/69 estatuiu como finalidade da Ingecor os assuntos referentes ãs atiVJdades dos sistemas de administração-financeira; Cóiltabilidade e auditoria.
Em 1979, com -o Decreto n9 84.362, o Controle Interno
sofreu uma primeifã reestruturação, com a criação -da Secretaria Central de Controle Interno - SECIN, como órgão
cen,tral do sistema, incluída na eStrutura organizacional da
então Secretaria de Planejamento da Presidência da República
e das Secretarias de Controle Interno ~ CISET, sucessoras
das antigas Inspetori:fs-Gerais de FinailÇás.
Foram institUídas as Delegacias Re_gi<?nais de Con~abi
lidade e Fina:Oças, nas c;"apitais estaduais e dez Delegacias
RegionaiS de Auditoria, subordinadas à SECIN. A auditor~a
passou então a ser realizada de forma centralizada pela SE-

CIN.
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A Ingecor passou a denominar-se Comissão de Coordenaçãu de Controle Interno - Intercon.
Em 1985, porforça do Decreto n• 91.150, o Sistema Controle Interno _foi_ deslocado da estrutur~ çia Secretaria de Planejamento para a do Ministério da Fazev.da, sendo criada, em
1986 (Decreto n' 92.452), a Secretaria do Tesouro Nacional
- STN, como sucessora da Secretaria CentraL de Controle
Interno. Nessa oportunidade, voltou ã competência das-Secretarias de Controle Externo e realização de auditorias nos órgãos vinculados aos respectivos miniStérios.
· Em 1990, com o Decreto n 9 99.244, a Secretaria do TesoUro Nacional foi substituída pela Secretaria da Fazenda Nacional, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
a qual detém, além da responsabilidade de órgão central do
Sistenta de Controle Interno; outras atribuiÇões, quais Sejam,
a de assessorar o Ministro de Estado na formulação, execução
e acompanhamento das políticas fiscal e de -controle dos disp~ndios p_úblic_qs e compromissos sob a responsabilidade dp
erário, em matérias referentes â adminiStração tributária fedei-ai,_ ao endividamento público e ao património da União.
Dentro dessa Secretaria, o Departamento do Tesouro
Nacional é que efetivamente sucedeu a ·então Secretaria do
Tesouro Nacional.
, A Comissão de Coor9enação de Controle Inteino -lntercon, que era o 6rgão ~olegiado consultivo de coordenação
do _Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, omisso
na .novel estrutura do Ministério da Economia, Fazenda e
Planejarneitto, não Vem iltuando, em-de"corrêiici3:, -talvez, de
que sua omissão na estrutura organizacional tenha significado
pura e Simplesmente sua extinção.
Este, um breve retrospecto da atuação do Controle Interno, nesses vinte e sete- anos ·de sua institui~ão.'Acentuamos, tambéni, que neSse período ao Controle
Interno não foi -dado o merecido destaque de que é carecedor,
tanto é que, senipre foí unia cOnstan-te ó Pedido de prorrogação
de prazos para apresentação das contas ao Tribunal, decorrente da escassez de recursos materiais e, priinordialmente,
de recursos humanos.

II- O Controle Internõ e a Constituição de 1988
A COnstituição da República Federativa do Brasil de 5
de outubro de 1988 di~põe que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, Sistema de
Controle Interno com a finalidade de avaliar o cumprimento
das metas previstas no plano plurianual,_ a execução dos programas de governo e dos orçamentos da Uni~o; comprovar
a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimoriial da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos
por entidades de direito-privado; exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos
e haveres da União; e apoiar o Controle Externo no exercício
de sua missão instítuciOnal.
- -Os respOnsáveis pelo ContÍóle Interno, ·ao· toniarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena, de
responsabilidade solidária (art, 74).
-

m - O Controle Interno e o Projeto <te Lei Orgânica
doTCU
No projeto de lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União, ora em tramitação no Senado Federal, destaca~se oarL 48, que prevê que no apoíõ aO Conf:fole EXterno, os
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órgãos integranteS do Sistema de Controle Iriterno deverão
exercer, dentre outras, as seguintes atividades:__ __
, _.
I - organizar e executar, por iniciativa pfópria ou pOr
determinação do Tribunal de Contas·da União, programação
trimestral de auditorias contábif, finartceira, ·orçamentária,
operacional e patrimonial nas unidades adminístrativaS sob
seu controle, enviando ao Tribunal os respectivos relatórios
na forma a ser estabelecida no Regimento Interno;
I I - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob
seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e
parecer;
III- alertar, formalmente, a autoridade administrativa
competente para ·que-instaute tofuaâã. de contas especial, sem R
pre que tiver conhecimento de ocorrênciã.s de irregularidades
que a justifiquem.· · · ·
· -·· · - · ·
IV - Considerações Gerais
Ficaram evidend1dos a importância e o re~ce de que
deve ser merecedor o Sistema de Controle Interno.
É ele quem primeiro deve detectar as falhas ou omissões
dos órgãos gestOreS, alertando _os ordenadores de despesas
para os fatos apurados e instaurandoj nos- éasos em que couber'
as tomadas de contas especiais.
·
Para cumprir"sb.à hüssão inStituciOnal devem 1he ser dados
os meios de que necessita, materiais, firianceiros e ·príriciPalmente humanos.
--Ministro Luciano Brandão AtVes de SOUza-~-na s;ssão
Plenária do Tribunal de Contas da União, realizada em 31
de julho do corrente ano, ao relatar o Pr()cesso n"'21.847/90-8,
em seu voto, dizia:
- - -

o

"É com viva preocupação_ que trago ao ~Qnheci
mento deste plenário o revela,Qor e substancial depoimento do atual Titular da Ciset/Mínfra, sobre a diflcil
situação por que passa o Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo. n
E acrescentava S. E:xf que é lamentável Constatar-se, através desse importante testemunho, que os numerosos, continuados e insistentes pronunciamentos ou requerimentos apreR
sentados no Tribunal por membros de seu colegiado, todos
propugnando pelo fortalecimento .do Controle Interno, não
tiveram, ainda, junto âs autoridades competentes do Executivo, a desejada ressonância e que, acrescentava, em votos,
declarações, artigos e outros documentos de autoria de tc;>dos
os Senhores Ministros que integram o Tribunal Çe Con.tas
da União, sempre foi verberado o crescente enfraquecimento
do Aparelho de Controle Interno.
Mais adiante, o ilustre Ministro Decano da Corte de Contas, continuava suã'análise enfatizando que é tarefa prioritária
a reorganização do Controle Interno, sob_ pena de se inviabilizar um dos objetivos centrais da outra vertente dO Corttrolt:;- o Externo.
A propósito desse enfoque, seria oportuno assiilalar que
no Relatório e Parecer Prévio sobre as ContaLáo Governo
da República, exercício de 1990, do Tribunal de Contas da
União, o nobre Relator, Ministro Homero dos Santos enfatizou também a importância ·do Controle Int~rno como instrumento_ de verificação áa boa e regular execução, finançeira,
orçame-ntária, patrimonial, contábil operacional, por sedestinar ao acompanhamento e avaliação do cumprimento dos
programas de Governo.
Ressalte-se que naquela oportunidade foi apresentada
su_gestão ao Poder Executivo no sentido de estruturar adequaR

e
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damente o Controle Interno, subordinandoRo difetamente ã
Pre_sidência Qa República para que os Auditores Internos posM
sam agir com independência e sem ingerências. Na_ç:oncepção
daquele ilustre Ministro, que também é a nossa, os membros
do Controle Interno precisam estar protegidos e amparado~
por meios e formas que os preservem de constrangimentos_
e coerções hierárqUicas no exertício da Obrigação constitucional de dar ciência ao Tribunal de Contas da União quando
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária. nos termos do
art. 74, § 1', da Constituição Federal.
Sob esse tema de responsabilidade _soJidária-- é oportuno
transcrever os seguinteS trechos, enfocados pelo Ministro HoR
mero dos Santos em seu Relatório e Parecer Prévio, já referido:
''A chamada responsabilidade solidária riecessita
de maiores estudos e investigações~ Não é difícil iinagiM
nar os problemas e as dúvidas que esse preceito constiR
tucional trouxe para os responsáveis pelo controle interno da Administração Pública, sendo ela a via pela
qual toda irregularidade ou ilegalidade conhecida geraM
ria responsabilidade solidária, se dela não derem ciência ao TCU.
.
..
.
Os responsáveis pelo Controle Interno -precisam
ser alertados para a grande responsabilidade de que
se reveste ·sua atuação, no cenário-da Administração
Pública, por fOrça do princfpiO da responsabiHdade solidária. · ·
Observe-se que o legislador constituinte refere-se
a "responsabilidade solidária", englobando, por conseguinte, tód.as-as esferas de responsabilidade: civil, penal
e adminiSthltiva, bem como patrimonial e políticá.
As r~~O~s~bilidades civil e penal cabem â Justiça.
A políti•a é dos órgãos de representação popular (Congresso Nacional, Assembléia Legislativa etc.), quere.. solvem crime de responsabilidade julgando com crité--rios políticós;
Já aS 'responSabilidades admiÍlistrativa e patrimoR
nial estão ligadas às autoridades adminis~rativas e supeR
riores hierárquicos, mas principalmente dentro da ampla jurisdição e competência do TCU, que segundo
Geraldo Ataliba (in "Os_ Tribun-ãls de Conta"s nO- Contexto institUcional"): "Ele é que deverá condenar e
executar a cõndenação patrimonial do agente público,
ou agente de entidade privada que tirou proveito ilícito
da ilegalidade praticada por agente público."
.A -ConstituiÇão, no capítulo que trata dá Administração
PU:blica (art. 37, § 4'), dispõe que os Atos de improbidade
administrativa importarão na suspenSão dos direitos_ políticos,
na -perda da função pública, na indispÇ>~ibilidade dos Pens
e no ressarcimento ao erário, na fOrma e gradação previstas
em lei, sem prejufzo da ação penal cabíveL Com"esse respaldo
constitucional, ficam oS órgãos de Contrõlé- mais fortalecidos
ainda, para fazerem valer suas recomendações e aplicar as
sanções legais na falta de probidade administrativa durante
o desempenho de cargos e funções no serviço público.
E encerrava o Ministro HomerO $antes, áfirrnando:
"Acreditamos que muito em breve, todas as Cortes
de Contas iinplantarão sistema de comunicação, por
intermédio dos responsáveis pelo controle interno, de
qualquer irregularidade ou ilegalidade ocorrida no órgão em que atuam."
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V - Conclusões

É inegáVel a importância do Sistema de Controle Interno,
que deve atuar de maneira iittC::grada nos P9deres Legislativo,
Executivo e Judiciário, nos termos do a-rt. 74 da Constituição
.
.
de 1988.

Sua reestruturação_ e seu-posicionamentO hierárquic-o, ·corno uma Secretaria Federal, diretamente subordinada ã Presidência da República, regida por uma Lei Orgânica, a ser
submetida ao' Congresso Nacional, certamente lhe darão a
configuração e independêlicía necessáiiãS áo atingii:íiento de
suas ·atribuições constitucionaiS, principalmi!nte nO- ipoiO que
deve dar ao Controle Externo.
Se o Poder Executiv·o- é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado (ar!. 76 da Constituição Federal), e se a ele, ainda, compete privativaqtente
nomeá-los e exonerá-los (art. 84, item I), bem como enviar
ao Congresso Nacional o plano plurianual, _o projeto de lei
de diretrizes orçamentária-Se as prOpOStaS--de- orçamento previstas nesta Constituição e também prestar, anualmente, ao
Congresso Nacional, ~-s contas referentes ao exercício anterior
(art. 84, itens XXIII e XXIV, todos da Lei Maior), parece-nos
evidente e óbvio que ao Presidente da_ República devesse
estar subordinado o órgão representativo que cuidasse da existência- e funcionamentp integrados do Controle Interno, a
busca de seu maior fortalecimento e de sua indispensável autonomia, conforme previsto no caput do art. 74 da Carta Política.
Nessa legislação-os meios materiais, finânceiros e humanos lhe fariam institucionalmente assegurados, como também
ordenadas as regras para sua organização,' co.J:npetência e fun_cionamento, que integrariam as ações do COntrole Interno
para_os Poderes Legislativo, ExecutiVo ouJudiciátiq. Um Controle Interno independente-e atuante integrado
nos moldes gerais ora: preconizados, certamente assinalará
novo marco ã sua realidade institucional no País e desempenhará papel crescentemente importante para coibir e lnibir
práticas de irregularidades, malversação de dinheiros e bens
públicos e·de atas de corrupção em geral.
Eis aí, em breves palavras e mais- uniã vez como em
ocasiões anterioreS frZerilos, porque ptopughamos pelo fortalecimento do Sistema de Controle Interno mais independente
em cumprimento a um mandamento de imperatiVo constitucional.
_ r.
Ao encerrar estas palavras quero, uma vêz'mais, enaltecer
a iniciativa de se promover este _Seminário' sobre Auditoria
Interna, sob os ausp{cioS do Instituto dos Auditores Internos
do Brasil, com o apoio do Departamento do Tesouro Nacional
e da Escola de Administraçãó Fazendária. ·
Para congrat~Ia~-m~, finalmente, cOm-iOdoS 9s seus-ílustres participantes, e a todos augurar p1eno sucesso na busca
do objetivo deste Seminário, qu·e- é jriStãniebte'"o d-e c6riferir
maior efetividade ã ação de auditoria interna no âmbito da
administração pública:
·
Muito obrigado.
O SR.

PRESIDENTE~(Mauro
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BenevidesY- Item 4:

~

Votação, em turno único, do Requerimento n9 761,
de 1991, do Senador Raimundo Lira, solicitando tramitação conjuntã. dos Projetoçde L_ei doSenadp_n9~ 146,
188 e 319, de 1991, de autoria, respectivamente, dos
Senadores Ronaldo Aragão, Márcio.Lacerda_e Fran-

cisco Rollemberg, que_dispõem sobre normas aplicáveis
aos consórcio-s _e: dá ou.tras providências.
- -Em V6tã.ç'ãó 6 re-queritnen-to.
OS Sis~ ·senadores· que ·o aprovam qUeiram permanece-r
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
Os proJ~bS-~à:SsatâO" a ter traniita:ç-ão·~?:I co~[urito_.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- ~fiem 5:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
..
N' 81, DE 1990
.
(Incluído em Ordem do Día nos termos
do ar!. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto" de-Lei da
Cârilãra n< 8!,' âe "1990 (n' 4:059; 'de 1989, na Casa
de origem), que 'estabelece as direfrizes para os Planos
de Carreifa do ServiçO- Público_ -CiV_il da União e dá
outras providências. (Depe-ndendO ae pare-Cei -da cOmissão de C<fhstitüiçãO,-JustiÇa e CiCladania.) O Sr. Marco Maciel.- Peço a pafavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Mar.co Maciel-.
· · · O SR'. MARCO MACIEL (PFL -·PE.' Pela ordem. Sem
revisão do orador.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, a matéria é de: enorme complexidade, posto que dispõe sobre as
diretrizes: para os PlanoS de Carreira dó Servidor Público Civil
da União e dá outras providências.
Atento à questão, Si. Presidente; entendi de oferecer
à co·nsideração do Senado e, de modo ·específico, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, 'um 'substitutivo sobre
a m·atéria.
'
Sr. Presidente, devo, a propósito, dizer a V. Ex• e ao
Plenário que ·o subStiiu'tfvó-riãO- é de millh3. 'autórla. Trata-se
de um projeto daborado pelo Poder ExeCutivo Federal, de
modo especial pela Secretaria de Administração Federal, dirigida pelo Secretário, Ministro Carlos Garcia. S. S• elaborou
o _substitutivo com relação ã ritatériã, e- é eSs-e Si.ibsthutivo
que tenho a oportunidade de oferecer, como Líder do Governo, à consideração dos en:iinentes Pares_.
Peva ainda_ dizer, Sr,. Presideqt!!, que_ e_sse suQs_titutivo
consulta aos interesses .da nova administração federal .e pretende dar uma disciplina moderna e modernizante aos planos
de cargos e carreiras do serviço público federal.
São estas, Sr. Presidente, as considerações .que gostaria
de fazer sobre o assunto.
-Creio desnecessário ler a proposta em toda a sua extensão, vez que ela agora será submetida à consideração da Comissão de Constituição, JUstiça e Cidada-nia~
Devo apenas dizer; Si. ·presidente, que, na juStificativa,
faço questão de menciona!. que_ não se t~ata d~_~:mi-pi?jeto
de minha iniciativa, tampouco uma emenda substitutiva de
minha autoria. Trata-se, na realidade, de uma proposta elaborada pelo Poder Executivo, de modo especial, como disse,
pela Secretaria de Administração Federal, que por meu intermédio submete à consideração do Senado Federal.
Entendo, Sr. Presidente, que isso atende aos·inteiesses
da Casa e, por que não dizer, do servidor público, visto ·que,
com a apresentação desse substitutivo _po _Senado __feçleral,
estaremos assegurando a desejada economia processual. Ou
sej~~- urpa Vel: aqui acolhido, o substitutivo irá para a q.fnara
•

-

-·

-

•

•

•

•
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-

•
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dos Deputados, que se manifestará definitivamente como Casa
revisora.

Então, acho que o fato de apresentar aqui esse substitutivo representará um ganho de tempo, não somente··para
a atividade do Poder Legislativo, mas também para os legítimos anseios dos servidores públicos na luta que estamos em-

preendendo para regulamentar o mais rapidamente possível
a nova Constituição Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, Peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Líder Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela ordem, sem revisão do orador.)- Sr., Presidente, Srs. Senadores, sobre este projeto de lei, gostaria de lembrar a V. EX"
que, na ConilsSão de Constituição, Justiça ·e Cidã.dania, o
Relator designado é o Senador Cid Sabóia de Carvalho, que
não está rió momento neste plenário: -
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6:
Discussão, em turno tinico; do PrOjeto de L-ei da
Cãmara n' 19, de 1991 (n' 3.903/89, na Casa de origem),
que dispõe sobre a profissão de Assistente SociaJ e
dá outras providênciaS, tendo
PARECER, sob n' 394, de 1991, da Comissão
-de Assuntos Sociais, favorável, nos termos do
substitutivO qu~ oferece, com voto em s~parado do
Senador Coutinho Jorge.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação _o_ substitutivo, que tem preferência -regimental.
Os Srs. Senadores que- ó aprovam· queiram pemiarieCei" sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora, a finl de ser redigido
o vencido para o turno suplementar.
É a seguinte a matéria aprovada:

O nobre Senador Marco Maciel encaminhou â meSa um
substitutivo, em nome do GoVerno, s-obre a matéria. Acho
até que, do ponto de" vista de economia processual, é imporSUBSTITUTIVO
tante que isso aconteça, porque este projeto_veio da .Câmara
Ao
Projeto
de
Lei da Câmara n' 19, de 1991
dos Deputados e está eiii fase de reVisaõ flo Senado ~ede_ra;l,
(N' 3.903, de 1989, na origem)
e, assim vamos ganhar tempo. Quer dizer, ao invés de o
. Governo enviar um outro projeto de lei, insti~ui~_do q Plano
Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá
de Carreifa dO Serviço Público Civil da 1JniãÕ, confOrme_ estaoutras providências.
tui a Constituição, limita-se a sugerir um sUbstitutiVo, através
O Congresso Nacional decreta:
do seu Líder, no Senado Federal.
Art. 19 É livre o exercício da profissão de Assistente
Tendo em vi~ta a complexidade da matéria, V. Ex• natuSocial
em todo o território nacional, observadas as condições,
ralmente, vai mandar publicar o substitUtivo e as demais emenestabelecidas
nesta lei.
das.
Art. 29 Somente poderão exercer a profissão de AssiSVou encaminhar a V. Ex• um pedido de adiamento da
discussão do. projeto, para que o Plenário tenha tempo de tente Social:
I -·os possuidores de diplomaS><em curso de graduação
tomar conhecimento de todos os aspectos do projeto e- das
em Se:rviço Social_, qficialmente_ r~çonhecido, expedido por
emendas que lhe forem apresentadas.
estabelecimento de ensino superior existente no País, devidaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ___:~A Mesa mente registrado no órgão compentente;
aguarda o requerimento de V. EXf para submetê-lo à decisão
I I - oS possuidores de diplomas de curso superior em
soberana do Plenário.
-Serviço Social, em nfvel de graduação ou equiValente, expeO nobre Líde~ ~umberio--LUcenã sUbmete à apreciação dido por estabelecimento de ensino ~e.djªdo em pais estfanw
da casa requerimento, solicitando que a _matéria ijj~ja incluíd_a geiro, conveniado Ou não com o governo br.asileiro, -desde
na Ordem do Dia, na próxima terça-feira", permitihdo portari- que- devidamente revalidado e registrado em órgão competo, aos Srs. Senadores uma ampla discussão e um amplo estudo tente no Brasil;
em tomo desta proposição.
111- os agentes sociais, qualquer que _seja sua denomiw
nação, com funções nos vários óig_ãos públicos, segundo o
O SR.1'RESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me- disposto no~ art. 14 e seu parágrafo da Lei n' !.889, de 13
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
de junho de 1953.
Parágrafo único. O exercfcio da profissão de Assistente
É Iído e aprovado o segtiinte:*003;a4
Social requer prévio registro J;IOS Conselhos Regionais que
tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado
REQUERIMENTO N' 806, DE 1991
nos termos desta lei.
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno,
Art. 3' A designação profissional de Assistente Social
requeiro adiamento da discuss_ão do Projeto de Lei da Câmara é privativa dos habilitados na forma de legislação vigente.
n<? 81, de 1990, a fim_ de_ ~çi feita na sessão__ de terç3-feira
Art. 4" Constituem competências do Assistente Social:
próxiiria.
l-elaborar, implementar, executar e aval_iar politicas
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1991. -Humberto sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou
Lucena.
indireta, empresas, entidades e organizações populares;
II- elaborar,_ coordenar, executar e avaliar planos, prow
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, a matéria ·retornará à apreciação na Casa, gramas e projetoS que sejam do âmbito de atuaçáo do Serviço
Social com participação da sociedade civil;
na próxima terça-feira.

7780

Quinta-feira 7

Novembro de 1991

DIÁRIO 00-CONGiffiSSO NAC!(JNAL (Seçâoll)

III - encaminhar providências c prestar orientação social
- - -- Art. 6~ Ficam alteradas as denominações do atual Cona indivíduos, grupos e à população;
selho Federal de Assistentes Sociais- CFAS e dos Conse)lhos
IV- ocupar cargos efefivoS oU eril- CQinissão~ fUnções Regionais de Assistentes Sociais-:- CRA.S· para, respectivade assessoria técníca, Consultiva, direção, chefia, Supervisão mente, Conselho Federal de Serviço Social ~ CFESS e Cosee execução, em entidades públicas ou privadas prestadoras lhos Regionais de Serviço Social- CRESS.
de ServiçO Soical;
.
Art. 7• O Conselho Federal de Servíço Social CFESS
V- orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos e os Conselhos Resionais de Serviço Social- CRESS constisociais no sentiào de identíficar-recursoS.e_de.fazer uso dos tuem em seu conjunto, uma entidade cóm personalidade jurímesmos no atendimento e na defesa de seus direitOs;
dica e forma federativa, com o objetivo básico de disciplinar
VI- planejar, organizar e administrar benefícios e Servi- e def~nder 9 exércio da profissão de Assistente Social erri
ços Sociais;
todo o te"riiióriO nacio:Oal.
-VII -planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
§ 1"' Os Conselhos Regionaís de Serviço- SÕ"Ciai contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar CRESS são dotados de autonomia adminís~ativa e fina:rtceira,
ações profissionais;
sem prejufzo de sua vinculação ao Conselho Federal, nos
VIII -prestar assessoria e consultaria_ a órgãos da adm_i- termos de legislação em vigor.
nistração pública direta e indireta, empresas privadas e outras
§ 2• Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso ll CFESS e aos Conselhos Regionais de Serviço Social deste artigo;
CRESS, repi"esentaf, em juízo fora dele, os iriteresses gei-ã.is
IX- prestar assessoria e apoio aos movimentos sociaís e individuais dos Assistentes Sociais, no cumprimento desta
em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e lei.
na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
A:rt. 89 Compete ao Conselho Federal de Serviço Social
X- planejamento, organização e adminíSfração de Ser- - CEESS. na qualidade de órgão normativo de grau superior,
viços Sociais e de Unidade de Servíço Social;
a. eXerCício das _seguintes atribuições:
· XI - realizar estudos sócio-económicos coriCós -uSUários
I - orietnar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender
para fins -de benefíciás- e seiviÇos -sociais junto a órgãos da o exercíéio âa profissão Social, em conjunto-cOm o CRESS;
II-assessorar os CREss·sempre que se fiZer neceSadministração_ pública direta e indireta, empresas privadas
sários;
e outras entidades ..
III- aprovar os Regimentos Internos dos CRESS no
Art. 5~' Constituem atribuições privadas do Assistente
fórurn.máxiriw de deliberação do conjunto CFESSJCRESS;
Social:
IV- aprovar o Côdigo de Ética Profissional dos AssisI - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, progràrn~s e projetas na área tentes Sociais juntamente com os CRESS,.Ílo fórum niáXi"nlO
de deliberação do conjunto CFESS/CRESS. . . ·
·
de Serviço Social;
V- funcionar como Tribunal Superior de Ética ProfisII- planejar, organizar e administrar programas e projesional;
tes em Unidade de Serviço Social;
III - assessoria e consultaria a órgãos dã. admiriistração
VI -julgar, em última instâncía, o's recUrsoS Contra as
pública direta e indireta, empresas privadas e outras 3.titúdéS, sanções. impostas pelos CRESS;
em matéria de Serviço SoCial;
VII -estabelecer os sistemas de registro do_s profissioIV -realizar vistorias, perícias-técniCas, laUdos peiií- nais habilitados;
VIII- prestar assessoria técnico-consultiva aos organis·
ciais, informações e pareceres sobre matéria de Serviço Soda I;
· V- assumir, no magistério de Serviço Social tanto a mos públicos ou privados, em matéria de Serviço S~cia);
nível de graduação córilo-póS-graduação, disciplinas e funções
IX- disciplinar, fiscalizar e normalizar as atividades de
que exijam cC:mheCimeritos própriOs e adquiridos em cusro pessoas jurídicas de direito público ou privado que tenham
de formação regular;
pór obJeto pfeponderante atividades ligadas ao ~erviço Social.
VI- treinamento, avaliação e supervisão direta de estaArt. 9' O fórum máximo de deliberação da profissão
giários de Serviço Social;
para os fins desta lei, dar-se-á nas reuniões corijunl3.S dos
VII- dirigir e coordenar Uniçlades de Ensino e Cursos Conselhos Federal e Regionais, que inclusive fixarãõ-os limites
de sua competência e su~ forma de· convOcação. --- - de Serviço Socíal, de graduação e pós-graduação;
VIII- dirigir e cOordenar associações, núcleos, centros
-Art. 10. COmpetem aos CRE:Ss~- em SUas respectivas
áreas de -jUrisdição, na qualid3.àe- de órgão executivO -e de
de estudo e de pesquisa em Serviço Social;
IX -elaborar provas, presidir e compor bancas de exa- primeira instância, o exercício das seguintes atribuições:
mes e comissões julgadoras de concursos _ou outras formas
I - organizar e manter o registrq profissional dos Assis~
de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos tentes Sociais e o cadastro das Instituições e obras sociais
conhecimentos inererites ao Serviço Social;
pi.íblicas e privadas, ou de finS filantrópicoS;·
X -coordenar seminários, encontr_os, congreSSos e evenII- fiScalizar e disciplinar o exei-ctdo -da prOfissão de
tos assemelhados sobre assuntos de ServiçO Socíal;
Assistente Sodal na respectiva região;
XI- fiscalizar o exercício profiSSional através dos Conse· - -- -III- expedir carteiniS piOfisSionais de Assistentes SOlhos Federal e Regionais:·--- ciais, fixando a respectiva-taXa;
_
_
- ·
XII - dirigir serViçOS técniCos de serviço social em entidaIV- zelar pela observância do Código de Ética Profisdes públicas ou privadas;
sional, funcionando como Tribunais RegiOnais de Ética PrOfisXIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização sional;
da gestão financeirã em órgãós e entidadeS representativas
V- aplicar as sanções previstas no Código de Ética Proda categoria profissional.
fissional;

e
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VI- fixar, em assembléia da categoria, as anuidades que
devem ser pagas pelos Assistentes Sociais;
VII- elaborar o respectivo Regimento Interno e subme-

tê-lo a exame e aprovação do fórum máxi~o_ c!_~_deliberação
do conjunto CFESS/CRESS. .
.. . .
Art. 11. O Conselho Federal de Serviço Social CFESS terá sede e foro no Distrito Federal.
Art. 12.

Em cada capital de Estado, de Território e

no Distrito Federal, haverá um ConselhP Regional de Serviço

Social -- CRESS denominado s_egundo a sua jutíSdição, a
qual alcançará, respectivamente, a do Estado, a do Território

e a do Distrito Federal.
§ 1"

__ _

Nos Estados ou Territórios em que os profissiOnais

que neles atuam não tenham possibilidade de instalar um
Conselho Regional, deverá ser constituída uma _delegacia subordinada ao Conselho Regional que oferece melhores cqn4içõesde comunicação, fiscalização e orientação, ouvido o ói-gão

§ 29 No caso de reincidência na mesma -infração no pra~
zo de 2 (dois) anos, a multa cabível será elevada ao dobro.
Art. 17. A Carteira de IdentificaÇão Profission'al expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social - CRESS,
servirá de prqv~ p_i:!_r~ _fins de_ exercício profissional e de <=:arteira de Identidade Pessoal, e terá fé pública em todo o terntório nacional.
Art. 18. As organizações que se registrarem nos
-CRESS receberão um c~rtificado que as habilitará a atuar
na área de Serviço Social.
- -Art. 19. O Conselho Federal de Serviço Social CFESS
será mantido:
I-- por contribuições, taxas e emolument9s arrecadados
pelos CRESS, em percentual a ser definido pelo fórum máximb ínstituído pelo art. 9~ desta lei;
I I - por doações e legados;
III- por outras rendas.
Art. 20. O Conselho Federal de Serviço Social - ·
CFESS e os Conselhos Regionais de Serviço Social- CRESS
contarão cada um com 9 (nove) membros·efetivos; Presidente,
Vice-Presidente, dois Secretários, dois Tesoureiros e três
membros do Conselho Fiscal; e 9 (nove) suplentes, eleitos
dentre os Assistentes Sociais, pár via direta, para um mandato
de três anos, de acol'do com-as fiõl'rnas_estabelecidas em Código Eleitoral aprovado pelo fórum instituído pelo art. 9' desta
lei.
Parágrafo único. As delegacias seccion-ais contãião com
três membros efetivos: um Delegado, um Secretário e um
Tesoureiro; e três suplentes, eleitos dentre os Assistentes SocüdS da área de sua jurisdição, nas condições previstas neste
artigo.
· Art. 21. Os menlbros da diretoria efetiva do Conselho
Fedefal e dos Conselhos RegionaiS ediis delegacias seccio~ais.
quando hou ver interesse da respectiva· entidade, serão liberados integralmente do cargo e da função no serviço público,
ou do emprego público e privado, sem prejufzo dos direitos
e vantagens a eles correspondentes, enquanto durar o seu
mandato.
~
Art. 22. O Conselho Federal e os Conselhos Regiomiís
terão legitimidade para agircontr~ qualquer pessoa que infrigir
as disposições que digam respeito ãs pre~ogativas, â dignidade
e ao prestigio da profissão do Assistente Social.
.,
Art. 23. .Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
. .
Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário e, em
especial, a Lei n' 3.252, de 27 de agosto_de_~957.

regional e com homologasão do Conselho Federal.
§ 2~" Os ConselhOs R~gionais poderão consti!uir, dentro
de sua própria área de jUrisdição, delegacias seccionais para
desempenho de suas atribuições executivas e de primeira instância nas regiões em que forem instalados, desde que a arrecadação proveniente dos profissionais nelas àtuantes seja suficiente IJara sua própria'manutenção.
Art. 13. __ A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita
os Assistentes Sociais ao Pagame-nto das contribuições compulsórias (anuidades), taxas e demais emolumentos que forem
estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Federal, em deliberação conjunta com os Conselhos Regionais.
Art. 14. Cabe às Unidades de EnsinQ c:redfmçiar e comunicar aos ConSelhos Regionais de sua jurisdição os campos
de estágio de seus alunos e designar os Assite~t~_s Socíals
responsáveis por sua supervisão~
- ~
~ParágrafO único. Somerite os estudantes de Serviço Social, sob supervisão direta de Assistente Social em pleno gozo
de seus direitos profissioáãís,~ podúão realizar estágio de Serviço Social. ·
Art. 15. É vedado o uso da expressã~ Se:i-_V!ço -social
por quaisquer pessoa de direito piíblico ou privado que não
desenvolvam atividades previstas nos-arts. ~9 e 5~' desta!~~·
Parágrafo único. As pessoas de direíto públicOõtiptivado
que se encontrem na situação ·mencionada neste artigo terão
o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da tara da_ vigência
desta lei, para processarem as modificações que se· fizerem
necessárias a seu integ:i-al cumprimento, sob pena das medidas
judiciais cabíveis.
_
Ar_t. 1_6_. Os _CRESS aplicarão as seguintes penalidades
aos infratores-dos dispositivos desta lei:
I - multa no valor de uma a cinco vezes_ a anuidade
vigente;
II - suspensão de um a dois a~os do exercício da profissão ao Assistente Social que, no âmbito de sua atuação deixar
de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista _
a gravidade da falta;
III- cancelamento definitivo do registro, nos_ ca~Ç>s de
extrema gravidade ou de reincidência contumaz.
§ 1~' Provada a participação· ativa ou conivência de empresas, entidades, instituições ou-firmas individuais nas infrações a dispositivos desta lei pelos profissionais delas dependentes, serão estas também passíveis das multas aqui estabelecidas, na proporção de sua responsabilidade, sob pena das
medidas judiciais cabíveis.
7
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· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 7:
Discussão, em turno único, do :projeto de Decreto
Legislativo .ri• 9, de 1985 (n' 90/85, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo ~ási~o s<?bre Privilégios e Imunidades e Relações InstJtuciOnai_s
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Instituto Interamericano de Coo-peração para a
Agric~ltura, celebrado em Brasília, a 17 de julho de
1984, tendo
PARECERES favoráveis, sob n• 399 e 400, de
1991, das ComissõeS
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e

-de Constituição, Justiça e Cidadania._
Em discus-são o projeto, em turno único. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·
Os Srs.~.Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

.

__

_ _____ _

A matéria vaí à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 9, DE 1985
(N• ~0/85, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Básico sobre Privilégios
e Imunidades e Relações Institucionais entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, celebrado
em Brasília, a 17 de julho de 1984.
O Congress'o Nacional decreta:Art. 1~' Fica aprovado o texto do AG<>rdo Básico sobre
Privilégios e Imunidades .e Relaçóes Ip.stitucio_naiS entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de CooperaçãO para a ·agriCultura, celebrado em
Brasília, a 17 de julho de 1984.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 8:
DiscuSSão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 19, de 1985 (N' 72184, na Câmara do~
Deputados), que aprova o texto do Acordo Geral de
Cooperação entre o Governo da_ República Federativa
do Brasil e_ o .Governo da República Democrática de
São Tomé e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de_
junho de 1984, tendo
PARECERES favoráveis, sob n~ 396, 397 e 398,
de 1991, das Comissões _
-·
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional;
- de Assuntos Econômicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em discussão o proje-fo, em turno úriico. (Patisa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. .
Os Srs. Seiiã.dores que o aprovam queiram permanecer
·
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à ComissãO Diretora para redação fin<il.
É o seguinte o projeto aprovado:

Novembro de 1991

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 9:
Discussão, em_ seg_1J.ndo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição_ o!' 6, de 1981, de autoria do
Senador Garibaldi Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova redação à letra "b" do inciso X
do § 29 do art. !55 da Constituição Federal, tendo.
PARECER, sob n• 424, de 1991, da
- Comissão Temporária, oferecendo a redação do
vencido em primeiro turno. (Terceira sessão de discussão.)
Em obediência ao disposto do art. 353 do Regimento
Interno, transcorre, hoje, o último dia para a discussão da
proposta e apresentação de emendas que não envolvam o
m~ritQ.

discu~são a proposta, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
. __ Encerrada a discussão, a matéria será incluída em Ordem
do Dia oportunamente.
-

Em

_ ., O.SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- Item 10:
Discussão, em turno, da Proposta de Emenda à
Constituição--íi9 -14, de 1991, de autoria do Senador
José Richa e outros Senhores Senadores, que altera
a redação do caput do art. 29 e o art. 39 do Ato das
DisposiçõeS Constitucionais TranSitórias, tendo
PARECER, sob n' 423; de 1991, da
- Comissão Temporária, oferecendo a redação do
-vencido em primeiro turno. (Terceira sessão de discussão.)
Em obediÚtcia ao disposto no art. 363 do Regimento
I-9terno, transcorre, hoje, o último dia para a discussão da
proposta e apresentação de emendas que não envolvam o
mérito. Em discussão a proposta em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, -encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria será incluída em Ordem
do D~ oportunamente.
ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a ·matéria da Ordem do Dia.
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
19 Secretário.
É lido e aprovado o_ seguinte

REQUERIMENTO N• 807, DE 1991
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e vofâção,
da redação final do Projeto de Resolução n• 83, de 1991,
que autoriza a· Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
- Embratel, a contratar, mediante"garantia da União, operação de crédito externo no valor de US$8,5"oo;ooO.'úo (oito
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), junto
à Private Exj)ort Funding Corporation- PEFCO. ··
·Sala das Sessões, 6 de novembro de 1991.- Elcio Álvares.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 19, DE 1985
(N• 72/84, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Geral de Cooperação
entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Democrática de São Tomé e
Príncipe, concluído em Brasflia, a 26 de junho de 1984.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo Geral de Coo~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
peração entre o Goverrio da República Federativa do Brasil o requerimento,- passa-se à imediata apreciação da redação
e o Governo da RepUblica Democrátici -ae São Tonté e Prín- final, lida no Expediente da presente sessão.
cipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984.
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
,- ·
_ _
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.j
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

o SR. PRESIDENtE {Jvlauro Benevides)- Retornamos
_à liStá Cle ·áradores. · A Presidêricia eschirCce aos Srs.-~'{eriadores que é possível,
para a tarde hoje, a. convocação de sessão extr3ordin~ria-~esti~
nada. a apre_ciar propOstas de emenda à Cons~~uiç~o,)á em
segundo tui:no de apreciaçãO.~ " Portanto, os Srs. Senadores devem já, partir qeste momento, ficar-de· sobreavíSo para a convo·cação da s_essão. Se
esta sessão não se prolongar até às 18 horas e 30 minutos,
é posSível que ·antecipemos· a ·sessão ·extraordinária,_ pre-Vista
para às 18 horas e 30 minutoS.
.Evidentemente, se os oradores, que quiserem usar a tribuna, não ultrapassarem esse prazo, a~enas sugeríâo pelã Mesa,
no caso -de se configurar a hipótese agora referençiada.
COncedo a palavra ao -nobre Senador Ney Maranhão.
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rança regional dos problemas técnicos ligados a engenharia,
como os de energia, de transportes e comunicações, dos agrícolas e, principalmente, os de silvicultura. Tem, também, uma
s_óllda cultura humanfsti~, abrangendo conhecimento ~e I;ilo~
sofia, SociOlogia, História e Geografia.
-- - Assim, tornou-se naturalment~,, o mais indicad~ para governar o Pará, o que fez entre 1964 a 1966. Eleito Senador
para o período 1967/1974, tornou-se ministro do Trabalho
e Previdência Social. No governo do Presidente Costa e Silva,
de 1967 até novembro de 1969, quando assumiu o Ministério
da Educação e Cultura, no Governo Médici, até março de
1974.
Tornou-se presidente do Senado no período 19811198~
Voltou a a-ssumir um Ministério, o da Previdência e Assistência
Social, no governo do Presidente João Baptista Figueiredo,
_ - - -·
" " - -c - - c
entre 1283 e i985. '
Foi na sua gestão· que realizou-se a reforma universítária,_
que deu mais racionalidade. ãs nossas universidades, instituindo o sistema de créditos e_ do ensino básico. _
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex!' um aparte?

, O SI,{. NEY MARANHÃO.:.: Com !'razer, ouço V. Ex•
O Sr. Divaldo Suruagy - Gostaria de associar-me a
. fJ ,SR,- NJ!:Y MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Seriadores, o Minis- V. EX! nesta homenagem qQ.e presta ao Ministro Jarbas Passatério da Justiça foi criado, ainda no tempo do Brasil Colônia, riiifi.O. _Sinto-me perfeitamente à vontade, porque sendo ho-:
po-r meio• do decreto do príncipe regente, em 3 de junho . mem de Oposição declarada e veemente ao Governo Fe.cleral,
de 1822, com o-nome de Secretaria dos Negócios da_Justiç~_· sinto-me com- autofidade para destacar os atributos maiores
que fOram a personalidade do homem público Jarbas PassaÉ, pois, a mais antiga das pastas ministeriais do País.
Em "1891, com o advento_ da República, transfórmou-se rinho, tão bem decantada nesta tarde por V. Ex~ Chegaria
- --·
_
_ a: ã.Jirmar que é ,u-rri dos poucos Ministros deste Goyerno que
no Ministério da Justiça. · ·
Após a reforina administrativa,:feita ô.o ínício do Governo merece ser elogiado. Daí a minha solid;uiedade a V. Ex~ recodo Presidente Collor, absorveu atribuições de outros Ministé- nhe-cendO os atributos des~~ homem público que dignifica não
rios. De acordo com o Decreto n"9 11, d~ 18 de janeiro de só o Senado como_ também a classe política brasileira.
1991 e da Lei n' 8.028, de 12 de abril de 1990, são atribuições
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Divaldo Suruagy,
do_Ministério da Justiça os seguintes assuntos:
quero agrade<;.er o seu oportuno ·apàrte. que, acredito, seja
a) Ordem Jurídica~nacionalidade, cidadania, direitos po- o pensamento de toda a classe política brasileira e, principallíticos, garantias coD.stituchnais; mente, dos que compõem-o Senado da República e a Câmara
b). Segurança Publica, polícia federal, rodoviária federal, dos Deputados. · c
ferroviária federal e do Distrito Fêderal;
V. Ex• diz muito bem que o nosso colega de Senado,
c) eStfangeiros;
~
_ . -~
o Ministro Jarbas Passarinho, é um hoiriern que tem o respeito
d) documentação, publicaçâo e arquiv<? do~ at_o,s oficTaTs; da classe política e de todo o País. E isso dito por um Senador
e) defesa da Ordem Económica e Metrologia Legal;
de OpoSição, como V. Ex•, atesta exatamente o que eu disse
f) índios;
_
· -_ _
anteriormente: é a classe política -qu-e- homenageia as qualig) registro do Comércio e Propriedade Industrial.
dades do Ministro Jarbas Passarinho.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, por está abrangência e
O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
mais a coordenação política do Governo, vemos como é amplo
O
SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
e importante o campo-de atuação do Ministério da Justiça.
Felizmente, temos à fr~nte deste _ministério-uma pessoa como Senador.
o Senador Jarbas Passarinho, culto, de reputação ilibada e
O Sr. Jutaby Magalhães- Senador, desejo asso_ciar-me
de formação democrática.
c ·
à _homenagem quC: V. Ex• presta ao no~so Senador Jarbas
Nasceu, Jarbas Passarinho, em Xapu,ii, no Acre, ell). 11 Passarinho, que para mim é mais Senador do que Ministro.
decjaneiro de 1920, filho de lgnácio.Loyola e Júlia Passarinho, Com ele tenho uma di~cordância: S. Ex~ é presidencialista_
casou-se com Ruth Passarinho com quem teve cinco filhos: e eu so~ parlamentarista, mas sei que V. E:;~ fará o meio
Jarbas, Júlia Maria, E Ieonora, Carlns·e Angélica;
-- termo entre nós. Mas, de, qualquer maneira, V. Ex• tem
Estudou no Ginásio de Carvalho, em Belém, no Pará a minha solidariedaçle, como teve a do Senador Divaldo Surua~
e ingress:ou na Escola Militar do Realengo, na arma de artilha- gy, porque o Minstrp Jarbas Passarinho, para nós, merece
ria, em 1940, tendo terminado o curso militar em 1943. Foi o maior resp~ito, a maior consideração por todas as suas qualicomandante do curso de artilharia, da academia militar de dades de homem publico.
Agulhas Negras de 1951 a 1952. Em 1962 foi chefe do EstadoMaior do Comando Militar da Amazônia, tornando--se um
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães,
dos maiores estudiosos dos problemas regionais, destacando-se princip_almente pela sua cultura eclética que -abrange, o aparte de V. Ex• _neste pronunciamento que estou fazendo,
além do conhecimento dos aspectos estratégicoS- e da Segu- é uma prova evidente, concreta, do respeito e da admiração
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que todos temos para com o Ministro Jarbas Passariilho. E
partindo de V. Ex•, que é um senador de Oposição, mas
que faZ uma oposíção construtiva ao GdveffiU.NeSsã. homena:gem V. Ex' não está dividindo as posições mas, nes-se aparte,
reconhecendo as qualidades, honorabilidade e o respeito que
esta Casa tem pelo Ministro Jarbas Passarinho. Agradeço a

V. Ex'
Cónfiíiuando, Sr. Presidente, a sua vasta cultura pode
ser percebida pelos títulos acadêmicos recebidos, inclusive
o de Doutor Honoris Causa pela Universidade Autó_noma
de Guadalajara, México e de 17 universidades brasileiras e
pelos seus livros já publicados, desde romances, como· Terrã
encharcada, ensaios, como Amazônia: Desafio dos trópkos,
crónicas, como "Roteiro de viagem aos Estados Unidos",
política etc, Ressalte-se que Terra encharcada recebeu o prêmio Samuel MacDowell e o seu ensaio sobre a Amazónia
foi traduzido para o inglês, francês e o espanhol.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com imenso pfazer Que
faço este registro sobre o Ministro Jarbas Passarinho, a quem
devo admiração e amizade e sinto orgulho, como- brasileiro,
vendo uma pessoa tão ilustre, com a cultura e_ os títulos do
Ministro Jarbas Passarinho, exercendo um ministériO. tâô -importante como o da Justiça.
O Sr. AureO MellO - Permíte.:iiie v: ·Ex•-Uin aparte-,
nobre Senador?
O SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer, nobre
Senador Aureo Mello, meu colega e Více-Líder do PRN.
O Sr. Aureo Mello- Quero acrescentar, juntó ãs pâ.laViáS
que V. EX' profere, meu depoimento de admiração, apreço
pelo valor intelectual, pela culfura do Minístro Jarbas Passarinho, quer como orador, capaz de empolgar as massas, popu.:
lares, as representações no Congresso, quer ·como- escritor
onde apresenta seus méritos literários capazes de empolgar,
de fazer com que nos detenhamos em torno da leitura de
seus romances, de suas obras biográficas; de seu memorialismo
e, em suma, um verdadeiro orgulho para o Exército Brasileiro,
que tem em Jarbas Passarinho um dos expoentes intelectuais
que serve, sem dúvida nenhuma, para projetar cada vez mais
o estudo, a capacidade e o valor das Forças Armadas e também
de um político ciVil, que ele assim o é, nO Parlamento- e fora
dele. Eram essas as palavras de referendum que desejava
proferir ao discurso brilhante de V. EX'• - ~
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brasileiro, V. Ex~ traça a biografia do ~~ual :ritular. daquele
Ministério, o nosso estimado e dileto amigo Senador Jarbas
Passari-nho. É evidente que elogiar Jarbas Passarinho, para
mim, não seria difícil, em razão da estima e amizade que
nutro pelo nobre Líder do meu Partido no Estado do Pará.
Quando assumi a cátedra de Jarbas Passarinho nesta Casa,
no ano passado, eu colocava em meus ombros uma grande
responsabilidade: a de substituir um intelectual, um dos mais
operosos Senadores desta Casa, sobr_etudo, um político que
coloca a ética acima di! qualquer outrO objetívo. Na biografia
que V. Ex• leu do MiQ.stro Jarbas Pass<J,rinho, ficai'am esPelhadas todas essas qualidades desse homem público que sabe
ser democrático quando o- Governo não é democrático e CUltiva também a democracia quando o regime é democrático,
como atualmente. As expressões de outros Colegas que o
aparteavam servem, sem dúvida nenhuma, para a confirmação
do prestígio, da estima e do respeito que Jarbas Pas~a_rinho
r~cebe de todos os seus Colegas do Senado _Federal. Minhas
c_ongratulaçóes a V. Ex~ pelo pronunciamento que acaba de
fazer.
O SR. NEY ~.ARAN:HÃO ~ Agradeço_ ao nobr:e Seqador
Oziel Carneiro pelo seu aparte. V. Ex', mais do que ninguém,
cohhece a fundo a personalidade do Ministro Jarbas Passarinho. V. Ex~ é um político e um empresário progressista,
que ocupou, inclusive, cargos de grande importância nas áreas
. e.conômica e finan_ceira _do País-, Tendo acompanhado passo
a passo a carreira desse_ grande brasileir(), que é o Senador
Passarinho, o seu testemunho, nobre Senador, é a prova evidente de que a classe política brasileira, Câmara dos Deputados, Senado da República e demais representantes do povo,
tanto de OposiçãO como de Governo, tem por S. Ex• um
-carinho -especial e respeito pela sua inteligência brilhan_te,
sempre a favor das grandes decisões nacionais.
_ -Portanto, no Governo do PreSidente Collof, a PaStà da
Justiça eStá muito bem entregue a um timoneiro, a um comandante que sabe para onde leva _o barco. Por iss_o é importante
essa homenagem que o Ministro- Passarinho recebe de todos
n6s, brasileiros. Agradeço a V. Er
O Sr. Élcio ÁlváréS :..._: Permite-me V. Ex• um ãparie?O SR. NEY MARANHÃO- Com multo prazer, n-obre
Senador.

O S_r. Élcio Álvares - Nobre Senador Ney Maranhão,
OSR. NEY MARANHÃO- Quei'O ~gradecer ao amigo, nesta tarde, V. Ex~ dá a esta Casa a oportunidade magnífica
companheiro de velhas jornadas politicas, Senador Aureo Me- de testemunhar seu apreço pelo Ministro Jarbas Passarinho.
Uo, pelo seu aparte. V. Ex•, um homem das letras, poeta, As palavras aqui pronunciadas altamente elogiosas retratam
homem da Amazônia, acompanhou, passo a passo, a vida um político de escol, um homem que, durante a sua vida
do nobre Senador Jarbas Passarinho. Suas palavras engran- pública, tem tido um comportamento ético e digno, ·que- o
decem e enriquecem o meu pronunciamento·.- Numa hora co- toma inteiramente merecedor do nosso-apreço. Eu diria mesmo esta, quando a Nação brasileira vive momentos de iricerte- mo que o nome de Jarbas Passarinho é a legenda de um
zas, um homem comoJarbas Passarinho numa Pastada impor- político que ama o seu país e que, acima de tudo, tem tido,
tância do Ministério da Justiça, que é a coordenadoria política em todas as oportunidades em que é convocado para desemde um govemo,-é uma tranqüilidade para o CongressO. Tta.: penhar as maiS altas funções, uma noção básica de ética e
ta-se de um homem sério, que, pela suã. _competência e seu honestidade que o credencia, de forma muito orgulhosa para
passado de vida pública, é uma garantia para as- institUições aqueles que o admiram e lhe têm amizade, como uma das
democráticas. Agradeço a V· EX'" por esse oportuno aparte.
~alares figuras da política do Brasil nesses últimos tempoS.
O Sr. Oziel Carneiro- Permite·me v: Ex• um apai"te?
No momento, S. Ex~ desempenha a função de Ministro da
Justiça, o que é para nós, do Senado da República, uma
O SR. NEY MARANHÃO- Pois não-. buço, com prãZer, _lacun____a, porque esta Casa, sem dúvida nenhuma, sempre fof
o aparte de V. Ex•, nobre Senador Oziel CarneirO. -- engrandecida pela elevação dos debates, quando deles partici0 Sr. Oziel Carneiro- Nobre Senador Ney Maranhão, pava o Ministro Jarbas Passarinho. E nessa função difícil,
no momento em que faz referência ao mais antigo Ministério num Govemo_ que tem encontrado vários problemas, Vários
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percalços e vários óbices, o MinistrO Jarbas Passarinho tem
demonstrado, acima de tudo, com uma _diaJética construtiva,
que é o homem exato para coordenar a política do GovernO.
Evidentemente, os tempos de hoje, tempos difíceis principalmente na área económica, refletem-se na área política. Mas
isso cada vez mais alça o conceito do Ministro Jarbas Passarinho entre todos aqueles que têm realmente o privilégio de
participar da sua amizãde e da sua intirilidade. Portanto, V.
Ex~ está de parabéns. Seu discursO; neste momento, propíCia
a todos, alto e bom SO!ll, _uma _colocação de homenagem ao
Ministro Jarbas Passarinho. Falo em nome da bancada do
Espírito Santo, porqUe--te-nho certeza que os Senadores Gerson
Cat;nata e João Ci:tlmon assim também Rens~m. Quero dizer
a V. Ex~ que o nome de Jarbas Passa~inho ·no Espírito Sant9
sempre se constituiu, quando n-o e;i!:ercíçio de outroS minis_tériôs ou nO exercício-dos seus mandatos eletivos, numa legenda que caracteriza um homem de bem, um patriota e, acima
de tudo, um homem inteiramente afinado com seu tempo.
Parabéns, portãnto, a V. Ex~ pela feliz lembrança de trazer,
na tarde de hoje, através de um discurso, a homenagem ao
Ministro J arbas Passarinho.
-- -

O SR. NEY MARANHÃO- Senador Élcio Álvares, quero agradecer_a V. Ex~ por seu oportuno aparte, que~ pãrtindo
de V. Ex•, homem público que conhece os problemas nacionais
e as dificuldades por que estamos passando, enriquece meu
discurso.
V. Ex~. como Senador e ex-Governador, retrata muito
bem, nesse aparte, a personalidade de_ um homerri púbJico
que, muitas vezes, tomou atitudes_CÇJ~deradas_antipopulares.
Essas atítúdes prejudicam, de iflído, 3. imagem 'de um polítidi,
mas, a longo prazo, o povo reconhece os benefícíos que elas
trazem.
O Ministro Jarbas Passarinho é d~sse quilate: acredita
nas próprias idéias, no País e no bem d~ seu povo. Algumas
vezes foi" até _injustiça~o, iri~O~preendido, Mas, o que se vê
hoje, é eSSa longa carreira política ser coroada com o respeito
de todos. Neste plenário V. Ex~ quviu apartes de Senad_ores
de OposiçãO e de Governo pfestigiando, homen~geando um
grande brasileiro que quer ver, acima de tudo, o .be~ de
nossaNação.
- -_--.
--,
-~-~
Portanto~ Senador Élcio Álvares, o aparte de V. Ex',
como homem de grande experiência política~ veio engrandecer
a homenagem que estamos prestando a esse grande brasileiro,
o Ministro Jarbas Passarinho.
Agradeço a V. Ex•
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, concedo
o aparte a V. Ex•, nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro- Confesso a V. Ex• que-emboranão saiba o motivo desSa homena,gem, quero dela participar.
Nunca estive no mesmo Partido que o Ministro Jarbas Passarinho. Acompanhei-o, nesta Casa, como Líder do Governo~
Presidente~ Senador, e hoje o acompanho como Ministro da
Justiça. Quero apenas dizer que sempre que se homenagear
Jarbas Passarinho~ estarei entre os que estão -reunidos para
aplaudi-lo.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho um aparte?

Permite-me V· Ex•
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O ~SR. NEY MARANHÃO - Com muito prazer nobre
antes, porém, quero responder ao nobre Senador Nelson C.arneirO-.
Senador Nelson Carneiro, Oaparte de V. Ex• a este discurso só o engrandece. V. Er.- é um homem que o_Brasil todo
conhece pela sua combatividade,_ sua. luta. Conheço; V. Ex•
há m?,ls de 30 anos, fato, aliás, já mencionado por V. E~
aqui. E já tive a oportunidade de dizer que V. Ex~ foi um
dos ritells profeSsores no início de minha carreira pública,
como Deputado Federal no velho PTB e V. Ex• no PSB,
que era a Sorbonne do Brasil na política nacional. A homenagell! que V. Ex• presta ao Minístro.Jarbas Passarinho, neste
seu aparte, vem reforçar o que digo em meu pronunciamento,
que_oMinistro é un1 homem, um cidadão brasileiro, que toda
Nação reverencia pelo seu passado. Muito obrigado.
O Sr. Marco Maciel- Permíte-me V. Ex• um aparte?
Senado~ Çic;l ~abóia de_ Çarvalbo,

O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
Líder Senador Marco Maciel.
-- O Sr. Marco Maciel - Senador Ney Maranhão, associo-me à manifestação que V. Ex~ faz, na tarde de hoje, de
louvor ã atuação do Ministro Jarbas Passarinho à frente_ de
uma pasta mais que centenária, a da !usti,ÇP,\ ...;\Ji~s,pela precedênCia é 6 primeirO niinistério da administração Federai.. .VEx• disse algo, que me parece muito apropriadO, ao tentar
defiitir uma das facetas do Ministro Jarbas Passarinho. Homem que luta por idéias - e_ acres-centaria ~ _e que busca
converter essas idéias em realidade. Essa_ é a grande t~refa
da política, foi isso que certa ff:it"a l~vçu Q·qeO:eral Oe Gaulle
a dizer- que política era a capacidade _de converter idéias em
realidade. Política é sobretudo processo, é, _conseqúe-htemefite~ uma ação adjetiva. Não se entende o ato da política, portan~
to~ sem que se compatibilize o home1_11_ de pensamento com
o homem de ação .. Quando o homem é só pensamento, ele
pode ser um teórico!. um cientjsta, um pén_sador, até urri sábio;
mas D.ao será um político. De outra parte, não se entende
um político que haja s~m ser_ m_oviqo por idéias O!J. ídeai~
Daí por que de ninguém se exige tap._to, que concilie idéias_
com ações~quanto do político, que tem a o_brigação de converter idéias enl. flama e, conseqüent_erilente, fazer com_que as_
aspirações de um PPY9 _se tornem reSJ!ltados concretos_, tangíveis, paupáveis. Esta, talvez, a maior característica do Ministro
Jarbas Passarinho. E em todos os cargos ,que S. Er se incumbiu, desde os cargos no Executivo Estadual a cargos no Executivo Federal ou no L_egislativo, S. Ex~ se· houve dentro dessa
moldura de homem extremamente correto e que faz com que
a sua ação seja direcfonada para viabilizar'idéias. Idéias canse-qüentes, articuladas, produto de uma cabeça, que todos nós
reconhecemos, extremamente privilegiada. Daí por que como disse no iniciO 'cfas minhas palavras- quero me congratular com V. Ex• por trazer neste in_stante uma referência
ao eminente MiniStrO e nosso colega; Senador Jarbas Passarinho. Habitualmente digo que o político- nem sempre faz
aquilo que pode, nem sempre consegue fazer aquilo que deve.
Mas ele já faz muitO' se_ conseguir evitar que algo_h;tconveniente
aconteça. E eu podeiia dizer que a ação de Jarbas Passarinho
tem sido sempre nessa linha. Quando S. Ex• não consegue
fazer algo de concreto, de positivo, pelo menos evita que
muitos fatos desnecessários e desaconselháveis aconteçam.
Por isso, caro e nobre Líder do PRN e vice-Líder do_Go~erno,
Senador Ney Maranhão, quero .congratular-me com as pãlavras que V. Ex• prodUz na tarde de hoje. E de modo especial,
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dentro do contexto do seu discurso, destacar a competência
como titular atual do Ministério da Justiça, do Ministro Jarbas
Passarinho. Político na acepção integral do termo, homem
púlbico que honra esta Casa.
·-
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Foi o Minisfro Jarbas Passarinho quem tirou Auieo Mello
do PMDB. E essa é uma falta da qual nos ressentimos, porque
levou esse extraordinário Colega para outra legenda. Por essa
falta já o perdoamos, porque também o nosso companheiro
Aureo Mello há brilhado no local para o qual foi. Mas esta
é uma falta do Senador J arbas Passarinho para com a Bancada
do PMDB: a de haver roubado uma pessoa tão preciosa como
Aureo Mello. Não nos engangemos, possivelmente, trazendo
o louvador de Jarbas Passarinho para o PMDB, que é exatamente V. Ex~ Espero que V. Ex' Venha a assinar a fiêha
para compensar o·prejuízo que nos deram com a levada de
Aureo Mello para outras plagas-.- Muito ·obrigado.

0 SR. NEY MARANHÃO - Meu caro ainigo, Líder
do GoVerno, Senador Marco Maciel, o aparte de V. Ex~ veio
sintetizar o perfil de um homem público que, pelo seu passado,
pelas posições adotadas nessa longa carreira de vida pública,
mantém o respeito de toda a classe política nacional.
V. E~, apesar de moço, tem um grande cabedal de experiência de vida pública. Foi ainda muito jove~- J:!ep=~tado
Estadual, Deputado Federal, Governã.-dor de Pernambuco,
O Sr. Aureo MeDo- Senador Ney Maranhão, permiSenador da República, reeleito pelo voto po-pular nessa última
te-me V. Ex• um aparte?
eleição. E, hoje, ocupa cargo de importância-na conduçãn
da política do Governei Co!lor no Senado da República. V.
O SR. NEY MARANHÃO - Ou-Ço CÓ aparte do nobre
EX", neste oportuno aparte, está dando o testemunho, o reconhecimento da responsabilidade do Ministro Jarbas Passa- Senador Aureo Mello, que foi cifado tãó l~ngamen~e_.
rinho, com quem V. Ex• conlunga nas difícçis d~c_fê_ões que
O Sr. Aureo Meilo- É um rápido contra-aparte, sOmente
o Governo tem que tomar. Temos que dar graças a Deus para agradecer e dizer que a história talveZ modífiqUe essa
por um homem da estirpe de Jarbas Passarinho ocupar um informaçáo.
Ministério da importância do da Justiça, no fortalecimento
O SR. NEY MARANHÃO- Senàdor Cid~Sabóia, V.
do regime democrátiCo.
Ex~- reconhece, nesta tarde, com esse aparte, e como Senador
Senador Marco Maciel, agradeço a
Ex~ por este oportuno aparte, que somente engrandece e_ faz juStiça a esse de Oposição, as qualidades do Senador Jarbas Passarinho.
Não me esqueço de quando V. Ex•, Senador Cid Sabóia
homem público, cuja vida e trabalho abordo neste meu prode Carvalho, como Senador de Oposição, subiu à tribuna
nunciamento no Senado.
para falar sobre o caso em que a imprensa estava atacando
O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V. Er uni aparte? _pes~oalmente a Senhora do Presidente da República.
O SR. NEY MARANHÃO..., Primeiramente, Senador
~ O Sr. Carlos Patrocínio- V. Ex• ine permite um aparte?
Carlos Patrocínio,-tere1 o pi"azer de oUvir o~Senador Cid Sabóia
Q Sr. Odacir Soares - V. Ex' me permite um aparte?
de carvalho.
O SR. NEY MARANHÃO- Srs. Senadores, terei prazer
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senador Ney Maranhão,
o Senado está acompanhando a palavra de V. Ex•, dando em ouvir V. Ex~s, mas antes concluirei o meu pensamento.
Senador Cid Sabóia, V. Ex~ é rim seriiáor qUe fiz oposi~
destaque especial à vida parlamentar, à vida pública, à vida
ministerial do paraense Jarbas Passarinho. Aliás, não é pa~ ção-ao Governo, mas uma oposição conStrutiva. E riã hora
raense de nascimento, m-as é um paraense porcJ.ue fOi ádotado em que foi necessário fazer uma defesa e Dão místurar as
pelo Estado vizinho àquele em que nasceu. Veio a se converter coisas, V. Ex~ foi à tribuna e defendeu não o exercício da
o Sr. Jarbas Passarinho numa das prinCipais figu-ras, ao longo parte administrativa, màS a: pesSoa da espoSa -do Presidente
_
~
dos últimos anos, ·da República brasileira. O discurso_ de V. da República.
Naquela
oportuO.idade,
pude
fazer
um
pronunciamento
Ex~ é muito oportuno e-faz justiça a um pãrlamentar mUito
especial que desfalcã.,-~hoje, o Senado Federal, posto que, paralelo ao de V. EX', defendendo também D. R o sane Collor
muito bem substituído pelo Senador Oziel Carneiro,- mas, pois, naquela hora, estavam tentando misturar a administrade qualquer maneira~ desfalca o Senado Federal. Porém, S. ção de D. Rosane com sua honorabilidade.
Senador da estirpe de V. Ex•, que faz um aparte nesse
Ex• compensa tudo isso com as lições de prudência e com
as aplicações de experiência qUe própi.Cüi ao Governo Federal. momento, homenageando e reconhec.endo as qualidades do
É, sem dúvida alguma, o Minisli"o tiiãiS eXpresSivo, de ma1S ?vfinistro Passarinho, muito-en-grandece_o pronunciamento que
realce; é o Ministro que mais desponta pelas suas qualidades estoü fazendo aqui, no Senado da República. Agradeço a
individuais no Governo Federal. Isso não é de se espantar, V. EX' o aparte.
-Tenho o prazer de ouvir, piimf'iramente, o SenãQoi- car:.
porque S. Ex~ é também o mais experiente, o riiais àntigó
dos políticoS de tantos quantos compõem o Ministério do los Patrocínio e, depois, o meu amigo Senador Q_~acir Sóafes.
Presidente COllor de Mello. Conheci o Ministro Járbas PassaO Sr. Carlos Patrocígip- Eminente Senador Ney Mararinho aqui no Senado Federal. Conhe-Ci-o-~eperto. Já o_cOnhe-- nhão, embora m~ expressando em poucas palavras, não podecia à distância como jornalista, como homem de rádio, jornal ria fu-rtar-me ao desejo de fazer coro às palavras de V. E~
e televisão. Tiilha cantata, evidentemente, com o Sr. Jarbas que tão bem enaltecem as qualidades desse eminente homem
Passarinho, sendo S. Ex~ a razão de ser de tantas e tantas público que é o atual Ministro da Justiça e nosso colega,
notícias, ao longO dos anos em que ocupou ó- Senado Federal, o que muito nos honra no Senado FederaL O Senador Jarbas
o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social, Passarinho é, de fato, um exemplo de vida, quer nas atividades
o Ministério da Educação, e também funções públicaS de gran- militares, quer nas atividades do Poder Executivo, que exerceu
de realce. V. Ex• tem muita razão em fazer esse louvor. Mas no Estado do Pará, quer nas ocasiões em que assumiu a chefia
o Senador Jarbas Passari"nho tem um ato negro. () único- ato de diversos Ministérios e_, agora, na Chefia do Ministério da
negro de sua vida, que quero denunciar a V. Ex•, foi haver _Ju~tiça. Naquele Ministério, S. Ex• cria um clima propício
roubado do PMDB o noiso notável Senador Aureo Mello. ao entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legis-
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lativo nessa hora tão difícil para a Nação. Congratulo-iíte -ele é o César que yenceu a luta contra o~_ bárbaros e está
com V. Ex~, associo-me as su·as ·palavras nesse meu modesto voltando trlunfante p_ara Roma que, para nós, é o Brasil.
Era o que ~inha a dizer, Sr. Presidente. (Muito be~!)
aparte, e creio que a ·presença do Senador e MiJ:!i~tro·Jarbas
Passarinho, no Ministério que ora aniversaria; é-um fator
Durante o discurso _do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
positivo para o entendimento entre os homens do Poder LegisMauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presilativo e os homens do Poder Executivo. Muito obrigado.
dência, que· é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, JP
Secretdilo. --·O SR. NEY MARANHÃO- Senador Carlos Patrocínio,
nesse oportuno aparte, V. Ex• decifrou o que é o Ministro
O SR. PRESIDENTE (Dfrceu Carneirc) - Concedo a
Jarbas Passarinho, ne·sta hora difícil por qu·e a Nação e~tá palavra ao nobre Senador Amazonino Mendes.
passando: é o equilíbrio, é o entendimento. Por que o equilí- -O SR. AMAZONINO MENDES (PDC- AM. Pronuncia
brio e o entendimento? Porque existe confiança da classe
política no passado e no presente do ~in~stro Jarbas Pas~a · õ seguillte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Sr~. Senadores,
rinho. O aparte de V. Ex~ foi muito oportuno, porqúe é a no dia de ontem, esta Casa recebeu, literalmente, a presença
realidade, e todos estamos precisando de paz, de progresso. de todos os deputados estaduais do meu Estado, a~ mais diverO Ministro Jarbas Passarinho é um dos elos de que toda -Sas representações sindicais, patronais é de empregados, num
esforço sobre-humano para levar ao conhecimento de tantos
a Nação brasileira precisa para que istO aconteça. ___ _
Com muitO prazer, ouço· agora o meu amig-o eVite-Líder quantos aqui estão promovendo o equilíbrio desta Federação
--afinal, objeto máximo desta instituição - , a situação que
do Governo, Senador Odacir Soares.
vive o País. E por que isto? Porque, tomados de pânico em
O Sr. Odacir Soares- Senador Ney Maranhão, V. EX' vista da nova realidade da prática de alíquotas em relação
está registrando, nesta tarde, o transcurso de mais um aniver- às importações neste País_, vêem-se diariamente conturbados
sário de criação do Ministério da Justiça. Verifico_ que este por uma onda de demissões, de desesperança, dentro deste
fato, neste momento, adquire uma importância maior pelos clima difícil da sociedade brasileira.
apartes oferecidos ao discurso de V. Er, com aptesença
Não há corno negar que as dimensõ~s continentais deste
do Senador Jarbas Passarinho à frente desse ministéf.ío, nesse País hão de exigir, -serripre, de cada uni de nós, a preocupação
momento tão difícil da vida brasileira, em que a Nação precisa, permanente na busca do equilíbrio regional. Louvamos, e
através dos seus diversOs segmentos, entender:-se consigo mes- o fazemos com determinado orgulho, as conquistas já alcanma, tendo sido esse entendimento, realizado pelo Ministro çadas por irmãos nossos, brasileiros, notadamente d_o Sul,
Jarbas Passarinho à frente do Ministério da Justiça. De inodo mas, por outro lado, não poderemos esconder jamais as lágrique, nessa quadra difícil que o Brasil atravessã, ê mutfo bom mas-, o-desespero,: a desesperança e o abandono que recr_udestermos à frente do Ministério da Justiça alguém que, como cem, ano a ano, à medida que a injustiça social prospera
o Ministro Jarbas Passarinho, vem desempenhando, com mui- . e as diferenças regionais se aprofundam a condições abissais.
ta serenidade, bom senso e lucidez essa tarefa de conciliar
--Em tempos idos- e vale ressaltar aqui um aspecto da
o que é contraditório na sociedade brasileira, o-s interesses mais alta relevância para a nossa meditação -:-ainda no antigo
variáveis desse ou daquele setor da comunidade nacional. regime democrático, o Congresso vOto"u unia lei que instituía
Pelos apartes oferecidos ao discurso de V. __Ex~, verifico a a Zop.a Franca de Manaus, com o objetivo s;la_ro de tentar.
unanimidade desta Casa no sentido de que o Ministério vem por essa via, corrigir algumas distorções regionais·. A exemplo
tendo um condutor à altura da missão que S. Ex• institucio- de tantas outras conquistas --é válido relembrar agora nalmente tem na condução dos negócios políticos do País passaram-se 10 anos para que começasse a sua viabilizaç~o
e com a importância que tem, concomitantemente, de c~mcitiar e, através da criação da antiga Sudhevea, hoje Sudam. A
-como já disse -os diversos interesses da sociedade_ br;;tsi- Zona Franca de _Manaus ficou no papel e nas gavetas até
leira. Portanto, V. Ex~ registra o transcurso do aniversário o advento do regime militar que, distante, livre das peias
do Ministério da Justiça, criado ainda no Império -para desen- das chamadas correlações de forças democráticas, não tituvolver, entre outras funçOes, a função de conciliação dos inte- beou em fazer a implantação daquele órgão em. Manaus. A
resses da sociedade. E verifico que isso se faZ no momento euforia tomou conta do povo. E aquela terra que até_então
em que temos à frente desse Ministério um colega nosso, sobrevivia do extrativismo- quase morto nos seus estertores,
Senador da estirpe do Ministro Passarinho, com a experiência conl todos os sinais de decadência- viu-se, de repente, salva
que S. Ex~ tem, inclusive, no exercício da função de ministro por esse gesto extremamente patriótico.
de outras áreas do nosso País. Parabenizo V. Er pela oportuSão decorridos 24 anos, e agora temos o seguinte retrato
nidade de registrar o transcurso do aniversário d'? ~ini~tério desse modelo, não obstante as interferências, as subvenções
da Justiça, nesse momento dirigido pelo Ministr<? Jarbas Passa- da ordem legal atrayés de portarias, instruções normativ~
rinho.
C:?_ expedientes menores ao alvedrio do administrador da época.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Ódacir Soares, Embora, repito, repleta de mutilações permanentes, constanagradeço a V. EX' o oportuno aparte que faz ao meu-pronun:. tes e sistemáticas; embora conviVendo sempre na incerteza,
ciarnento em homenagem ao Ministro Jarbas Passarinho. Te- não se pode negar que a Zona Franca de Manaus é um modelo
nho certeza de que toda a Casa irá concordar colfiígo ao vitorioso, e que nosso País chega a acenar para outros corno
relembrar aquelas palavras famosas de César, quando voltava um eXemplo a ser·copiado, pois, sem embargo de todos ess~s
com suas legiões, ati-avessando o Rubicâo, ·viu Roma e disse: óbices, a Zona Franca conseguiu Sustentar um povo, uma
Veni, vidi, vici, ou seja: Vim, vi e venci.
gente; conseguiu desenvolver o pólo eletroeletrônico ·neste
Nesta hora em que toda a Nação brasileira está torcendo País;_ o pólo de duas rodas; o pólo óptico; o pólo relojoeiro.
para que venha a paz, o Senador Jarbas Passarinho é um E mais, o que é irónico, gerou ffiuito mais empregos diretos
desses romanos, pelo seu passado, pela sua luta presente como no Estado de São Paulo do que na própria sede, no próprio
timoneiro de uma Pasta tão importante como- a da Justiça; palco da instituição.
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Pois bem, esse organismo, num abrir e fechar de olhos, A meu ver, Lambert foi modesto quando viu apenas dois
viu-se absolutamente órfão, às vésperas -de fechar as suas por- grandes bràsis e não chegou â variáVel regional, que é uma
tas e não mais ter nenhuma condiçãO de auxiliãi--ãquele povo, componente extremamente importante_._ Diria que a: unidade
nacional prosperou graças, a meu ver, 'a dois fatores: um,
de cumprir o objetivo para o qual foi criãdo.
Isto, é evidente, decorreu da nova política aduaneira. apontado por Gilberto Freyre, a unidade lingüística; o outro,
A Zona Franca de Manaus foi criada com o fim específiCO a diversidade cultural. Se não fosse a: nossa diversidade cultura,
de atender ao consumo interno brasileiro. E pouca gente sabe regional, não teríamos consegu,ido manter ou realizar esse
que ele praticava sua indústria debaixo de uma obrigação grande milagre que oferecemos ao muõ.dO nesSe final de milêsistemática de índices de nacionalização dos seus produtos. riiO, que é o de um País quase continente, ou, con:io disse
Um televisor que se compra, hoje, na Zona Franca de Manaus o Papa João Paulo_ II, quando veio ago.ra.é3.91?rasil, quando
é literalmente um televisor brasileiro, sob todos os aspectos. nos visitou, um continente dentro de outro. Então, se vamos
Este milagre tecnológico foi adquirido a duras penas, -cOm analisar a questão brasileira, não podenios nUnCa deSprezar,
extr~madas dificuldades. Mas é forçoso dizer à Nação e a
para fazer uma análise correta, a questão regioflal. V. Er.
todos que aqui estão presentes que este- tele-vísor esfá em fi'aZ, embutido nessa discUssão sobre a Zona Franca, a questão
desvantagem perante um congênere em qualquer prateleira regional. Se queremos ter um país desenvolvido e justo hoje nos mercados do Rio, São Paulo e de outras grandes rião basta fazer o País crescer, é necessário que ele cresça
praças desta Nação; e a explicação é que os insumos, os compo- Com _justiça, para que_ dele possamos nos orgulhar- teremos
nentes brasileiros, que obrigatoriamente estão nã manufatura que Verificai que o País tem ilhas de progresso e_ enormes
desde bem final, são insumos e componentes que perdem oceanos de carências. O que precisamos fazer, neste instante,
em qualidade e perdem muito, em distância quilométrica, é ·oonceber políticas que, sem prejuízo do progresso do País
em termos de preço. Logo, algo era preciso ser feito, com e até em benefício dele, estimulem regiões que os economistas
urgência, para salvar aquele modelo, para continuar o desen- chamam impropriamente. a meu ver, de "regiões-deprimi~
volvimento tecnológico do pólo eletroeletrónico neste País-. das". Precisamos fazer com que aquelas regiões que estão
Na oportunidade surgiu a mensagem do ExecutivO~ já apro- fora do centro decisor do País tenham major atenç-ão do Go':'
vada na Câmara -dos Deputados que agora se encontra nesta vemo. É o cago do meu Nordeste, é o caso da_suaAmazónia,
Casa.
que tem em Manaus Um dos seus centros vitais, um dos seus
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, é mUito natural admi- corações, nucleado na capital do seu Estado, a Cidade de
tir-se que a Zona Franca de Manaus tem privilégios. É claro Manaus. Daí por que considero que V. Ex• traz, com muita
que os tem; caso contrário, Dão poderia ser Zona Franca. propriedade, na tarde de hoje, essa questão a debate. PrecisaIsso--ocorre em ·qualquer lugar do mundo onde existe uma mos encontrar, em face da nova política industrial brasileira
zona de livre comércio-, uma zona de ~xceção. É impoSSJvél, que implanta o Presidente FernandO CollOr de MeJlo em nosso
é inimaginável admitir-se a existência de órgão si~~lar que País; encontrar meios- e· fOrmas de asseguiar a sobreViVênCia
não tenha privilégios! Afinal, não se pode nivelar este País e a continuidade da Zona Franca, como fOrma de assegurar
nem se pode admitii que se incremente o desenvolvimento o desenvolvimento integrado, orgânico, homogéneo de nosso
de uma área, se não se emprestar àquela área privilégios. País. É lógico que não é uma tareia fácil, porque temos que
Esses privilégios foram um a um seccionadOs, atacados, vili- compatibilizar interesses em jogo, em Conflito, sobretudo com
pendiados, destruídos. A Zona Franca de Manaus simples- as regiões mais próStieras -leia-se Sul" e Sudeste - , motivo
mente produz bens sobre contingenciamentos permanentes, de orgulho para nós, porque expressam a pujança brasileira,
sejani de cotas por ano, para poder produzir durante anos e cóilciliar também esses inte-resses com Os de outras regiõese anos, como a exemplo deste em que toda a indústria ficou nvolvidas, como é o caso especificamente do Nordeste. Então,
paralisada, aguardando tão-somente assinãtU.rã de um decreto mais do que a impressão, tenho a conviCção, mais do que
que estatuiria os valores de dólares que ela poderia usar para a convicção, a certeza de que vamos hoje -os debates se
fazer seu processo produtivo.
iriiciaram proveitosamente- conseguir, hoje ou manhã, iiestá
Casa, chegar a· um consenso com· relação--ao· projeto que o
O Sr. Marco Maciel - Permite-mé V. Ex~ um breve Executivo nos encaminhou, dispondo sobre os incentivos triaparte?
butários e fiscais na Zona Franca· de Manaus. É uma tarefa
O SR- AMAZONINO MENDES- Ouço V. Ex• com de engenharia política, mas não é por outra razão que o Senado
foi concebido para ser a Casa da Federação, conseqüenteprazer.
m_ente a casa dos Estados, onde os interesses regionais devem
O Sr. Marco Maciel - Senador Amazonino Mendes, estar sempre sob nossa retina. Não p-odemos nunca tirar, ao
V. Ex~ está, com a trãilqüilidade que lhe é habitual, tratando analisar uina questão, ao ·pôr as nossas vístas sobre determide um tema extremamente importante que hoje se converteu nadas questões, não podemos dispensar rotinas intermediáem polémica nesta Cã.Sa: é aquele que diz respeito à continui:. tias, que são os interesses dos dossos Estados e das nossas
dade da Zona Franca de Manaus, que, aliás, tem sua vida regiões. Põr isso quero felicitar V. E~ pelo discurso que proamparada pela própria Constituição. Aproveito a ocasião para -duz aqui na t~rc!_e de hoje, quase como um discurso vestibular~
ferir também um projeto de lei que tramita nesta Casa, vindo preambular~ grande discussão g_ue, talvez, teremos amanhã
da Câmara dos Deputados, resultado de iníciatíVá do Poder com relação ao projeto que dispõe sobre a Zona Franca de
Executivo, que dá nova disciplina aos incentivo-S fiscais pata Manaus. Estou otimista com a discussão da referida propoa chamada Zona Francao·de Manaus. Gostaria _de começar sição, entendendo que poderemos chegar a uma fórmula que
o meu aparte dizendo a V. E~ que considero este Pafs uma preserve os interesses_ da Zona Franca de Manaus sem que
nação multirregional; ninguém pode pensar o Brasil como com isso venha a afetar o desenvolvimento de outras regiões,
um único Brasil. Jacques Lambert referiu-se a dois brasis. nomeadamente daquelas que se consideram, ou se consideEu diria que temos pelo menos cinco brasis dentro do Brasil. ravam prejudicadas com a eventuaJ nova disciplina que se
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dê ao projeto ora em discussão nesta Casa do Congresso Nacional.
O SR- AMAZONINO MENDES _::.~Eu gostarla-dúegistrar a forma sempre inteligente, proficiente e equi!ibfada com
que V. Ex~ se atém às-ma~~fias qu_e porventura lhe chegam
nessa faina enorme que se desenvolve nesta Casa. No . que
pertine à matériá, Zona Franca de Manaus, associada a esse
entendimento da luta pelo nivelamento regional, acredito que
V. Ex• como poucos nesta Casa, pode falar ex catbedra, com
este equilíbrio.
A propósito, essa palavra, equilíbrio, a ineu ver, deveria
nortear os nossos procedimentos sempre, em projetes similares, que vez por outra somos obrigad9s a terçar aqui nesta
Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em verdade a Zona Franca
buscou, em longa discussão preliminar nos órgãos do Governo, com o comparecimento de --entidades dos mais variados
setores interessados da vida nacional, a elaboração de um
diploma, de uma lei que pudesse socorrê-la dentro deste equi-

baixo nível de emprego, a reduzida ocupação dos hotéis, os
vôos vazios, a circulação da economia altamente prejudicada
nos últimos tempos, tudo isso requer, realmente, que alguém
tome a defesa. Asseguro que V. Ex~ não está sozinho nessa
luta e reaii,rmo, neste momento, a minha solidariedade, o
meu apoio, o meu trabalho, meu e de numerosos amigos
nesta Casa. Juntos, somaremos o -nosso esforço ao de V. Ex•
para conquistar esses elementos essenciais, essas ferramentas,
e_sses instrumentos de que necessita o amazonas para _a retomada de seu crescimento. Fique certo V. Ex~; assim como
todos os que V. Ex~ aqui representa, de contar com o nosso
apoio. São Paulo haverá de compreender. Embora por deveres
enham que tomar sua própria defesa, tenho certeza de que
a consciência de cada um deles está de acordo com a consciência de V. Ex• Muito obrigado.
O SR. AMAZONINO MENDES- Muito obrigado. ilustre Senador.
AS~

Marluce_ Pinto- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. AMAZONINO MENDES -"Com prazer, ouço

~brio.

E qual não foi a minha surpresa aq ver a matéria, já
aprovada na Câmara, encontrar-se aqui no Senado nesta situação difícil que estamos vivendo, simplesmente porque traz,
em seu âmago, assunto de caráter fisCal. Preocupa-me mais
ainda porque temos muitos pontos irnportantíssimoff a serem
votados, necessariamente neste exercício, como a reforma
fiscal, o Emendão, o próprio- OrÇàrnerito,-e a pauta dO- Cori~
gresso está sempre obstruída. Ontem, inclusive, tentamos desobstruir a pauta em uma sessão -concentrada das duas Casas.
Enfim, todos esses fatores levaram-me ao entendimento
de que havia necessidade de pedir urgência para votação dessa
matéria, condição sine qua non à sobrevivência do meu povo
e ao respeito de uma Nação com relação uma área já historicam-ente sofrida, subdesenvolvida, como é o caso da Amazônia
Ocidental, mormente agora sujeíta às amarras, às teias, às
algemas das propostas ecológicas ainda não definidas.
Como já disse, à farta, desta tribuna, lá temos vivido
e convivido apenas com proibições, sem nenhuma alternativa,
sequer sugestão de alternativa de sobrevivência. Tudo isso
reunido, Srs. Senadores, constrói um instante de extremada
angústiã e de perigo.
-

a

O Sr. Jona5 Pinheiro- V. EX' me permite um aparte?
O SR. AMAZONINO MENDES - Antes de concluir,
gostaria de, com muito prazer e muita honra, ouvir o ilustre
Senador que representa brilhantemente o Estado do Amapá,
nosso querido companheiro Jonas Pinheiro.
O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Amazonino Mendes, V. Ex~, mais uma vez, procede de forma a não surpreender
a nenhum de nós, quando, como um paladino, assume a bandeira - eu não _diria só do Amazonas - do Norte, do Nordeste, daqueles Estados que viv~m situações mais difíceis dg
ponto de vista económico e soCial. E V. Ex~, que já teve
a honra de ser Governador daquele Estado, de ser Prefeito
da bela Capital daquele Estado, conhece, singularmente, o
volume imenso de problemas que vive o povo daquela Região,
como nós do Amapá e do Norte; não foram outras dificuldades, pois já tínhamos aquelas impostas pelo isolamento geo:
gráficO a nos Penalizar dolorosamente. Então, é d~ se reconhecer o gigan_tismo da -ríec~ssidade que temos, todos ~ós, de
dar oportunidade de crescimento, favorecimento, condíções
para que se retome o desenvolvimento naquele Estado. O
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V.

Ex~

A Sr~ Marluce Pinto- Como Pailaffientar de um Estado
vizinho ao seu, acompanhei a sua administração nãO só.na
Prefeitura como no Governo do Estado. Sou testemunha de
qu_e,;_nos -primeiros dias da sua chegada- a esta Casa:-V. Er
procurou os Parlamentares da Região AmazóníCa -para que
pudéssemos reunir-nos e tratar dos problemas tão sérios da
Amazônia. Até mesmo o nosso Estado de Roraima está dependendo da aprovação daquele projeto para que áreas de
livre comércio possam também usufruir d~s benesses que irão
trazer ao povo sofrido d;t Região __ Norte. Como Parlamentar
de_ RCmiima, pode contar com o nosso esforço, com o nosso
trabalho. Vamos unir-nos e conversar com os representantes
9o SuL Sei que eles_ também precisam de benesses, mas terão
que reconhecer que os seus Estados já são desenvolvidos e
que nós todos somos irmãos, todos somos brasileiros. Chegou
a hora de darmos as_ mãos para quê acabe essa deSigualdade
socíàl existente no nos~o Brasil, que tem, dentro de si, dois
ou três_ brasis. A Região Norte, principalmente no momento
atual, em que estamos enfrentando o problema de ecologia
e de demarcações de t~rras, está com os se_us _Estados quase
que ingovernáveis. Não temos mais o que fazer para· gerar
empregº, não temos como matar a fome do nosso povo. A pro·
veito este tão belo discurso, que já é peculiar de V. E~ fazer
dessa tribuna, para conclamar todos os 81 Senadores desta
Casa, mesm._o que sejam contra as suas ideologias. Chegou
a hora d~ olhar para o Norte do nosso País, chegou a hora
de os Estados mais desenvolvidos se conscientizarem de que
precisamos deles para a sobrevivência do nosso povo. Tenho
certeza, Senador Amazonino Mendes, que vamos conseguir
senSibilizá-lo_~. A partir de agora, vàmos-lutar, e deveremos
venCer com o apóio deles também.
O SR. AMAZONINO MENDES -Muito obrigado, ilustre Senadora Marluce Pinto e ilustre Semidor Jonas Pinheiro.
Eu, como ãmazônfda, e os senhores, profundamente conhecedores daquela realidade, não poderíamos deixar de emprestar
a solidaridade devida, não em função da região, mas, sobretudo, em função do conhecimento que dela temos. Para nós,
isso é fortalecedor, alentador.
O Sr. Odacir Soares- Permite-me V. EX' um aparte?
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O SR- AMAZONINO~MENDES~--" Coiffmllífoptazer.
EntretantO, rapidamente, se me permitiSse-; põrveil.tura,
o ilustre Senador, apressar-me-ia a dizer, nesta Casa, que,
longe de estarmos aqui mendigando auxílio,-:-cOmPreeriSãO da
Nação, estamos aqui é cobrando, na Casa certa, na Casa
da Federação. Em verdade, vou tentar ferír um dos pontos
concretos da enorme discórdia gerada que avasSalou a imprensa, adentrou as consciéncias de maneirâ deformada e, perigosamente, nos induziu ou nos induz a entendimentos lriCOiietos,
com grande prejuízo à ptátiécrda busca permanente, constitucional, estatutária dos nossos partidos do _desaparecimento,
de uma vez por todas, do odioso desnivelamento regional

que sofre esta Nação.
Srs. Senadores, apesar de ter sido Governador do Amazonas e representar aquele Estado nesta Casa, ousO dizer
que a Zona Franca de Manaus, antes de ser um instrumento
de auxilio regionã.l, é e deve ser, sobretudo num país civilizado,
num país de irmãos, um instrumendo de correção de distorções
na área industrial.
Vou tentar trazer à baila, a juízo, com a intenção de
desnudar uma ponta do problema para que iniCiemos a discussão aclaradora que nos induza à lucidez e à consciência do
voto amanhã ou depois de amanhã, para que não nos acusem
de aqui estarmos tentando fazer aglutinamentos regionais,
em defesa de temas menos nobres.
Não!, repito. A Zona Franca de Manaus tem que ser
olhada como-um instrumento brasileiro, como urídhstrutnento
naciorial; não como Oresultado da mendicância, da mão estendida, da genuflexão, da pobreza, da humilhação ou da miséria
de todo um povo que ocupa a Amazônia.
Tomemos o-exemplo do direito -~avõen-go, coristánte do
Decreto-Lei n~' 288, qUe institUiU o--órgão- e- que dá à Zona
Franca, desde aquela época, o direito de importar e de produzir veículos automOtores de quatro rodas que não sejam autos
de passageiros. Ela nunca os produziu. As raz5es foi"am econômicas e algumas delas· decorrentes de pressão_. Jamais os produziu, mas jamais renUriciou aó s_e!l_ direito.
__ - _
Hoje, neste renascimento. nesta perspectiva de readaptação a uma nova realidade imposta, nós eStamOS-a reboque.
Nós não criamos, apenas procuramOs a nOssa sobre_vivência
e a manutenção desse acerto, -desse mode_lo que, apesar de
todos aqueles óbices, ainda serve de padrão na verdadeira
acepção do termo, para ·muitos países.
Verificamos a resistência, a incompreensão, o esgoísrin1,
o exagero, a opacidade de determinados seibres que se negam
ao entendimento frente até à mais pura, tema, digna e transparente das propostas.
Causa-me espécie essa atitude, quando todos nós conhecemos as deficiênCias da indústria automotora no_Btasil. Sem
embargo do fato de que grande parte dessa indústria mereça
nossos elogios, nossos encõmios, nossas parabenizações, não
há como negar que ela ainda não atingiu sUa maioridade nesta
Nação; ela não consegue suprir as necessidades nacionais,
tanto em termos de qualidade quanto em termos de quanti-

dade e mesmo de diversidade.
Somos um país que ainda engatinha nesta área e, no
entanto, temos um instrumento que poderá ser usado para
a correção dessas distorções. Afirmo aos brasileiros que esse
iristrumento é a Zona Franca de Manaus, quer queiram ou
não.
·A resposta é ~imples. Por-que não conceder o direito,
já avoengo, distante, longínquo, originárld do nasceQ.ouro do
órgão, para que se possa pr6duzir bens que não são fabricados
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no País, que ainda não foram sequer objetos de propost'as,
de prÕJetõS- e de programas futuroS? Qual é o crime? Estare~
mos, porventura, afetando novo tipo de direito Criado, gerado,
que não conheci quando fiz o meu curso de Direito, um direito
sagrado, de intocabilidade da Anfavea e das indústrias que
estão instaladas no País? Não estou aqui com a intenção voltada especificamente para agredir quem quer que seja. Pelo
contrário, estou aqui nos estertores daquele que pede socorro,
que acena a uma nação que há de respeitar os seus irmãos
mais pobres, que acorda uma nação para chamar por respeito
à dignidade de brasileiros que vivem em regiões diStarites:
Quando afirmei nesta Casa, quff99,2% da economia de
me_u estado depende exclusivamente da Zona Franca, constantemente mutilada, incerta, insegura, indefesa, aquilo já foi
um alerta, um aviso aos meu:s pares, aos co:tnpánheiros, de
que precisávamos extrair um pouco do nosso carinho nacional
em relação a essa Situação.
Mas, senhores, o mundo desaba diante de uma proposta
tão clara, tão tranqüila, tão límpida, normal em qualquer
lugar do planeta, que em nosso-País passa a ser tomada como
exemplo de.privilégios. Onde está o privilégio? Nesse direito
que todo país adota, de áreas de_exceção, da prática dessa
política ou_ o é-privilégio de amarrar, amordaçar, impedir,
através da pressão e do lobby, o livre posicionamento do
povo brasileiro para definir sua vida?
-Este discurso, como muito bem disse o ilustre Líder,
Senador Marco _Maciel, é meramente vestibular, preambular;
S. Ex~ não tem a veleidade de esgotar a matéria, mas está
acenando, convocando, pedindo a atenção das consciências

para a análise do problema.
Senhores, hoje é um longo dia de negociação.- Eu formulava a nossa posição na mesa; não queremos fabricar qualquer
tipo de veículo qoe esteja contido na proibição, ou seja, autOs
de passageiros. Entendemos que este é um conceito elástico.
Sujeitamo-nos a entender não ser o dispositivo auto-aplicável
e a aceitar também a necessidade de uma regulamentação,
precedida de uma reunião de tantos quantos estejam interessados na matéria, mas voltados, sim, naquela Mesa, para o
bem nacional, utilizando a Zona Franca de Manaus,_ não como
instrumento de desenvolvimento regional, neste caso específico, mas comó instrumento superior, sagrado, importante
da vi~a brasileira, da Nação brasileira, para corrigir distorções.
Ex~ um aParte?
O SR- AMAZONINO MENDES -'-' Com muita honra,
e lamento que não tenha em tempo concedido o aparte a
um dos senadores que mais respeito nesta Casa pelo seu brilhantismo, o Senador Esperidião Amin, ·que já se au-sentou,
mas não_ me conforta menos a honra e o prazer de ouvir
o ilustre Senador Beni V eras.
o-sr. Beni Veras- Caro Senãdor Amazonino Mendes,
tive a oportunidade de conhecer Manaus antes da Zona Franca
e sei o que a cidade' e o Estado ganharam com aquela iniciativa.
É fo~a de dúvida que a Zona Franca de Manaus representou
uma evoluç~o enorme em relação ao estado em que aquela
região se encontrava e ajudou, sem dúvida nenhuma, a que
ela encontrasse o seu caminho. Naturalmente que, ao longo
do tempo, ela teve que sofrer ajUstes, mas- eles não devem
prejudicar o esforço que a ·Nação precisa fazer para que o
Amazonãs encontr-e-<J seudestino. V. Ex• conta com a minha
solidariedade e a certeza de que, na negociação pela implantação dessas novas medidas, serão encontradas formas que

OSr. Beni Veras- Peilnite-me V.
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consolidem, que harmonizem os legítimos interesses do Estado do Amazonas com os interesseS do restante do País. Muito
obrigado.
O SR- AMAZONINO MENDES -Muito obrigado, eminente Senador Beni Veras. Com muita honra, ouço as palavras
do meu conterrâneo, pessoa a quem devoto especial carinho
de amizade e muito respeito, pela sua atuação permanente
em defesa do povo-do Norte, o ilustre Senador Odacir Soares.
O Sr. Odacir Soares - Senador Amazonino Mendes,
agradeço a V. E~ as palavras que acaba de pronunciar em
relação a mim e gosta~ia de dizer que estou plenamente solidário e de acordo com o encaminhamento que vem sendo fei~o
por V. Ex• a esse projeto que dispõe sobre a Zona Franca
de Manaus e que amplia a sua competêiJ.cia e as possibilidades
da sua atuação naquela região que é toda nossa, -a Amazônia.
Verifico pelo discurso de V. Ex~ que algumas questões que
têm sido publicadas pela Imprensa como fato inusitado, nesse
projeto, levaram V. Ex• e alguns Parlamentares, notadamente
do Sul do País a se debruçarem, novamente, sobre esse projeto
para encontrar um denominador comum, que atenda aos _interesses tia nossa e de outras regiões do País. Porém, entendo,
basicamente, nobre Senador Amazonino Mendes, que, ind~
pendentemente da conciliação que possa ser feita em relaçã_o
a esse projeto, aparando-se eventu~is arestas, no caso particular da indústria ã.utoniobilística brasileira, esta se implantou
no Brasil gozando de amplos benefícios e isenções fiscais que
a levaram a ser o_ que é. Não vejo inal algum em que a m'!ior
região do País, que é a Região Amazélnica, cuja pop-ulação
hoje é estimada em 17 mil_hõesde brasileiros e que, segundo
o Banco Mundial, nesta década será aumentada para 35 mi:
lhões de brasileiros. Esperamos que ela possa ser beneficiada
ao vermos implantada em. Ma~aus, gozando d,e incentivos
e benefícios fiscaís, uma parcela da indústria automobilística
brasileira, quer aquela que está no Sul se deslocando para
lá~ quer outras marcas que porventura venham do exterior
para lá se instalarem. Não considero que isto seja deformação
do princípio federativo-,- até pOrque num estudo recente que
fiz demonstrei, com base em dados estatísticos, que as grandes
desigualdades regionais sempre foram provocadas por um ma~
ciço investimento da União nas regiões mais desen-yolvidas.
Isso começou praticamente qUando o Brasil foi deScoberto.
As desigualdades regiqnais, as desig1,1aldades sociais são enfatizadas a cada ano pela própria aplicação dos recursos consignados no Orçamento da União. Se formos levantar~ como
fiz, até este momento os recursos liberados no Orçamento
da União de 1991 para as regiões mais ricas do País, nós
vamos verificar exatamente que o- Norte e Nordeste são as
regiões que menos receberam da União. De modo que louvo
a ação•de V. EXf. Entendo que ç_!lcontrar uma conciliação
é positivo, mas cOnsidero que o projetõ, na medida em que
pretende proteger a Região Amazônica, é alvissareiro, tem
um cunho de integração n~cional muito grande. Nós~ da Amazônia, do Brasil, devemos perder de vista que a Ãmazônia
representa 51% dO Território Nacional e que o Brasil será
sempre menor na medida em que nã()_ respeitar, não prOteger
a nossa região, como vem aconfeceil.do há tanto tempo, ao
longo da História do Brasil, sempre considerada como o quintal do resto do País, dos Estados mais desenvolvidos. V. Ex~
tem a minha solidariedade e o meu aplauso por essa abertura
que faz~ na medida em que procura encontrar uma redação
mais conciliatória em relação a essa questão.
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O SR. AMAZONINO MENDES- Nobre Senador, muito
obrigado peJas palavras estimulantes de quem bem compreende a dramaticidade locaL A Mesa já me avisa do esgotamento
do meu tempo; pretendo arrematar, portanto, o meu discurso,
sendo o mais_ breve possível. Antes de fazê-lo, transportarroc-ei à fronteira do Brasil com o Paraguai.
Em Manaus, temos quotas contingencidas para fazer nossas importações~ debaixo da fiscalização rigorosa da aduana;
pagamos taxas exorbitantes, à Infraero, e outras de toda ordem, geradas e criadas por essa burocracia brasileira especificamente para o local, onerando o valor das mercadorias,
O turista que vai a Manaus gasta uma fortun~ para com-prar uma passagem aérea e hospedar-se num hotel em local
distante. Quando se encaminha para o aeroporto, verifica
qUe seus direitos para portar qualquer bem porventura adquirido na Zona Franca de Manaus é rigorosamente limitado,
Não raro ficam no aeroporto bens comprados por aqueles
menos avisados, que pensam que estão diante do paraíso fiscal,
por indução da imprensa brasileira, ãs vezes mal orientada
por pessoas interessadas em gerar sempre esse clima negativo
para a Zona Franca.
Em contrapartida, o Paraguai está obtendo US$ 2 bilhões
e 200 milhões por ano; recebendo, de forma festiva, mais
de 30.mil turistas por dia! que compram e trazem o que que-:
rem. Muito mais! ~inda há a publicação em periódicos de
informações permitindo comprar· até por reembolso postal.
Tudo isso sob as nossas barbas, tudo isso diªnte daqueles
que negam a menor perspectiva de sobrevivência de um instrumento nosso, brasil~iro,_que é_a Zona Franca de Manaus.
Ora, senhores, isso seria cómico, se não fosse trágico.
É inctivel que o nosso País conviva com tamanhas e tão brutais
contradições. É incrível que a hipocrisia política mascare isso.
sonegando esse tipo de informação que nos invade, nos toca
e nos comove .. É_ incrível que isto aconteça conosco todos
os dias! Muito bem! A continuar essa prática de negaças,
de esquivas, de submissão a lobbies poderosos, de rendição
do mais fraco ao mais forte, é muito melhor feChar as portas
do _Estado do Amazonas. Se não podemos ter Zona Franca,
se não podemos.plantar, não podemos viver.
E_m contrapartida, o Paraguai usa e abusa. Por que negar
o direito do amazonense? Será que é preciso trocarmos de
na~~onalidade? Será que este País, às cegas, na sua casm_urr~ce,
na sua teimosia, pretende engefldrar a semente da secessão
que estourou nos Estados Unidos da América âo Norte ainda
no século passado? Será que o nosso destino nos reserva a
revolta de membros da Federação por se sentirem enteados,
por_ sentirem a Pátria madrasta, sempre conr mã vontade?
Não creio~ senhores, porque rtós temos o Senado Federal;
n~~ creio porque esta Casa é Composta de membros que se
olham rosto a rosto, tête-à-tête, em posição de igualdade,
do mais humilde ao mais poderoso Estado. Aqui somos todos
_iguais. Esta é a Casa que corrige distorções, trazendo equilíbrio à Nação.
_Ess.a é a concJamação que faço, apriorfstica~- é bem verdade, Essa é a atenção que ouso pedir aos meus pares para
esta causa nobre e digna~ que é, sobretudo, uma causa nacional. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -"Concedo a
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores,
o Presidente da República encaminhou ao Congresso NacionaJ
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no dia 23 de outubro ·passado o _CEGRAF comeriiorou o
transcurso do seu 289 aniVetsãriO-COni a instalação do SiStema
de Fotoeletrónica e a en_trada em operação de um eQuipamento Scanner de seleção de cores.
Na ocasião, pudemos percorrer as dependências de nosso
se, através -dessas mudanças, pudéssemos resolver todos os
nossos problemas ...
Çe_~tro Gráfico, vi~itah9o suas iiistalações e uma exposição
A Cons:tituiçãô- alUai resultou de intellsas negociações de publicações ~ tiabaltios de artistas da Casa, que na ocasião
entre os vários -partidos presentes na Assembléia N~~ional foram premiados pela categoria e excelência de suas criações.
Constituinte e não pode, agora, ser modifiCada, a toque de
Presentes àquela programação, além de nosso Presidente,
caixa, para atender âs necessidades de caixa do Governo Fe- Senador Mauro Benevides, estiveram vários Senadores e, ali,
deral.
assistimos à demonstração do novo equipamento aáqUirido
Antes de pensarmos em fazer modificiições tãO drásticaS, pelo Senado, que dotará o Cegraf do que há de mais moderno
precisamos regulamentar a nossa Carta Magna, e assim poder- no mercado gráfico. O equipamento Scanner que entrou em
mos julgá-la e submetê-la novamente _ao_ Congresso Nacional, operação estã substituindo equipamento o então, existente,
para que façamos, então, as modificãçOêS que Sê fizerem ne.:. obsoleto, improdutivo, com alto custo de manutenção, já decessárias.
- predadO -Iísica e tecnologicamente, pois vinha funcionando
Não podemos aceitar, Senhor Presidente e Senhor Sena- há qu_ase 20 anos e--p-oderia colocar e-m risco a produção de
dores, que o ICMS, destinado aos municípios, seja reduZido impressos n_ecessários ao funcidnahi.entO -das Ses_s_ões do Se-:_
de 25 para 20%, pois estaremoS condenando à-falência e invía- mi"âo.
Coríforme ressãítou o Diretor ExecutivO, AgaC:ie-1 Mã.ia-,
bilizando, totalmente, as Prefeituras Municipais. A política recessiva que tem sfdo imposta ao Brasil, pelo as novas instalações da Seção de Fotoelot~ónica, t9tal_izandQ
atual Governo, já tem provocado darias irreversíveis à feCeita- um~ área de !.300m 2 , tornaram o espaço mais racional, com
municipal, tendo sido registrada uma queda de 23%_ do Fundo condições ambientais bastante f~voráveis ao~. servidores e um
de Participação dos Municípios para o mês de oUtubrO; em perfeito s·istema de interligação entre os vários sétor~s_ que
.
-~-- ~ .
relação ao mês anterior, não sendo possível imaginar novos compõem o-sistema·.- cortes, Sem que transformemos os prefeífos mliriidp3iS em
O mais interessante, Srs. Senadores, é que toda a rriforrita
síndicos _de massa falida, sem qualquer possibilidade de admi- física da área foi realizada pelos próprios servidores do Cegraf,
nistrar as suas cidades.
reCri.Ifã"dos dentre aqueles com aptidão para esse tipo de serviSe o Governo precisa gerar'recuiSos~-DãO- deve faZê-1o ço, o que reduziu de forma_considerável o custo-Da obra.
sàcrificando mais ainda os Estados e os Municípios-que-;--m.es- --o-Cegraf é- um- órgão- de nóssa estrutura administrativa,
mo tendo sido beneficiados pela reforma tributária proinovida como entidade supervisionada, que honra esta Casa, pela dedipela Assembléia Nacional Constituinte·, 3irida enfrentam Sé- cação, competência, disponibilidade e eficiência de seus diririos problemas económico-financeiros, sendo obrigados a toda gentes _e servi_dores~9ue têm__prest~dt?5>S_t1Iai~_ :relevans~s servisorte de malabarismos para conseguirem-pâgará folha inensal ços ao Senado, à Camara e ao próprio Congresso ~aci9]]al.· '
- ·
dos seus funcioiiádóS.
Devemos _reconhecer aqui, fazendo coro às palavras proO momen"to é difíCil para todos e Dão é lícito -que_õ_ GO:.- nunciadas pelo Presidente ~uro Ben~vides_ durante ?S soleni-.
vemo Federal queira transferir para os riiUD.icípiOs OS séus- · dade·s comemorativas dos 28 anos do Centro Gráfico do Senaproblemas, sem lhes deixar qualquer. alternativa de sobre- do Federal, que ele tem, desde__sua criação e, especialmente,
vivênciã. - na atualidãde, cumprido com enexcedível eficiência, Zelo e
Entendo que o COngresso Nacional não pode aprovar profissiOnalismo suas finalidades.
O desempenho do CEGRAF, os trabalhos que produz
essa Emenda, sob pena de sermos cúmplices de um processo
de esvaziamento e extinção dos nossos mimicíPIOS~--Conde e as relevantes tarefas que realiza -são, além de indispensáveis,
nando ainda o povo brasileiro a viVer em coi:tdições maiS ~e,g;ra extraordinariamente valiosas ·para a nossa rnstituição, parã
dantes e contribuindo, decisivamente, para agravar os_ nosso cada parlamentar, Deputado ou Se~ador, para o Congresso
Nacíonal, e para o nosso País.
problemas sociais.- Sem- o PRODASEN e o CEGRAF jamais poderíamos
Só teremos um Brasil forte, se tivermoS municípios também forte_s e em condições de satisfazer oS inSefoS das comuni- ter realizado, no tempo previsto, a siStemática-àe erabonrçãcr
da nova Constituição brasi_l~jra.
dades, garantindo-lhes habitação; saúde, educação e lazer.
O requinte de e_ficiênda operadonãl da Gráfíêá .. fordeNão alcançaremos a modernidade à custa do sofrimento
do nosso povo e jamais chegaremos ao Primeiro Mundo plan- monstrado, para a nossa admiração, quando, em apenas 72
horas, após o fínal dos trabalhos da Constituinte, re_alizou
tando a fome e a_ misérfa rios- mUiticípiOs brasileiros.
Esta CãSã. -preCísa resistir a essa_ pret_""ensã-o-dO ·ao~e!flo a Iinpressãó e distribuiÇão de 160~ mil exemplares- da-Carta
e manter intacto o leX.to ConstittJ.ciOiiãl, preservando, na ínte- Magna.
__ __
_
_
Em outra ocasião maís recente, quando da edição do
gra, o art. 158 da nossa Carta, pois s_6 a·s-sitD ·estareinos defendendo os legftiinos interesses nacionais e preservando os muni- Plano Collor II, o CEGRAF imprimiu, em pouco mais de
cípioS" brasileiros, não perinitindo que eles sejam massacrados 2 horas, os extensos pareceres das Medidas· Provisórias n~
294 e 295, totalizando 186 páginas impressas.
por uma proposta tão inconseqUente e irresponsável.
Neste mês de outubro; mais uma vez, O CEGRAF foi
Era o que tinha a dizer.
mobilizado para impriinif aS emeiidas ao Orç-amento Geral
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a da União, para o ex-ercício de 1992. Os números são fantáspalavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
ticq_S~_l5 mil emendas, que constituíram, depois de impressas,
O SR. LOÚRJVAL BAPTISTA (PFL -SE. Pronuncia
30 volumes de 832 pâgiilás-cáda tim_, consumindo 64 toneladas
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. SeQadores, de papel.
várías propostaS de Emenda à COiistituiÇãó: parece-ndo querer
antecipar para 1991 a reviS_áct-Pfevista, no texto constitucional,
para 1993, e colocou:.nõs apenãs duas alternativas: ou aprovamos as snas prop<JStas ou jogaremos o .País nO caos:. Corilo
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Talvez o mafor avulso do mundo conforme alguns insinuam com humor ou ironia.
De sua administração, Srs. Senadores, ainda podemos
ressaltar os seguintes dados positivos:
- naquele órgão ·não se conlrata nenhum servidor há sete
anos;
. .
- e sua Coniissão Permanente de Lí~itaÇáO --n-ão recebe
nenhum recurso h_á pelo menos quatro anos, fruto de uma
política transparente e criteriosa na compra de equipamentos
e matérias-primas para o s.eu parque industrial.
Tenho acompanhado os trabalhos do CEGRAF desde
sua fundação, quando ainda estava na Câ-ma-ra dos Deputados.

E das vezes que recorri aos seus serviços-s~m.pre coiltei, COrno
é habitual e princfpio fundamental naquele órgão, C()m a boa-,
vontade, a dedicação e a eficiência do seú corpo- diretivo,
técnico e funcional.
Pelo transcurso do seu 289 ano de fUncionamento, ao
longo dos quais muitos dos seus mais antigos servidores, sem
perder o entusiasmo, se encanecer~m nos ,çiclos ininterruptas
em que funciona o sistema de trabalho da Gráfica, que é
de 24 horas por dia a sçrviço do Senado, da Câmara e do
CongresSo Nacional, num edificante_ exemplo de amo_r e dediM
cação à coísa e à cauSá pública, quero, desta tribuna, manifeStar a ininha admiração e enviar minhas congratulãções e
o meu reconhecimento a todos os que trabalham naquele
órgão, contribuindo para consolidar sobre o Centro Gráfico
do Senado Federal o elevado conceito que merece· e desfruta
em nosso meiá, em nosso País.
· ·
Cumpiimento o seu Diretor Executívo, o Dr. Àgaciel
Maia, que vem se revelando um hábil administrador, promovendo o aperfeiçoamento técnico e operacional_do _órgão, bem
como o aprimoramento dos seus recursos humanos implantando em sua administração urn ambiente de trabalho em
que predomina a austeridade, o espírito de cooperação e o
entusiasmo pelo labor e pela convivéncia saudável entre o_s
seus servidores.
Cumprimento, também, o Diretor da Área- íD.dUStrial,
Dr. Luiz Carlos Bastos, pelo trabalho que há anos, vem d~s~nvolvendo neste setor vital do CEGRAF.
_ ..
Finalmente, Sr. Presidente, desejo ressaltar que o transcurso dos 28 anos de funcionamento do CEGRAF, em cons- _
tante aprllnotámento técnico e PiofiSSional, é motivo de júbilo
para todos nós que pertencemos à comunidade parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro) palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Concedo a

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discursoJ- Sr. Presidente, Sros e Srs. Senadores,
recebi do Díretor Presidente da Sociedade dos Engenheiros
Agrónomos do Caçau - SEAC, Paulo Roberto de O. Reis
e Souza, correspondência datada do dia 19 do corrente mês
de outubro, denunciando o descaso__com_ que a Diretoria da
CEPLAC vem tratando a sua Patrulha Mecânica, património
dos produtores de cacau, avaliada em mais de 3 _bil]J_ões de
cruzeiros e composta por 51 máquinas e veículos, que se encontram desmoeilizados ~á mais de 1 ano, "já na gestão de Joaquim Cardoso Filho, Secretário da entidade em questão ... _
Quero me solidarizar com o denunciante e encampãr as
preocupações que a carta e os documentos a ela anexados
consubstanciam, solicitando que os mesmos sejam publicados
como parte integrante deste rápido pronunciamento.
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Mais uma vez, chamo a atenção de todos para os problemas que vêm determinando a progressiva deterioração da
economia cacaueira.
Renovo, desta tribuna, meus insistentes apeJas às autoridades competentes para que adotem as soluções cabíVeis, -em
caráter de, urgêncja urgentíssima, a fim de, pelo menos, salvar
o que ain-da for possível daquilo que já foi uma das mais
prósperas c_ult_uras agrícolas deste País.
Era O-que tinha a dizer.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 0 SR. JUTAHY
MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO:

SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS AGRÓNOMOS
DO CACAU- SEAC
Itabuna, (BA) - 1' de outubro de 1991
Ilm' Sr.
Senador J utahy Magalhães
Congresso Nacional
Brasilia - DF
_Sr. Senador,
__ _
Diante_ .;las irregularidades administrativas verificiidas na
Ce_plac,-se"rido mais uma vez feridos na sua cidadania, já que
se _percebe encuryar <:Je modo quase irreversível o eixo na
nó:fsa- _economia a Cultura do Cacau - os trabalhadores da
região Cacaueira -vêm, neste ffiomento, com apoio e através
di:l Sociedade dos Engenheiros Agrônomos do Cacau mais
denUnciar o descaso com que a Diretoria dã. Ceplac v~m trata-ndo_ a sua Patrulha Mecânica, Patrimónío dos Produtores de
Cã.Câti-ãValiado em amis de 3 (três) bilhões de cruzeiros, composto por 51 (cinquenta e uma) máquinas e veículos que se
encontram desmobi_Iizados a mais _d_ç'l (um) ano,_já na gestão
-de Joaquim Cardoso Filho, Secretário da Entidade em ques~
tão. ·
-COnfia-ntes na rllOralização da adminiStração pública, bem
como no compro"niisso' asS"umido por V. s~ com esta região
é que nos movemos com o objefivo de resgate deste nosso
património de valor incalculável e imprescindível.
- Segue, anexa; cópia do documento por nós enviado aoMiriistro de Estado da Agricultura e da Reforma Agrária
do Brasil.
Atenciosamente, Paulo Roberto de O. Reis e Souza, Diretor Presidente - SEAC.
SEAC TENTA PRESERVAR A PATRULHA DESATIVADA
' • ·~A '
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_qÚe a Ceplac, devido a uma denúncia deste jornal, retirou
do meio do mato, onde enferrujava, lubrificou e recolheu-a
a um depósito na sede regional do órgão. Inicialmente avaliada
em Cr;$1 bilhão, a Patrulha vale, na verdade, Cr$3 bilhões.
O engenheiro João Carlos Oliveira da Silva, diretor sindical da Sociedade dos Engenheiros Agrônomos da Ceplac,
questiona a utilidade da Patrulha. uEla é património da Região
Cacaueira. Queremos que permaneça aqui e seja utilizada
mediante consórcios com prefeituras -e cooperativas".
Desperdício --:- João Carlos condenou o desperdício de
recur·sos:
- De um lado, temos os produtores descapitalizados
e as estradas vicinais intransitáveis. De outro lado, a Patrulha
desativada, com o risco de passar a mãos estranhas.
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Correm fortes rumoreS de que o secietárió-geral da Ceplac, Joaquim Cardoso Filho, entregou inventário da Patrulha
a Saulo Fontes de Souza, diretor do Patrimônio do Derba.
- Nossas_ estradas estão péssimas, no entanto, temos
máquinas e temos pessoal - disse João Carlos da Silva. A
Patrulha Mecânica parou porque Joaquim Cardoso Filho pós
em disponibilidade os 120 servidores que ã. -Operavam.
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toria. Isto, é claro, caso as autoridaCies demonstrem, reálmente, interesse em salvar o património público. A questão, Sem
dúvida, é de decisão política.
Tribuna da Bahia - 23-9~91

"DESATIVAÇÃO DE MÁQUINAS DA
. CEPLAC SERÁAPURADA , .
"MÁQUINAS DA CEPLACAPODREGEM
ltabuna (Da Sucursal sul da Bahia) - Um grupo de
AO RELENTO
técnicos acaba de elaborar um documento da Sociedade dos
Mônica Bichara Da Editaria de Politica Engenheiros Agrônomos do Cacau (SEAC), entidade que
Um património avaliado em Cr$3 bilhões (51 máquinas tem 300 associados no sul da Bahia, pedindo ao ministro da
e veíCulos) está se deteriorando ao relento nos pátiOS da Ce- Agricultura, AntôniO Cabrera Mano Filho, que proceda uma
plac, em Itabuna, há mais de um ano, pór descaso das_autori- rigorosa apuraçãO dos prejuízos causados pela desativação
dades. O fato foi denunciado aO mínistro da AgriCUltura e da patrulha mecânica da Ceplac, que tem 51 veículos pesados
Reforma Agrária, António Cabrera, que ilão tomou nenhuma e de apoio. o equipamento está desativádo e tem o valor
providência. "Um absurdo, justamente quando o Governo estimado de mais de Cr$! bilhão.
No relatório é citada a paralisação, há mais de um ano,
federal fala tanto em modernizar a economia e moralizar a
administração pública", protestou _o engenheiro 3grónomo de 14 tratares, três motoniveladoraS, três p3s caiiegade'irãs;
João Carlos Oliveira, que participou da ehbvra(_iáO do docu- rima pá mecânica escavo-_carregadora, uma refroescavi!çlefra,,
mento enviado ao min'istério; alertando para os riscos da cor- 23 caminhões, entre caçambas, cavalos mecânicos e carrocomboio, além de quatro ca~nionetas e-uxpjipe. Um dos trataM
rosão.
O mais grave, na opinião dos técniCôS:da-Ceplac, l que res incluídos na relação é de propriedade da Sudene.
O documento, segundo o p_residente da SEAC, Pa-ulo
isto ocorre num momento de crise da regiã.o cacaueTia,_ onde
existe um contingente de 250 mil trabalhadores ruraiS desein~ Reis, foi arquivado há mais de um ano, sem nenhuma explicapregados. As máquinas ·que- eStão desatiVadas, como frisou ção". '"O que mostra o descaso com que a direção da Ceplac
o- presidente da Sociedade dos Engenheiros Agrônomos do vem tratando um património avaliado em bilhões de cruzeiros,
Cãcau (SEAC), Paulo Roberto Sousa, "prestaram ao longo qiie___eS-fã- ocioso, sujeitO à córroSãCi, e o -qire é màis_ graVe,
dos últimos ailos inúmeros serviços à comuilidade regíciilal, isto ocorre nUma região airi.âà carente-e que passa por illúmeabrindo e conservando estradas, numa região desassistida pe- ras dificuldades económicas e soCiais".
Ele lembra que 1 ao longo dqs úl~imos anos, a patrulha
los governos ·estadual e federal, possibilitan_clo 9_ escoamento
da produção agrícola, permitindo um prog,rama de expansão mecânica da Ceplac atendeu à abertura e co-nservação de mais
de 15 mil quilómetros de estradas vicinais, inclusive em áreas
da produção e contribuindo para o seu desenvolvimento".
A reativaçãO da patrulha mecânica, que poderia ser feita de difícil acesso, possibilitando o escoamento da prOduÇão
com um investiffiento não muito alto, poderia, sugerem os agrícola e também o próprio trabalho de assistêricia técnica.
engenheiros agró_no~os, _gerar recursos adicionais para~a Ce- "Hoje, muitas destas estradas está~_ sem conservação -e, em
plac, através da cobrança dos serviços prestados a·produtores, alguns casos,- praticamente intransitáveis''.
Cosidero irracional deixar um equípamento caro e essenprefeituras e outraS entidad~s. Esses recurSos, por· sua vez, seriam destinados ao comba,'te à "vassoura-de-bruxa", praga cial enferrujado~_ quando poderia estar prestando serviços à
que vem assustando os cacauicultores da-região.
--- regiãO através de acord~s com prefeituras e -prOdutores que
O responsável pelã deSativação, O secret3ifC> da ·_ceptac, poderiam custear o combustível e as despesas _com os 120
Joaquim Cardoso Filho, nada fez para rever o estrago e as- operadores e técnicos que foram colocados _em disponibilimáqUinas {20 cã.minhõcs-caçamba Mercedes Benz, oito moto- dade, mas, continuam ganhando os seus salários, disse Paulo
niveladoras oito- tratares de esteira Komatsu, entre outras) Reis.
Outro técniCo que participou da elaboração do relatório
continuam nos galpões e pátiOS- da enipresa. O piór é que
120 operadores foram colocados em disponibilidade e contí- foi João Carlos Oliveira, que-teme oS prejUíZos causa-dOs pela
nuam recebendo seus salários, aumentando o prejuízo do go- ferrugem nos motores_e outras pe_ças sujeitas à corrosão "pois
verno e acirrando ainda mais a crise na região. Os trátóies,· àS máquinas estãO parcialmente protegidas em galpões. Mas
caminhões e outros veículos da Ceplac trabalharam na pavi- não funcionam e as partes que não são lubrificadas vão acabar
mentação de 15 mil quilómetros de estrada~ viciriaiS, muitas sé-ri8.ihente danif~cadas com prejutzos ülc8.lculáveis''.
"O maior p-fejt:ili:O-- explica João Olive"ira -..:. :. :. éjUStã- _
delas hoje em condições infninsitáveis, impoSsibilitando o
transporte de insumos mOdernos para o incremento da produ- mente prejuízo social e económico, porque as máquinaS seriaril
de extrema utilidade para milhares de pequenos, médios e
tividade.
"Em muitos lugares esse transporte_e~tá sendo feito por grandes produtores rurais. E isto se.__-observa com a--queda
tração animal, o que é um retrocesso", denUnciou JOão Olivei- de produtividade nas fazendas e também coQt os problemas
ra, cobrando do governo uma apuração imediata do que vem no escoamento da produção, que, em algumas áreas, é- feitáacontecendo no órgãó, argumenta~do que o-acervo da Ceplac, através do uso de tração animal, o que significa um profundo
apesar de "invejáVel", está se acabando com o tempo. Além retrocesso numa regiãq que luta pelo resgate do seu desenvoldo crime que está sendo conietido com a desativação da patru- vimento".
lha, os engenheiros agrônomos, atrav~~ da ~~AC, garantem
O representante do Sindicato Rural de lbirapitanga,-José
que existem muitas oUtras_ irregularidades acontecendo no ór- Carlos Nascimento, também é contrário à desmobilização da
gão, como a falta de programas para a lavoura cacaueira, patrulha mecânica da Ceplac, "que fo1 feita com nosSo--aüihei~-
coisa que, frisaram, se-fá facilmente constatada por uma audi- ro, desativada sem nenhuma consulta aos ptodutores e numa
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reunião fechada da cúpula da Ccplac, que decidiu de cima
para baixo".
A Tarde
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por qualquer comissão indicada por Vossa Excelência para
apurar estas irregularidades que saltam aos olhos de todos
os que vivem e mourejam no Sul da Bahia.
Esta patrulha, Senhor Ministro, é formada pelos seguintes
v~jculo~:

Ao
4 - tratores de esteira (Caterplllar)
Exm• Sr.
8 - motoniveladoras
Antonio Cabrera Mano Filho
8 - tratares de esteira (Komatsu)
MD Ministro de Estado da Agricultura e da .
. 3- pás carregadeiras {Caterpillar)
Reforma Agrária do Brasil
.1- pá mecánica escavo-carregadeira (Caterpillar)
Brasflia -Distrito Federá!
1 ~ retro escavadeira (Case)
Senhor Ministro,
20- caminhões caçamba (Mercedes Benz)
2 -caminhões cavalo-mecânico (Mercedes Benz)
No momento em que b --oove-rilo Federal se propõe a
um .esforço de m_o9emização da economia e de moralização
I caminhão comboio (Mercedes Benz)
4- Pick-ups (Toyota)
da administração pública, nós da Sociedade dos Enge-nheiros
_1 -camioneta UnoS (Fiat)
Agrónomos do Cacau, entidade não corporativista e que -tem
I - Jeep (Gurgel)
mais de 300 associados entre profissionais da área agrícola,
1 - trator motoniveladora (Caterpillar)
nos dirigimos a Vossa Excelência para denunciar o que vem
ocorrendo na ComissãO Executiva do Plano da Lavoura Ca1- trator de esteira (Caterpillar)
(')Veículo pertencente à Sudene.
caueira - CEPLAC, Com prejuízos para a região Cacaueir_a·
Baiana, para o País e em especial para a iritã.geiD. dÕ~GovernO.
Como se vê, um acervo invejável, que com alguns investiA Imprensa Regional e do Estado vem denunciando o mentos na sua recuperação ainda poderá prestar relevantes
descaso com que está sendo tratada_ a patrulha mecâniça da serviços a uma população de mais de 2,5 milhões de habitantes,
CEPLAC, um património avaliado em mais de Cr$3 bilhões Qas_tando para tal uma açâo pessoal e decisiva de Vossa Excee com 51 máquinas e veículos desmobilizados há mais de lência no sentido de determinar à CEPLAC a reativação da
um ano, sem manutenção adequada. Enquanto isso, aumen- sua patrulha mecânica, estabelecendo um sistema de cobrança
tam as dificuldades de uma região em crise em funç~o_ 9.a:s _p~los s~z:viços prestados, atitude que a comunidade regional,
problemas enfrentados _pela econorrlia Cacaueir_a, Ofide existe principalmente os produtores de cacau saberão reconhecer
hoje um contingente de 250 mil trabalhadores rurais desem- e aplaudir.
pregados.
_
--Sabemos que este caso representa apenas a ponta de
Esses equipamentos, Senhor Mini_~tro,___ prestaram ao lon- ymjn~eberg e que uma auditoria detern1:inada por Vossa Excego dos últimos anos inúmeros serviços à coiriunidade reiional, lência na CEPLAC, não só constataria estes desmandos, como
abrindo e conservando estradas numa região desassistida pelos também outras irregularidades, que resultaram na perda de
Governos Estadual e Federal, possibilitando o escoamento eficiência do órgão e na falta de programas para a lavoura
da produção agrícola, permitindo um programa de expansão cacaueira. O que nos move neste momento é a revolta de
verm9s um patrimônio valioso e que pode ser qe extrema
da produção e contribuindo para o seu desenvolvimento.
.Inexplicavelmente, o Secretário da CEPLAC, Joaquim utilidade para oS nossos agricultores, sendo deteriorado, enferCardoso Filho, desativou os ·equipamentos, numá. atítüde não rujando e sem a manutenção necessária, enquanto milhares
compreendida pela Comunidade Regional, comprometendo de quilómetros de estradas vicinais estão sem a mínima cciti5er15 mil quilômetros de estradas, inclusive em áreas inóspitas vação, tornando-se intransitáveis e com enormes prejUíZo-s
e distantes, que estão praticamente intransitáveís, dificultando para todos.
Agradeceríamos ao Ministro Antonio Cabrera ManO- Fio trabalho dos extensionistas no campo, impossibilitando o
transporte de insumos modernos para aumento da produti- lho, que esta denúncia fosse apurada com o rigor necessário
vidade e quase inviabilizando o escoamento da produção, nor- e que atitudes isoladas como a do Secretário-Geral da CEmalmente feita em muitos lugares, na atualidade, com tração PLAC, não venham a comprometer o esforço que Vossa Exceanimal.
lência desenvolve para mudar a imagem do Mjnistéri() da_
A conservação e a manutenÇão de estradas, no Sul da Agp_cultura e _Refornm Agrária _e dos órgãos ã ele suborparceria dinados.
Bahia, Senhor Ministro, eram serviços realizados
Atenciosamente,- Paulo Roberto de Oliveira Reis e Soucom agricultores, com prefeituras e cootdenados por equipe
·
técnica da CEPLAC, que tinha 120 funcionários responsáveis sa, Presidente da SEAC.
pela sua operacionaliz_açáo, todos- hoje em disponibilidade,
ganhando salários integrais e dispostos á retornarem as suas
O SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) - Concedo .. a
atividades. Vale lembrar que a teativaçãodesta patrulha pode- palavra ao nobre Seilador Divaldo Suruagy.
ria gerar recursos adicionais para a ceplac um a cobrança
dos serviços prestados aprodutos prefeituras e outros entidaO SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB - AL. Pronuncia
des, sendo que os recursos, oriundos destes serviços seriam o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e SrS. Senadores,
incluídos na tarefa de combate à Vassoura-de-bruxa, doença solicito a inclusão nos Anaís do Senado Federal do artigo
que-se expande assustadoramente na região.
intitulado "Opção Brasil", de autoria do jurista Miguel Reale
O problema é que 'este conjunto· de máquinas não só Júnior, publicado na Folha de S. Paulo, de 25- de oUtubro
foi desativado há mais de um ano, com risco de corrosão de 1991.
Quase metade dos jovens que concorrem a uma vaga_.
pelo ferrugem dos motores e peças não lubrificadas, como
também os equipamentos estão sujeitos as intem-péries e em na universidade quer ir embora do Brasil. Na verdade, o
.galpões com pi:oteção inadeqüada como pode ser ~onstatado prato da vergonha pesa mais que o do orgulho. A balança

em

7796

Quinta-feira 7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1991

pende para o desalento, dando vontade de largar tudo e partir

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Concedo a
para outra, ou seja, para outro pafs.
-- -- -p~_lavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
Razão tinha Ortega y Ga:sset aõ dize_r qu_e par uma idéiã
se morre, por uma crença se· vive. Hoje estamos descrentes
O SR- NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
do Brasil, descrentes de nós mesmos, convencidos da inutili- seguinte discurso.) - Sr-. Presidente, Stl5 e Srs. Senadores,
dade dos nossos esforços pessoais. E, assíiÍl.", serite-se que a realidade mostrou, finalmente, que tinham razão -~q~~!es
aqui não se vive. Falta crença.
que advertiam para a inoportunidade de abertura da economia
O momento atual é inédito· por somar pobr~Z?:_ crescente, numa fase de recessão econôm_icaaguda e, portanto, de merque fere nossa sensibilidade, Cám a busca de levar vantagem, cado estreito. A liberalização das importações tem servido,
que enfraquece o respeito aos princípios morais e i cidadania. não para a atualização tecnológica de nosso parque industrial,
A vergonha, portanto, avoluma-se pela cruel miséria es- mas para torrar dólares inutilmente com a compra de qt.~:inqlii~
tampada nas esquinas, nos baixos dos viadutos, e consolida-se lharias eletrônicas, co·mo máquinas fotográficaS e filmadoras,
· cont-o desrespeito continuado ao direito dos_outros, do trânsito além de automóveis de luxo. _
à corrupção; que- se-alastra da esfera pública aos negócios
Segundo informações da Fundação Centro d~ Estudos
privados.
do Comércio Exterior, as iinportações.de bens de capital (m~
Há receio do desemprego, revolt~ COJ!l perda do poder qUinas e equipamentos) recusam ou crescem apenas ligeiraaquisitivo, medo de investir, produzir e trabalhar. É dentro mente em relação ao ano passado. A chamada política de
desse quadro, que pessoas e representantes de entidades vêm modernizaçãO" do nosso· parque industrial transformou-se em
se reunindo, reuni6es que se multiplicam em cenários diversos, inútil desperdício de dólares, uma vez que as compras externas
para com coragem retirar do fundo da alma um chamam__ento: de bens de consumo cresceram 22 por cento, -saltando de
nossa opção é O Brasil.
um bilhão e setenta milhões de dólares para um bilhão e
Esse movimento é uma tentativa de acender a chama, 310 milhões de dólares.
de refazer a crença, afirmando a confiança no país, visaJldO
A mesma Fundação Ceiltro de-EStudoS dó ComérCiO EX::.a construir uma sociedade séria e de justiça sOcial,- para reiits~ teriOr demonstra que os valores importados não refletem pletaurar a auto-estima dos brasileiros, por meio de ações positi- namente a tendência d~s compras externas de bens de consuvas. Confiança, seriedade, justiça sOcial, auto-estima são valo- mo. Tais imPortações cresceram 87 por cento, enquanto as
res fundamentais a serem cultivados neste instante de tomada compras de bens de capital recuaram 1,3 por cento, caindo
_ . _________ _ para dois biJhões e 650 milhões de dólares. Deve~se incluir
de posição firme em meio-aõ-âesânimo.
O movimento, a ser em breve lançado, nasce pela preser- neste item os 44 por cento representados pelas importações
vação de pessoas como João Sayad, José Gregori, ~me!SOn de veículos.
Kapaz, Leila Barbara e de líderes de centrais sindicais e de
A friarealidade dos dados elaborados par.,.ntidades ofientidades de classe e empresariais.
------- _ - _
cl:iiSffiOStra que a modernização dO ·parque iridustrial conStitui,
Já anteriormente, entidades de profissiõriãíS-utuverSfta- apenas, uma figura-de retórica, quando náo mais uma política
ribs- lançaram manifesto, em p~rte concorde com as idéias equivocada de governo. Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
do movimento Opção Biasif, quando diziarn_que_-era·preciso porque o bom senso desaconselha uma política de aberturil
"romper o desânimo e o pessimismo e--vencer- a~descrença da economia, por inoportuna, numa conjuntura que sujeita
nos valores éticOs, a impunidade, e falta de seriedade, a estag- nosso parque industrial ao considerável estreitamento do mernação e a apatia".
cado provocado pela recessão económica. Abrir a economia,
De todas essas ·iniciativas fui testemunha e pOsso depor: nestas condições, é sujeitar nossas indústrias à morte por via
a ansiedade é geral para se criar um espaço arejado de_confian- de uma competição para a qual não estão preparadas .
. ça mútua, de desprendimento, de mudança de mentalidade,
Não é justo _que se submetam as indústrias brasileiras
de revogação da lei da vantagem_nas relaçqe~ sociais, políticas
e económicas. O moVImento vale por si, enquanto união de à competição desleal. Vale a pena lembrar que o parque indussetores· antes inconciliáveis: É um grito dtt sociedad~ civil tr-ial instalado no Brasil atingiu elevado grau de_ integração
asfl.Xi.ada, que ainda alteia a voz para alertar que existe, que e diversificação graçis aos sacrifícios ímpostos -a geraçõeS de
brasileiros. Esse setor fabril praticamente completou-se com
tudo fará agora para garantir o futuro.
Ações concretas são necessárias e ocorrerão, Permito-me, o II Plano Nacional de Desenvolvimento, que complementou
apenas, lembrar uma delas, com vista à moralização das elei- o processo de substituição de importações na área dos insumos
ções, cujos desvírtuameiltos são "uma das principais fontes básicos.
Todavia, a taxa de investimento anual - ou a formação
dos males do país. Impedir o abuso do poder económico nas
eleições, fixar limite de gastos, exigir trar~sparência no finan- bruta de capital fixo, na linguagem dos economistas -situa-:ciamento das campanhas e afastar a corrupção do ato de votar va-se em 22 por cento do Produto Interno Bruto na déca~a
de 70. No final da década de 80, a taxa de investimento redué essencial para que a democracia seja séria e não uma farsa
ziu-se a 16 por cento, contribuindo para aumentar a defasagem
em favor de interesses privados, muitas vezes escuses.
tecnológica de nosSas indústrias em relação aos países desenCabe, então, por pressão nossa, da s-ociedade, cobrar volvidos, a qual é, hoje, estimada em torno de 10 a 15 anos.
uma legislação capaz de regular a matéria, para depois se_
- U início da década de 80 marca o surgimento de _conquisexigir_ da Justiça Eleitoral e do Ministério Público fiscalização
tas científicas e tecnológícas que ãpOntam.- para uma nova
rigorqsa da efetivá- demo~ratização das eleições.
revolução industrial. A grande novidade, trazida pelo milagre
É preciso que óS brasileiros se reencontrem para rorriper da transformação japone_sa e dos novos tigres asiáticos,_ como
a inércia e a estagnação, do campo económico ao cultural. a Coréia do Sul, combina inoVações tecnológicas e gerenciais,
Entre o desânimo e o início· de uma crença, só cabe mesmo mediante a redução dos níveis· ·cte hierarquia nas fábricas,
é a sabedoria do lugar comum: a união faz a força.-.
instituindo linhas de produção que juntam divisões tão diferen+
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tes quanto as de "planejamento .. , design e marketing, entre
outras.
E por que-nossas -in-dústrias não s_e-_sentem motivadas
'para investirem na atualização tecnológica, condição indispensável para enfrentar a compe~ição com seus privilegiados parceiros do Primeiro Mundo? Simplesmente, Senhor Presidente
e Senhores Senadores, porque, numa econo!Jlia conflagradfl
pela inflação que agora atinge os 25 por cento mensais, nenhuma pessoa sensata se sente encorajada a investir.
Infelizmente, apesar das sucessivas promessas, o Governo
revelou-se incapaz de domar o tigre da inflação. Até- hOje,
a sociedade parece dominada pelo sentimento do desalento
e da desesperança em razão d_os__sucessivos fracassos do Governo na tentativa de controlar o processo inflacionário.
E, no entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o nosso
setor industrial clama por uma política de incentiVOs que estimule sua atualização tecnológica. Tal proeza-poderá ser realizada mediante a conjugação de esforços públicos e privado
quando a Nação tiver conseguido promover o completo saneamento de sua estrutura económico-financeira.
Todos concordam em que é necessário abrir a economia,
mas não em uma conjUntura crftica-cõmo a que-atravessamos.
DepOis do saneamento financeiro, o Estado poderá estimular
nossos industriais a investirem na importação de jl)_sumos indiSpensáveis à modernização tecnológica de seus processos gerenciais e produtivos.
Especialistas respeitados têm advertido que o Governo
s6 deveria pfoceder a uma efetiva abertura do mercado depois
que nosso parque industrial tivesse tempo e condições para
empreender esforço inaudito em buscada capacitação tecnõlógica;--ganhando níVel de comp-etência para enfrentar seus parceiros do Primeiro Mundo.
A abertura da economia em meio às inCertezãs- geradas
no·ventre da estagnação económica com inflação é uma insensatez que condena nosso parque industrial à morte por asfixia.
sem condições de competir com as modernas indústrias, muitas vezes subsidiadas, dos Estados Unidos,_da Europa, do
Japão e da Coréia, nosso Conglomerado industrial sofreria
um processo de sucateamento irreversível.
A inoportunidade da abertura da economia existe em
função de outras variáveis. Como é mais do qUe notório,
o Brasil atavessa uma fase de escassez de divisas. Sem reservas
cambiais em quantidade para garantir o pagamento- do serviço
da dívida e, ao mesmo tempo, suprir as necessidades de importações por pelo menos três meses, o País não pode liberalizar
as importações para "queimar" dólares na importação de quinquinlharias. Suas parcas reservas. devem ser racionalizadas
naquilo que for absolutamente indispensável.
Obrigado. Era o que eu tinha a dizer, neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)..2.A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 17 horas
e 45 minutos, destinada ã apreciação das Propostas de Emenda
à Constituição n<t' 2, 6 e 14; de 1991, e do Projeto de R,e.solução
n' 86, de 1991.
O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - C6ncedo a
palavra ao nobre Senador Odacir S9ares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Gostaria apenas de comunicar ao Plenário que, ontem,
o Ministro João Santana assinou, em Porto Velho, Rondônia,
protocolo de reinício -das obras de construção da Hidrelétrica
de Samuel, com um investimento da ordem de 290 milhões
de dólares. Posteriormente, farei um discurso nesta Casa sobre
esse asunto.
. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os- trabalhos,
designando para a sessão extraordinária a realizar~se hoje
às 17h45min a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em ·segu-ndo turno, da Proposta de Emenda
ã Constituição n"' 6, de 1991, de autoria do Senador Garibaldi
Alves Filho e outros Senadores, que dá nova redação à letra
b do inciso x do § 2• do artigo 155 da Constituição Federal,
tendo
PARECER, sob n' 424, de 1991, daComissão Temporária, ofefeceiJ.do a redação do vencido
em primeiro turno.
-2Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n' 14, de 1991, de autoria do Senador José
Richa e outros Senadores, que altera a redação do caput do
art. 29 _e __o. ·art. 39 do Ato_ das Disposições Constitucionais
Transitórias, tendo
PARECER, sób n' 423, de 1991, daComissão Temporária, oferecendo a redação do vencido
em primeiro turno.
-

-3Votaçáo, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
â _Constituição n9 2, de 1991, de autoria do Senador AlfonsoCiuriargo e outros Senhores Senadores, que dá nova redação
ao "inciso III do artigo 155 da ConstituiÇão Federal.-4PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 86, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
arL 281 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 9
86, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó·
fuicõs'COmo conclusão de seu Parecer n9 430, de 1991), que
autoriza a Pref~itura Municipal de Brusque (SC) a contratar
operação de crédito no valor de quinhentos e treze milhões
e novecel,ltos mil cruzeiros, a preços de março de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17h40min.)
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Ata da 199a Sessão, em 6 de novembro de 1991
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência dos Srs_ Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 17 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Abdias do Nascimento - Affonso Camargo - Albano
Franco - Alexandre Costa - Alfredo campos - Amazonino
Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Melio Beni Veras - caries Patrocínio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de carvalho - Coutinho Jorge - Dario
Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião Amin - Epitácio cafeteira - Fernando Henrique cardoso - Francisco Roilemberg Garibaldi Alves Filho - Gerson camata - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iram Saraiva Irapuan Costa Júnior- João catmon- Joao França- Joao
Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo -José Fogaça - José Paulo Biso! - José Richa - Júlio
campos - Júnia Marise - Jutaby Magalhães - Lavoisier
Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival
Baptista - Lucfdio Portelia - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas -

Marluce Pinto- Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides- Meira Filho - Moisés Abri!o- Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Ncy Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan Oziel Carneiro - Pedro Simon - Racliid Saldanha Derzi Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar- Telmo Vieira - Teotonio Vilela Filho - Valmir campelo -- Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 74 .Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nOssos tfãbalhos.
O Sr.l9 Secretário prOcederá à leitura do Expediente.

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 440, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 274,

de 1980 (n•1.613, de 1989, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretbra-ãpresentaa- redação final do Projeto

de Lei do Senado n• 274, de 1980 (n• 1.613, de 1989, na
Câmara dos Deputados) que modifica o art. 16 da Consoii·
dação das Leis do Trabalho.
Saia de Reuniões da Comissão, 6 de novembro de 1991.
Alexandre Costa, Presidente Meira Filho - Beni V eras.

Redação ímal do Projeto de Lei do Senado

n~>

274,

de 1980 (n• 1.613, de 1989, na Câmara dos Deputados),
que modifica o art. 16 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
O COngres-so Nacional decreta:

Art. 1• O art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho
passa a vigorar com a

seguint~

redação:

"Art. 16 A Carteira de Trabalho e Previdência
Social- CTPS, além do número, série, data de emissão
e folhas destinadas às anotações pertinentes ao contrato
de trabalho e as de interesse da Previdência Social,
conterá:
I - fotografia, de frente, modelo 3x4;
II -nome, filiação, data e lugar de nascimento
e assinatura;
III- nome, idade e estado civil dos dependentes;
IV -número do documento de naturalização ou
data da chegada ao Brasil e demais elementos constantes da identidade de estrangeiro, quando for o caso.
Parágrafo único-~ Carteira de Trabalho e Previ-

dência Social - CTPS será fornecida mediante a apresentação de:
a) duas fotografiãs cOm as características menCio:.
nadas no inciso I;
b) qualquer documento oficial de identificaçãO pessoal do interessado, no qual possam ser colhidos dados
referentes ao nOme completo, filiação, data e lugar
de nascimento."
-- Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publiCação.
Art. 3"' R~vogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)....:. O Expediente
lido vai à publicação.
·

É lido o seguinte

-

ANEXO AO PARECER N• 440, DE 1991

Dirceu Carneiro, Relator

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo Mello.

O SR. AUREO MELLO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE Á REVISÁO DO ORADOR, SERÁ PU·
BL!CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa
requeriemento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 808, DE 1991
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Resolução n"' 72, de 1991, que garante a continuidade da contagem de tempo de serviço para os fins que· esp-eci-
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fica, dos serVidores do Prodasen e Cegraf, a fim de que figure

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)--:- A Presidên,
na Ordem -do Dia da sessão seguinte. __ _ ,
_
cia vai âefeiminar â 19 Secretaria que proCeda â leitura do
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1991. -Dirceu Car- texto a ser votado, nos termos da solicitação do eminente
neiro.
Senador Ronan Tito. _
. ~ " .... -_ . . .. _.
O Sr. 1"' SecretáriO vaf prOCeder â leitura, e a Presidência
O SR- PRESIDENTE \l)irceú Carnéifo) :::_ A provado' .
o re-querimento, o projeto a que se refere figurará ·na Ordem pede a atençãO dos Srs. S~nadores para qeu entendam, nos
seus dados precisos, a matéria que será votado neste momento.
do Dia da próxima sessão.
-É lida OSeg~ii:tte:'
·- · 0 Sr. Diráú Cãrheiro, l'~ Secret'dhl{ Jéixa a cadei9
Art. 1 O art. 155 da Constituição é acrescido do seguinte
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Beneparágrafo:
vides, Presidente.
"§ 490 Produto do imposto previsto Da alínea bdo
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
inciso I será aplicado prioritariamente na educação teco tempo destinado ao Expediente.
nológica.
A-rt: 2!> A alínea b do inciso X dõ § 29 dO· art.
Passa-se à
155- da Ço~stituíção Federal passa a v(gorar co!ll a seguinte redação:
ORDEM DO DIA
b) sobre operações que destinem a outros Estados
energia elétrica;
Item 1:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esse o texto
Votação, em segundo turno, da Proposta de da proposta emenda à Constituição sobre a qual a Casa deverá
Emenda à Constituição n9 6~ -de 1991,_ de autoria ·do deliberar a partir deste momento.
Senador Garibaldi Alves Filho e outros Senhores Senadores, que dá nova redaçãÕ à letra "b" do inciso X
0-Sr. Ronan Tito -sr. Presidente, preciso de mais u_m
do § do 2' do art. 155 da Constituição F.ederal, tendo
esclarecimento._ A primeira votação dessa emenda foi válida?
PARECER, sob 424, de 1991, da- Comissão
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V. Ex• podeTemporária, oferecendo a red3ção do vencido em prirá reproduzir a indagação?
meiro turno.
-o o

n'

A discussão da matéria foi encerrada na seSsãO- o-rdiiiiria
anterior.
____________
.
~~'A Presidência esclarece ao ·plenário- qúe, nos_ tennos do
art. 354_ do Regimento Interno, a matéria depende, para a
sua aprovação, do voto favorável de 3/5 da composiçao da
Casa, devendo ser feita a votação pelo processo eletrónico.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Sr. Presídente, peço
a palavra.
O SR. l'RESIDENTE(Mauro Benevides) ...:..: Concedo a
palavra a V. Ex'
__
__ _ ___ _
A Presidência aJeita a Casa p-ara a releVância dessa matéria, que envolve a alteração no texto da L_ei_M_agna em-vigor.
Todos os Srs. Senadores já estão, portanto, advertidos
da imporância do voto nessa matéria, que é uma emef!da
de autoria do nobre Senador Garibaldi Alves Filho.
A Pre_sidência peâe 3.os Srs. Senadore~_ qu~ tomeiu~àssen~
to nas respectiVas bancad~s, Para _que se processe a votação.
pelo sistema eletróniCó.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra a V. Ex'

Concedo

·--.O Sr. RoDari- Tito - Sr. Presídente, como se trata de
em.end<J, â .Coristituição, necessita de_ votação em dois tuinos.
Na última reunião que votamos sobre o assunto, ficou confuso
o resultado~ Houve uma informação da Mesa, e V._ Ex~ disse:
''A assessoria informa que a "energia elétrica'' está incluída ... _E, agora, vejo que o encaminhamento dessa votação ocorre
apenas na questão _do petróleo. Então, eu gostaria, Sr. Presidente, de saber se __aquela votação foi válida. Além disso,
naquela votação estava incluída a energia elétrica ou apenas
o _P_~tr61eo? Ess~ esclarecimento é fundamental para que depois eu- saiba como votar·esse projeto.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) -A Presidência vai responder a V. Er porque já pressupunha que essa
dúvida pudesse ser suscitada e, para dissipá-la vai prestar
os esclarecimentos que V. ~x~ agora··solicita à Casa.
O art. 372 do Regimento Interno_ do Senado Federal,
que trata do pro"cedimento da_tramitação de proposta de emen~
da à Constituição, prescreve:
'.'Art. 372- Aplicam-se à tramitação da proposta,
no que couber, as nonnas estabelecidas neste Regi·
menta para as demais proposições·."
-

Em decorrênCí-ã:desta disposição~ as ilormas apliCáveis-.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDBSP)- Sr. Presidente, gostaria de saber se haverá encaminha_- __ ao prOcess-amento de vOtação de propostas de emenda à Constituição são as estabelecidas nos arts. 300 a 307 da Lei Interna
menta de votação.
·
da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides}- Cada Sena"Art_ 300. Na votação, serão-obedecidaS as seguiD.-dor que pretender en~inhar a votação, disporá do prazo
tes normas:-regimental de cinco minUtos para fazê-lo.
I -:-votarRse-á ein primeiro lugar o projeto, ressaiVades os destaques dele requeridos e as emendas ... __ _
O Sr. Ronan Tito--Sr. PreSidente, preciso de um e_sclarecimento da Mesa para que, antes que- cotnece 6 enCarnTnh3-.
mento, possartl<:>s -saber Verdadeiramente o que vamo-s votar
-destaques requeridos, niãs duas emendas. A
e como devemos fazê-lo.
primeira de autoria do nobre Senador Garibaldi Alves Filho

NàO--havra
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c outros, e a segunda de autoria do nobre_ Relator__da Comissão

Temporária, Senador ·MansuetO de Lavor, âPres-entada- em
conclusão de seu parecer, que é um substitutivo in.tegral à
proposta.
O Inciso XIII do art. 300 dispõe:
Terá preferência para votação o substitutivo que
tiver pareceres favoráveis de todas as comissões, 13oalvo

se o Plenário deliberar noutro sentido.
A norma foi estabele_cida exatamente para privilegiar a
precedência da votação de substitutivo que, na fase instrutiva,
tenha recebido pareceres favoráveis 1 resguardada~ no entanto,
ao .Plenáro a opção pela proposta original. Evidente que a
regra procedimental foi elaborada a partir de evidente natureza excludente que há entre a proposta original e o substitutivo, tendo em vista que, por definição~-e-ste_substitui intc~gi"al
mente aquela e vice-versa. O Regimento Inte_fnó, no entanto;
torna a questão ainda mais clara quando eStâbeiece no inciso
XVI do art. 300 e no ai'[ 301:
-
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Mesa dif~ren~e _do ent~ndim~nto. que tenho hoje. Pode até
ter sido confusão minha. Por isso _quero me socorrer dos colegas que estivera~ aqui enVOlvidOS-naquela votação; pois o
que havia entendido é que, daquela maneira, a energia elétriCa
estava incluída junto com o petróleo.
O Sr. Odacir Soares .:__ Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
·
OSR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) -Tem V. Ex•
a palavra.

O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Sem revisão do
orador.)- Senador Ronan Tito, não sei se caberia a interruPção que estou fazendo â colocação de V. Ex', mas V. Ertem inteira razão.
Na realidade, o encaminhamento· dado à votação da
emenda foi com esse entendimento de que estaria também
incluída a expressão "energia elétrica ... Não há dúvida em
relação a isso. Inclusive, na ocasião, o Senador Mansueto
de Lavor também pediu a palavra, fez essas observações e
"'Art. 300. Na votação, serão obedecidas as seguin- a Mesa orientou no sentido de que, se votássemos daquela
tes normas:
··· ~- ·
f6fmã., estaríamos votando pela inclusão também da expressão
"energia elétrica''.
XVI -Aprovado substitutiVO integrá.l, ficam preO Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço palavra pela
judicados o projeto e as emendas a ele oferecidas.
ordem.
"Art. 301. A rejeição do projeto cpr~judiCa as
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
emendas a ele oferecidas~~
a palavra a? nobre Senador.
O Plenário aprovOu na oporfunidade o Requerimento
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Sem revisão do
n' 765, de 1991, do Senador Cid Sabóia de Carvalho, no orador.) --Sr. Presidente, pelo menos mais um senador ensentido de que a proposta em sua redação original tivesse tendeu como eu.
preferência de votação sobre o substitutiVo-=:· -Veja, Sr. Pi-esidente, não quero-obstruir a emenda do
Esta decisão, por fo:rça:da natureza excludente já mencio- Senador Garibaldi Alves Filho, que acho justa. Mas também
nada da proposta em relação ao substitutivO; _exClUía a ap-ieci3.--- o Plenário não pode ser induzido a erro por um esclarecimento
ção deste último.
________ _
d~ Mesa.
Foi aprovada a proposta de emenda- à- Corisfiiuiçâo na
sua redação original, ficando prejudicado, em conseqüência,
O Sr. JoSé EdUardo- Senador Ronan -Tito, o nosSo
o substitutivo apresentado pelo nobre Relator, Senador Man·· entendimento também foi de que estaria incluída a expressão
sueto de Lavor.
energia elétrica.
Er'ãm esses Cis esclarecimentos que a MeSa entendia no
O SR. RONAN TITO - Q Senador José Eduardo me
seu dever de prestar ao nobre Senador Ron-a'nTitoo; que-sUsCi- socorre ao dizer que assim também entendeu, bem como o~
tou o e-sclarecimento, bem como aos.demais Senad6r~s presen- _ Senadores Amir Lando e Ronaldo Aragão.
tes nesta Casa.
O Sr. Mário Covas- Senador Ronan TitO, permite-me
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para V. Ex• um aparte?
uma questão de ordem.
O SR. RONAN TITO -Pois não.
o SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Exl
O sr~ Mái-io Covas - Senador Ronan Tito, s6 estou
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pará questão de parcialmente de_ acordo com V. EX'! Na realidade, quer me
ordem, Sem revisão·do orador.) -Sr. Pnisidente, ~fnda pre- parecer, com a devida vénia, que, naquele dia, a Mesa interciso de um esclarecimento. Devo dizer que o resultado daquela pretou diferentemente o requerimento feito pelo Senador Cid
votação informado pela Mesa, baseado na informação da As- Sabóia de Carvalho. Como a emenda recebeu um substitutivo.
S. Ex' pediu para desdobrar a votação e não preferêiida para
-sessoria não foi o que prevaleceu.
a proposta original. Ou seja, votar-se-ia, primeiro, o qtie eStaPosso pedir preferência- para votaÇão do substitutivo?
va previsto na emenda original, que se referia ao petróleo,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- _procedendo-se, depois, à votação relativa ã expressão energia
dência esclarece ao nobre Líder Ronan Tito que~ ó'substitutivo elétrica. A Mesa, ao votar a primeira emenda, que só se
já foi" Considerado ultrapassado em razã()_ da decisão anterior. referia ao petróleo, entendeu, uma vez acatado o requeriA apreciá.ção-Oa que se procede neste inS"úmte teria a reda- mento de desdobramento, já que a proposta transcrevia o
ção do vencido, que foi elaborada na forma Constante do artigo como ele ficaria, uma vez votado~ -derrubaria a segunda
avulso distribuído para conhecimento de todos os Srs. Sena- parte. Não era esse, entretanto, o sentido da proposição
dores.
do Senador Cid Sabóia de Carvalho. O que S. Ex• quis foi
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, devo dizer que, separar, em duas partes, o substitutivo, senl prevalência de
sinceramen"te, saí daquela reunião com uina explicação da uma fese sobre a outra. Logo em seguida, fui ã Mesa dizer

a
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que me parecia que aquela decisão, embora Pu-desSe _estar
de acor_do com o Regimento, não tinha sido a consegüência
do que se tinha discutido aqui. Por outrO lado, e_m__ !lenhum
instante, entendi que a aprovação da primeira parte signifiCava
a aprovação das duas coisas.: petróleo e energia el_étrica. Supus
que se votaria o petróleo e, em seguida, a energia elétrica.
A Mesa, por sua vez, conSiderou que já estava prejudicado,
não cabendo, portanto, votar a expressão energia elétrica.
A meu ver, nisso, a Mesa interpretou mal o requerimento
feitO" pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho,_ que_, a ~igor,
não pediu preferência. S. Ex• apenas pediU que- se votasse
desdobrado. Lembro~me bem do argumento usado -por S.
Ex~

Há alguém que pode querer votar a inclus~o da ~?'pressão
petróleo e· não a: da energia elétrica, há alguém, por outro
lado, que pode querer votar a inclusão da energia eJ~trica
e não a do petróleo. O meu -entendimento, naquele dia, foi
esse. Deveríamos ter votado e não o fizemos, por isso,_ não
está incluída como votação em primeiro turno. Mas, a rigor;
se deveria ter votado, porque o requerimento levaria ã vota~
ção. Simplesmente, o entendimento da Mesa não foi esse.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai inteívir nos debates, nobre Líder Ronan Tito, ápenas para pre_star um esclarecimento.
~--==-':'
O requerimento do nobre Senador Cid Sabóia de Carva~
lho está vazado nos s.eguintes termos:
Em conformidade com o art. 300, inciso X1Ií e
art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro pre~
ferência para a votaçãõ da proposta de emenda consti~
tucional_. a fim de ser submetida, à apr~cjação do Plenário antes do substitutivo.
Esse o requcririlento formulado, que teve a sua aprovação
garantida pela votação procedida. Con_seqüentemente, o projeto original sobrelevou~se, na apreciação pelo Plenário, fícan~
do, portanto, o substitutivo ultrapassado pelo requerimento
do nobre vice-Líder do PMDB, Senador Cid Sabóia de Car.. .
.
valho.
A Mesa limita-se, neste momento, a ler, como fez, o
texto integral do requerimento do nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. RONAN TITO - Nobre Presidente, não estou
querendo apurar responsabilidades nem culpas. Apenas quero
dizer que não está claro para o Plenáriõ- diversos Senadores
já deram esse depoimento e_ outros o querem dar- o resultado
final que se pretendia.
Em nenhum momento, repito, quero óbstruir a emenda
apresentada pelo nobre Senador Garibaldi Alves l'illLo. Mas,
pqr outro lado, Sr. Presidente, vamos criar_tam_bé_rp. uma anomalia no nosso Pais,caso aprovemos uma erifei:ida e rejeitemos
a outra: teremos uma termoelétrica cobrando ICMS funcio~
nando ao lado de uma hidrelétricasem a cobrança desse impos~
to. Como fica o consumidor, ao se fazer a mixagem dos dois
geradores de energia elétrica? ComO o Estado paga? Qual
a situação da companhia quem vai ·vender a energia? Ele
cobra ICMS de uma parte e não cobra da outra? Qual a·
parte que ele cobra?
Não estou querendo aqui, Sr. Presidente, culpar ninw
guém. Desejo apenas clarear e colocar as cóis-as nü"S~seus
devidos lugares.
~
··
~
O Sr- Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. RONAN TITO- Ouço o aparte do nobre Senador
Oziel Carneiro.
O Sr. Oziel Carneiro - Pedi o aparte a V. Ex~ porque,
efetivamente, entendi que o problema da energia elétrica ficou
prejudicado em razão de um entendimento equivocad9 d~
Mesa em relação ao dispositivo constitucional. Quanto à co~
brança de ICMS, entendo que a emenda constitucional prevê
cobrança desse imposto no petróleo prOduzido e não na ener~
gia elétricà gerada pelo petróleo. No caso da emenda, que
não foi aprovada -por flão ter sido acatado o parecer do nobre
Senador Mansueto de Lavor, previa que fosse cobrado ICMS
sobre a geração de energia elétricá. E hoje já é permitida
a cobrança de ICMS na conta de luz pela distribuidora e
não pelo Estado, o que era nosso objetivo. De maneira que
o nosso desejo de aprovar a cobrança de ICMS na geração
de energia elétrica fiC-õu piejudicado pelo equívoco da Mesa,
que anunciou que estava incluído e, na realidade, o anúncio
foi" enl razão de dispositivo"- constitucional, não tendo sido
lido pela assessoria, para informar à Presidência, o que continha o seu rodapé: "não incide ICMS sobre energia elétrica".
Por isso, em um gesto de grand.eza, d_evemosaprovar a emenda
do Senador Gáribaldi e lutarmos para aprovarmos, posteriorment-e, uma emenda visando a questão de tributação sobre
a g~r~ç!o de ~nergia e!~trica.
~~

O Sr. Jutahy Magalhães-Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR- RONAN TITO _:Pois não, nobre Senador.

O Sr- Jutahy Magalhães- Quero manifestar o meu apoio
à interpretação que V. Ex~ deu aqui, porque, no mínimo,
o que o_correu na: sessão anterior foi um desencontro de inter~
pretações_. Votamos aqui certos d~ gue estávamos agindo de
uma maneira, mas foi diferente a interpretação dada pela
Me_sa, porque, no mínimo, houve isso ...
O SR. RONAN TITO -Mas esclarecido pela Mesa.
O ~Sr. Jutahy Magalhães - E com a interpretação da
M~sa de que estáyamos pensando certo ...
-O SR- RONAN TITO -Sim.
O Sr. Jutahy Magalhães - ... e posteriormente viu-se
que não; que a: preferênCia pela proposta do Senador Garibaldi
Alves filho excluía a votação do substitutivo do Senador Man~
sueto de Lavor. No mínimo, houve isso. Não vamos procurar
saber, como diz V. Ex~. quem foi culpado ou não, mas, na
melhor das hipóteses, houve um desencontro de informações
da Mesa para com o Plenário.
O SR- RONAN TITO- Muito obrigado a V. EX'
O Sr- Cid Sabóia de Carvalho -Permite-me V. Ex•
um esclarecimento.
O SR- RONAN TITO- Com rriiií!o prazer.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Eu acho que o Senador
Mário Covas usou a expressão da verdade quando se referiu
•
ao que houve no dia da votação.
_
O SR_ RONAN TITO- Eu também considero assim.
O Sr- Cid Sabóia de Carvalho - O que houve foi ter
eu requerido a preferência da emenda. Já que ela n_ão inovava
s.oPr~ energia elétrica, e apenas repetia a Constituição Federal,
entendia eu que podíamos votar inicialmente a parte referente
ao petróleo~ e separadamente a parte da energia elétrica.
Por quê? Eu, por exemplo, era favorável à matéria petróleo,
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e contra a energia elétrica, como o Senador Beni V eras, bem

como--outros Senadores, e acredito que o Senador Humberto
Lucena também. Nós queríamos separar a votação, nós não
querfainos -inviabilizar a_ votação da energia elétrica, democraticamente; nós quería-mOS qUe a energia ~létri~ tivess~ a oportunidade de obter uma manifestação do Plenário - essa foi
a minha intenção_- mas houve um acidente de percurso,
que é o entendimento da Mesa, definindo que, havendo a
referência na emenda original do Senador Garibaldi Alves
Filho, à energia elétrica não poderia haver, regimentalmente,
outra votação sobre essa matéria, de vez que esse assunto
já estava totalmente vencido. Foi essa-inovação que nos surpreendeu, porque quando requeri, a preferência, não sabia
desse risc~ de que, estando a emenda se referindo à energia
elétriCã, ela inviabilizasSe o substitutivo Com o entendimento
diferente da Constituição sobre esse assuntO~ Notem V. Ex~s
a emenda do Senador Garbaldi Alves mantém o dispoSitivo
de energia elétrica tal como é concebido na Constituição,
ao passo que o substitutivo dá um novo entendimento. Penso
que a solução é fazermos uma questão de ordem para a Presidência do Senado, pode ser feita por V. Ex\ pedindo_que
entenda que, sendo a emenda meramente repetitiva do Texto
Const1tuciõnal, não seja considerada como emenda, e, sim,
como ratificação. E, como tal, não prejudique o substitutivo. Acho que a única saída é essa, porque, na ve"rdade, o Senador
opõe sobre energia elétrica;-·ete rat_ific~u a COhstitT.LiÇão. Qual
seria a saída? Considerarmos que a emenda do Senador Garibaldi Alves Filho não atinge energia elétrica, apenas, formalmente, repetiu a ConstituiçãO. Então votaríamos umã matéria
separadamente da outra, como foi o ob)etiv-0 do requerimento
iniCial, segundo depOimento muito exato do Sendor Mário
Covas, que corresponde absolutamente ã verdade do que aqui
aconteceu. Era isso ql1e qUeria: -dizer a V. Ex~, ilustrando
seu pronunciamento.
O SR- RONAN TITO- Sr. Presidente, encerrando meu
pedido de esclarecimento, devo dizer que a explicação que
pretendeu o Senador Cid Sabóia ~ae Cania1lio~~ine confundiu
mais um pouquinho, mas está tudo bem.
Agora, o que gostaria de dizer, Sr. Presidente, é que
em nenhuma hipótese entendo - V. Ex~ citou o Regimento,
aceito, V. Ex• está correto -que o Plenário possa ser induzido
a erro por informaÇão da Mesa e parece, pela assertiva de
diversos Senadores, que o fomos e agora· não vejo cOnió remendar.
Por outro lado, veja como fica agora o pessoal que produz
energia hidrelétrica, como ficam a l3ahia, .M.J.nas Gerais, Pernambuco, Pará?!
Agradeço a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesr- Nobre Líder
Ronan Tito, V. Ex~ sabe que, sapientemente, ·o-ConStítuinte
estabeleceu como exigência na -vofação de emenda a Constituição os dois turnos e essa sabedoria se torna realmente
muito clara, muito nítida na tarde de hoje, na votação dessa
matéria em segundo turno, nos defrontamos com essas dúvidas
de natureza regimental e já até aqUi com interpretaçãO no·
mérito da proposição.
A Presidência argumentaria que tanto pOde surgir agora
um requerimento adiando _a votação da matéria por 72 horas,
até que se reúnam oS dados indispensáveis à sua elucidação.
Acredito que, se esse requerimento chegar à Mesa nos próximos minutos, nós teríamos condições de submeté-lo à manifestação conclusiva e soberana do plenário. E, numa oUtra opor-
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tunidade, já OtJ.Viçlos os órgãos- técnicos da Casa, nos dirimiríamos es_sa dúvida _que: 1_ agor~, _ainda remanesce no ~pírito
de -alguns Senadores, no momento em que vão exercitar o
seu direito de voto dessa importante proposição. __
A Mesa_aguardari3:_~_E_O! _do_i_~_~ii:t~tos, a chegada do_ requerliUtiiito- sol_icitando o adi~ptento -caso o plenário -o entendesse indispensável - por 72 horas, e com os esclarecimentos devidos nós estaríamos nõvarilente-reunidos para·deliberar, aí sim, defiiiitivamente, em tOirio dessa importante
proposição que ainda será submetida ao crivo da Câmara
dos Deputados.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Si:'. Presidente, peço
a palavra, para uma questão de ordem.
"

.

.

O Sr. Mait-sueto de Lavor- Sr. Presidente, eu fui citado
várias vezes, e queria, com base no Regiment0 prestar alguns
esclarecimentos a esse __ r_espeito, também. Gostaria--que V.
Ex~ me desse preferên~a, já que o nobre Líder vai enCaminhar
a votação.
7

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não, não vou encamil_l:har a votação. Pedi a palavra para uma qu~stão de o_rde~.
~ -0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Para"umã. questão de ordem. Sein reVíS"ã.O do orador.)
-Sr._Presidente, eu quero saber_ de V. EX: se, depo~s_ ~essas
72 horas, há alguma possibilidã.de de se mudar a decisão já
tomada? Eu acho que não existe. Penso que já houve uma
decisão firrilada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Líàer Fernando Henríque Cardoso
que alteração de mérito não seria- pOssível na proposição.
Entretanto, desses debates que foram travados aqui, nós extraímos alguns dados que podem nos levar a reexame dessa
proposição, dessa matéria, dessa decisão_.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V. Ex•
se refere ao reexame ...
~O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Mesa,
se consciente estivesse de que a decisão foi equivocada, evidentemente, adotaria as providências saneadoras que garantissem, com muita clareza, de modo indisfarçáVel mesmo, aquela
deliberaçãO que se extraiu do Plená-rio da sessão anterior.
-Portanto, eu não estaria, bem como os companheiros
de Mesa, numa posição eticamente confortável, se fóssemos
contestar aquele fato que, sem ter sido explícito, implicitamente pretendeu o PlenáriO riã -decisão _passada.

_ O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Sr. Presidente. como não houve a votação- em primeiro turno dessa
matéria refereilte à energia -eiéttica, não se -poderá fazê-la
num segundo turno. Repito, nós não VOtamos a inclusão dessa
matéria sobie eletriddade, conseqüentemente não poderá haver um segundo turno.
_ .O sr~ Rpnan Tito -Sr. Pre$idente, -se V. E:x~ me permite,
o que nós estamos pretendendo é pedir o adiamento por 72
horas para que, nesse ínterim, possamos aprovar, em primeiro
turno, a emenda sobre e tetricidade e, aí sim, estaríamos disponíveis para votar a emenda, em segundo turno, do ICM sobre
o petróleo. Era isso que gostaria de esclarecer a V. E~ e
ao Senador Ferp.aqdo Henrique_ Cardoso.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~A Presidência aguarda o reqüerimento pedin-dO o adiamento da votação para que a Casa.possa, conClusivamente, de forma sobenma, decidir em tomo da matéria.
O Sr. Mansueto de Lavor- Peço a palavra pela ordem.
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Agora dirá V. Ex~: não há emenda à emenda no que
concerne à energia elétrica. Mas eu quero dizer, no
entanto, a V. E~ que há sim, porque o parecer do
Relator conclui por uma emenda nesta questão de or~
dem: considerar o relatório e o parecer do Senador
Mansueto de Lavor como contendo a emenda a ser
apreciada a seguir e que diz respeito à energia elétrica.
E pediria também tempo ~pãra requerer "destaque- à
emenda do Senador Mansueto de Lavor, emenda de
Relator, mais uma emenda que está contida no relatório e no parecer. As~im, votaríamos inicialmente a
emenda constitucional na sua redação original e depois
V. Ex~ submeteria à votação, devidamente destacada,
a emenda do Relator contida no seu parecer; não seria
um substitutivo propriamente."
Ora, secundando essa posição do autor do requerimento,
Senador Cid Sabóia de Carval_ho, falaram, conforme as notas
taquigráficas, os segulntes Senadofes: Ronan Tito, _José
·Eduardo, Jonas Pinheiro e Coutinho Jorge, todos dizendo
que, se esse não fosse o entendimento, retirariãrn o seu voto
en;t_:_favór do requerimento do Senador Cid Sabóia de Carvalho.
-Para con_cluir, Sr. Presidente, V. E~, que tão sabiamente
presidido os trabalhos da Me~a do CongresSO e deSta
Casa, pronunciou-se do seguinte fiado -são palavras de
V. E~ naquele dia da votação. Passo a ler as notas !aquigráficas:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes da
apreciação desse requerimento, que certamente esl~ :sendo
encaminhado à Mesa, vamos_ouvir o nobre Senador Mânsueto
de Lavor, tantas vezes reverenciado, digo, referenciado .. Já
me ia traindo, ao falar em reverenciado. Realmente, V. E;x•
merece, também, a reverência desta Casa.
o SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB- PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, esta é
uma votação histórica. Estamos votando uma emenda constitucional com todo o ritual rigoroso determjnado pela C_o_n~ti
tuição Federal. E, com:o -dizia o velho Cícei-á: "A história
tem que ser amestra da verdade". E a verdade s~bte a votação
de primeiro turno flui clara, cristalina nas notas taquigráfícas.
O Senador Mário Covas retratou muito_ bem, através de sua
memória, o qué: está contido nãs flotas taquigráficas._p_ _que
deu lugar a toda essa confusão foi, e-m parte, o requerimento
feito pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho.
~
Sobre o assunto,_ falarei mais tarde ... Antes mesmo disso,
já terüi.ltavido uma confusão da Mesa. Aliás, errar é humano.
Não estamos a fazer qualquer reparo qu_e venha, neni de
longe, causar qualquer constrangimento à Mesa,. que tem se
portado com a maior lisura, sempre. Foi um erro humano.
Mas, Sr. Presidente, como Relator da matéria, se êu
"0 SR. PRESIDENTE. (Mauro Bene\'ldes) -A
possO m-erecer a atenção da Mesa, eu gostaria de dizer a
Mesa vai oferecer solu.ção para a questão de ordem
V. EX' que, antes do requerimento do Senador Cíd Sabóia
agora suscitáda _e_ o fará da forma mais democrática
de Carvalho, a Mesa já incidira em um erro. Qual foi eSs~
possível. _
_ _
erro? Com todO o respeito, foi de incluir uma emenda já
Votaremos a proposta original, de autoria do Senarejeitada na Comissão. Conforme está no meu relatório, a
dor Garibaldi Alves Filho. Em seguida, votar-se-á a
Emenda n~" 1 seria rejeitada, uma vez que não se adequava
Emenda n9 1."
a técnica fiscal, não se poderia fazer destinação. Aind"a mais_,
o Inciso X do § 2• do art. 155 da Col'lstituição Federal trata
Já foi provado que, indevidamente, essa proposta entrou
da hipótese da não incidência.
. .
.
na pauta.
Portanto a Emenda n"' 1, por duas razões constltucJOnais,
"E, logo depois de votada a Emenda n9 1, entennão poderia ser acolhida. Essasfora,ni_ as razões do meu relató~
dendo-se como emenda, votar-se-á aquilo que foi equirio, que, com a rejeição da emenda, foi acolhido por unanimi·
-vocadamente denominado de_ substitutivo, e que, na
dade. Sr. Presidente. O Regimento da Casa diz o seguinte:
verdade, é uma emenda.
"Art. 232. A emendá não adotada pela comisÉ uma forma de conciliar a decisão do plenário
são (art. 124, 1)"
c9m q que consta do projeto respectivo."
-como foi o caso da Emenda n9 1 ESSas são palaVras da Presidência, palavras de V. Ex•
"poderá ser renovada em plenário, salvO sendo Não quero entrar no mérito da questão, Sr. Presidente; quero
dizer que estou inteiramente solidário.Não_ podemos absolutaunânime o parecer pela rejeição." mente recuar. A emenda original do Senador Garibaldi Alves
Peço, portanto, Sr. PresideD.te, para atentai para isso. Filho já foi votada em primeiro turno, e vamos fazer o possível
A Emenda n"' 1, que é do próprio autor da emenda, é u~ para que ela seja votada em segundo_ h~r~o e passe, que _é
emenda à emenda, não poderia ter sido votada_em primc;:~to um direito seu. Agora, para que a h1stóna realmen~e seja
turno, porque a sua rejeição, na Comissão, foi por unani- bem contada, para que as notas taquigráficas sefam respeimidade.
tadas e a palavra dos encaminhamentos e, principalmente,
· Agora chegamos ao caso do requerimento do Senador a da Mesa, não podemos deixar que os fatos ocorram cotrio
Cid Sabóia de Carvalho. Quando se falava em Emenda n• posteriormente se desenrolaram, porque depois de todos _os
1, entendeu-se que era o meu parecer que acresc;ja Henergi~ - encaminhamentos, votou-se a emenda do Senador Garibaldi
elétrica", e isso foi o que disse o próprio autor tio requen- Alves Filho, votou-se, no meu entender, indevidamente, a
mento, Senador Cid Sabóia de Carvalho.
- ~
Emenda n9 1, que tinha sido rejeitada por unanimidade na
Passo a ler as notas taquigráficas:
ComiSsãO não tinha, portanto, apoio regimental para estar
"Senador Cid Sabóia de Carvalho - Apresentei na pauta. Depois s·e foi encamiflhar a votação daquilo que,
o requerimento para que;- em primeiro Iúgar, votásse- -pc>r-um acordo,' se entendeu que era a Emenda n~' 2, que.
mos a emenda original e, depois, a emenda à emenda. era -o acréscimo da energia elétrica. Todos encaminharam
r

te-m

e
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essa votação, as Lideranças_ o fizeram, e no momento de votar
a Mesa suspendeu a votação.
Na realidade, a essa questão tem que ser dado um esclare~
cimento, porque a nossa responsabilidade é muito grande.
Como eu disse, essa votação é históríca, é-importante; é grave

o momento. Penso que se não vai haver uma solução satisfatória daqui a 72 horaS, nós- não temos qi.Ie adiar. Vamos votar
a parte do Senador Garibaldi Alves Filho. Agora, o que posso
dizer como Relator originai da matéria é cjtie hõuVe aqui
um entendimento para se votar aquilo que era um mero acréscimo da energia elétrica, conforme estava: no relatório; isso
sou obrigado a dizer. E na realidade creio que a CaSa ficou
esclarecida dos fatos_.
__
_
Peço, portanto, a V. Ex~ que use da sabedoria de qUe
é possuidor; apelo aos companheiros que contribuam para
uma solução. Mas, no meu entender, houve a suspensão de
uma matéria que deveria ser vo_tada no_ ·momento certo e
não foi votada.__ A.saída regimeittal quem vai ditar é a sabedoria
da Mesa, é a clarividência dos meus companheiros.
Não entro _no mérito da questão. Acho até _que para o
meu Estado, Pernambuco, não havia maioi'_in,teresse na tribu~
tação, na incidência de ICMS sobre a energia elétrica, porqU:e,
atualmente, Pernambuco, apesar de sediar a CHESF, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, ainda é um Estado impor~
tador_de energia. Não estou aqui defendendo, então, simples~
mente, uma questão do meu Estado._ O que eu estou defen~
dendo é a verdade que consta dos Anais da Casa, das notas
taquigráficas.
Portanto, peço uma solução e sei que a sabedoria da
Mesa, de V. EX', Presidente Mauro Benevides, saberá encaminhar da melhor maneira possível. Muito Obrigado.
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de um caso :consumado. V. Ex~, após a votação,--excluiu a
referência à energia elétrica. E não houve recurso opportuno
tempore. Isto_ significa que se trata de coisa julgada. Errado
ou certo é coisa julgada. Imagine V. Ex~ se pelo fato de
uma sentença estar errada, a despeito de ela ter transitado
em julgado o juiz pudesse modificá-la. Cairíamos na desordem, na confusão. Isso é coisa decidida, coiSa legislada, coisa
julgada e não tell!_O~ ~ais como compor. Não há composição
possível do ponto de vista jurídico.
·
Vou lembrar a V. Ex~ que é müitô" imf)O:rtãlite um piiiicfpio jurídico que se chama ua convalidação do fátiCO" .-ISto
é, quando uma sentença contraria o direito normativo e ·a
9espeito disso transita em julgado, essa sentença se torna,
apesar de errada e contra o direito, o direito daquela questão.
E assim que se lida com este assunto, juridicamente falando.
Não há possibilidade de reversão. Se quiserem colocar a refe~
rência à energi~ elétrica, terão :de propor nova: emenda.
E se V. Ex• e a Mesa decidirem em contrário, o Rio
Grande _do Sul provavelmente ajuizará uma açâO de nulidade.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
sa, requerimento_que será lido pelo Sr. 19 SecretáriO, -Sofid~
tando o adiamento da apreciação da matéria conStante da
Ordem do Dia.
~ ~ ~ ~~
· -

E- ÜdÕ o seilliilie:

---

REQUERIMENTO N• 809, DE 1991
Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do
art. 279do Regimento Interno, requeiro adiamento da vo"tação
da Proposta de Emenda à Constituição n' 6, de 1991, a fim
de ser feita na sessão de quarta~feira próXima.
Sala das Sessões. 6 de novembro de 1991. - Oziel Carneiro - Odacir Soares - Ronan Tito- José Eduardo Affonso Camargo - Amir Lando.

O Sr. Garibaldi Alves Filho- Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho, autor da
o
requerimento.
proposta de emenda à Constituiçã-o-a cuja vOtação agora proOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
cede a Casa.
sentados. (Pausa.)
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Para
Aprovado.
encaminhar. Sem reviSão do orador.) - Sr. Presidente, Srs~
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Sr. Presidente, peço verifiSenadores, gostaria·de fazer um apelo. RespeitO "tOdos aqueles
cação de votação.
que aqui defenderam os seus pontos de vista. Mas existe um
O SR; PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Nobre Senafato concreto, que não pode ser ignorado, que é que a nossa
dor Garibaldi Alves Filho, se V. Ex• pede verificãÇãO-de votaemenda obteve, no primeiro turno, 70 votos favoráveis.
Faço, então, um apelo a V. Ex~ para que, democrati- ção, terá que ser apoiado por três outros_Senadores. (Pausa.)
camente, coloque em votação o requerimento, para sabermos
Nobre Senador, a Mesa verificã que V. E~ tem o apoiase haverá adiamento ou nã_oA Não havendo, solicito aos cOlegas
que renovem o voto em favor da nossa emenda original._Não menta dos nobres Senadores Beni Verªs, AQtónio Mariz, Cé·
vou entrar no mérito da questão da energia. Quero apênas sar Dias e Ruy Bacelar.
dizer que não estou, a esta altura, convencido de que a Mesa
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a-p-alavra pela
possa encontrar uma s_olução posterior, e a minha einenda ordem.
já obteve aquele primeiro resUltado.
O SR~ PREsiDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Permita-me, s-r. Presidente, ess.a observação. Sei que não
vai ferir V. Ex~: vamos resolver isso democraticamente. Este a palavra ao nobre Senador.
é ó apelo que faço.
~. O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Seni
O Sr. Jõsé PãulO Bisoi--Sr. Presidente, peço a palavra revisão do orador.) - Sr. Presidente, pedi o adiamento da
vota-ção para tentar coordenar os entendimentos. Mas se tiverpela ordem.
ines que votar aqui, vou ser obrigado --a- en-C3nifrihif--00ntra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo E todos aqueles que são interessados na votação da matéria
a palavra ao nobre Líder José Paulo Bisol.
relativa à_ energia elétrica terão que fazer o mesmo.
O SenadQr Garibaldi Alves Filho não entendeu que estou
O~ SR. JOSÉ ~PAULO BISOL (PSB -,.c RS: Pela ordem. _
.sem revisão do orador._)_.--Sr. Presidente, estamos diante querendo o entendimento. Mas se S. Ex~ q~iser a verificação,
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vou ter que encaminhar

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos proceder à verificação solicitada pelo nobre Senador Garibaldi
Alves Filho.
A Presidência realmente entendeu a manifestação do Se~
nado r Ronan Tito, ·que veio ã Mesa e expôs com muita clareza
o seu ponto de vista, querendo _exatamente que se en_çºntrasse
uma saída para o impasse:
= Vai-se proceder à verificação.
Peço aos Srs. que tomem assinto nas ·respectivas bancadas.
O Sr. Maurício Corrêã- Sr. Presidente, aPenas para
um esclarecimento. O que acontece se se vota "sim"?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Quem vota
"sim•• será a favor do adiamento; quetrfvóta "nãon será contrário ao adiamento.
O Sr. Nelson Carneiro - sr. Presideiúe, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (MaÚro Benevides) - Concedo
·
a palavra·a V. Ex•
O SR. NELSON CARNEffiO (PMDB- RJ. Pela ordem)
-Sr. Presidente, acredito que--~rsolução para aqueles que
lutam pela inclusão da "energia: elé_triCã.·~ ao contr:_ário _de
apoiarem essa verificação, deveriam aceitar o requeriment<?
da maioria. Nós poderemos prejudicar a Emenda Garibaldi
Alves Filho se mantivermos a decisão da verifiCação. Intervenho, Sr. Presidente, para fazer um apelo ao nobre Senador
Garibaldi Alves Filho, ç.o sentido de retirar o seu pedido
de verificaÇão, porque daqui a uma semana o problema poderá
ter uma solução que atenda melhor o interesse de S.. Ex~
e de todos os_ signatários da emenda. É u~ apelo que, em
nome de experiência, endereço ao nobre Senador Garibaldi
Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Mau;o Benevides) - A Presidência remete o apelo do nobre Senador Nelson Carneiro
ao ilustre representante do Rio Grande do Norte, Senador
Garibaldi Alves Filho, e aos três outros Senadores que com
S. Ex• se solidarizaram no pedido da verificação de quorum.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Sr. Presidente, peço ·a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala·
vra V. Ex.'
O SR. GARIBALDi ALVES FILHO (PMDB- RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) ---Sr. Presidente, sou um
homem de temperamento conciliador. Nos poucos meses que
passei, nesta Casa, creio que to~os chegaram 3: essa conc1usão.
Poderia dizer, Sr. Presidente, que venho trabalhando em
função dêssa emenda, há muitos-meses. Por isso, peço, humildemente, a atenção dos nobres Senadores.
Houve a votação da proposição no pritneiro turno e peço
a V. Ex•s o direito, agora, de votá·la no-segtrndo turno. Estamos, aqui, com quorum regimental. Os Senadores sabem que
não é fácil consegui~lo. Nem mesmo eu sei cómo o consegui.
Penso que não o mereço. Porém, eStainos aqui coni um quorum necessário. Houve a primeira votação. Não é intransigência da minha parte. Há oportunidade daqueles Senadores
que defendem a energia de postularem. Estou pronto para
ajudar. É verdade que se trata de uma ajuda muito modesta,
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mas quero fazer um apelo. Vim, aqui, pensando que iria agre·
gar, que iria lutar para somar interesses do Rio de Ja_neiro,
do Espírito Santo, do Rio Grand~ do _Norte, do Ceará, de
muitos Estados. Mas a explicação que tenho para este quorum
não é a de um jogo, de uma soma de interesses. O segredo
que tenho pãra revelar diante de V. E~ diz respeito à solidariedade de muitos Estados que não tém nada a ver com essa
questão, mas que entendem o caráter de justiça dessa causa.
Então, Sr. Presidente, continuo como_ desde o primeiro
momento, lutando para que a eneg"ia:seja incluída, mas peço
humildemente, peço até de joelhos, que nos dêem a oportunidade de concluir essa votação.
- Sei, S~. Presidente, que f<?ram poucos_dias pa_fa q1:1_e eu
merecesse tanto. Eu poàeria recordar até uma frase do Evan·
gelho: "A quem muito é dado, muito será pedido". Sei que
estou pedindo muito, mas estou disposto a dar muito a este
Senado, a esta instituição e aos nossos colegas.
Ouvi atentamente o pronunciamento do Senador José
Paulo Bisol, essa questão poderá terminar até mesmo na justiça, como levanta S. Er, e todos sabem dos conhecimentos
ju.r(dicos que cercam os argumentos do Senador José Paulo
Biso!.
Então, Srs. Senadores- Senador Ronan Tfto, a quem
respeito,' a quem adniirõ - peço encareCidamente oportunidade de concluir essa votação, de _acordo com o que já
foi votado.
Muito obrigado.
O Sr._Epitácio Cafeteli-a-:- Sr. Presidente, peço a pala-vra,
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira.

a

O SR. EPITÁÇIO CAFETEIRA (PDC- MA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -sr: Presidente; Srs. Senadores, na realidade, quando da votação da Emenda Ganbilldi
Alves Filho, houve, por parte ~o Plenário, ou de uma pequena
parte do PlenáiiO, desatenção para com o que estava sendo
votado.
.
·
O Senador Garibaldi Âlves Filho propós uma modificação
na alínea b. O parecer traz uma emenda substitutiva supiiníindo a alínea b. Ou nós modificávamos a alínea b, ou supril_ll_f(J.roo_s a alínea b. _Se suprimíssemos, não teríamos o_ que
modificar; se modificássemos, não poderíamos suprimir.
Nisso -vem o requerim;ento do Senador Cid S~bóia de
Carvalho pedindo Prioridade para a Emenda Garibã.~di Alves
Filho. E ela teve mais de 70 votos. Ou seja, o Senado resolveu
dar nova redação a alínea b. Com iss-o ficOu- pre}udiCadp O
substitutivo que eliminava a alíilea b.
Comõ- é que ir{iníos aProvar uma nova redação e, imediatametife, suprimir e.ssa nova redação aprovada? Então, a segunda votação anulava a primeira. Esse é o eri.tendimento
normal. Se votado o substitutivo, estaria prejUdicada a elnenda. Foi votada a emç_J;Ida, então estaria-prejudicado o substitutivo.
_ ____
_
_ __
_
Qualquef mOdifiCação que fizermos nisso, com certei:a~
como disse o nobre Senador José Paulo Bisai, como reafiimou
o nobre Senador Garibaldi, vamos modificar a ConStitUição
sujeitando-:.nos a sermos chamados ao Supremo Tribunal Federal para explicar uma votação que, na realidade, não terá
cOrrido norrn:ãlmente.
Estou de acordo com o nobre Senador Ronan Tiu;-e
com todos aqueles que querem, também, a oportunidade de
cobrar ICMS sobre energia elétrica
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Estou pronto para subscrever uma nova emenda. E quero
aqui acompanhar o pedido do Senador Garibaldi Alves Filho:
vamos votar a emenda de S. Ex~ e vamos aprovar uma outra
emenda posteriormente dando esta oportunidade para a enerM
gia elétrica. O que não podemos é tentar rever o_ descuido
que tivemos. Com toda esta discussão, perdoem-me os nobres
Senadores, mas estamos tirando leite de vaca morta e não
vai sair nada!
O Sr. Oziel Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra
para solicitar a V. Ex• que proceda à verificação reqtie-rida
e à votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai proceder, entãO, à votação do requerimento.

O Sr. Ronan Tito -

Sr. Presidente, peço a palavra pela

ordem.
O SR. _PRESIDENTE (Mauro BeneVides) a palavra a V. Ex•

Concedo

O SR. RONAN TITO (PMDB -- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Prsidente, V. Ext ç_ regirilentalista
e tem citado artigos do nosso Regimento, enquanto eu não
conheço verdadeiramente como se processa o encaminhamento para votação de requerimento. Mas, já que houve encaminhamentos em contrário peÇo também a palavra a V. Ex•~
porque a questão foi colocada, inclusive, em termos'emocionais. Preciso, então, deixar registrado o meu ponto de vista.
Não se trata de uma picuinha pessoal, longe de mim tal atitude.
O Senador Garibaldi Alves Filho se enganou ao colocar em
dúvida a obtenção de quorum para a votação de sua emenda.
Digo ao Senador Garibatdi Alves Filho que S. Ex' encontra
quorum no dia em que S. Ex~ quiser, daqui até -o dia 15
de dezembro. E não faça pouco deste Ple_nário. Já_ convivo
com este Plenário há mais de quatro anos, e sempre obtivemos
quorum para votar a matéria que desejávamos. Tenho certeza
de que não faltará qUorum ao projeto de S. Ex~ Eu mesmo
me comprometo a votar_ o referido projeto, na medida em
que for dada oportunidade de votar, também, a questão do
ICMS para energia elétrica, porque a matéria s6 pasSou na
comissão, porque foi acreScentado energia eléttica. Ainda agora tive o depoimento do Senador José Eduardo que afirmou
ter dado o seu voto, a sua aprovação, porque havia ali ICMS
sobre energia elétrica e ICMS sobre petróleo.
Repito, Sr. Pre_sidente, Srs. Senadores, não se trata de
questão pessoal, é uma questão de direito. Volto a perguntar:
quando temos a mixagem de duas energias, da termoelétrica
e da hidroelétrica~ Cobra-se ICMS ou não? Em que percentagem se cobra? As duas são energia? Issp vai trazer tumulto
-. __
. , _·_ _
.
na legislação.
O que esto_u pedindo, um adiamento, não é para derotar;
é para prover. No entanto, se tivermos que votar, neste momento, tenho que encaminhar contra. Por quê? Para não criar
uma falta de justiça tributária e também não criar uma confusão na questão de distribuição de energi~ neste_ País. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) -Vamos pro- .
ceder à verificação solicitada pelos nobres SenadoresGaribaldi
Alves Filho, Beni V eras, César Dias, Ruy Bacelar e António
Mariz.
Solicito aos Srs. Senadore$ que ocupem ~eus respectivos
lugares para ser procedida a votação.
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Quem for a favor do adiamento, vota "simn; quem for
contra o adiamento, vota "não".
O SR. MAURÍCIO CORRÊA..,.. Sr. Presidente, o PDT
vota "não".
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, o PMDB vota
"sim", a fim de dar a oportunidade de fazer a isonom1a das
energias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Senadores já podem votar.
.
(PROCEDE-SE Ã VOTAÇÃO.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aflonso camargo
Alfredo campos
Amir Lando
Coutinho Jorge
Dirceu carneiro
Eduardo Supllcy
Esperldil!o Amin
-Josaphat Marinho
Jos6 Eduardo
J Gnia Marise
Marco Maciel
Mário Crrvas
- Odacir Soares
Oziel Carneiro
Ronan Tito
Teotonio Vilela Filho
Wilson Martins

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Abdias do Nascimento
Alexandre Costa
Amazonino Mendes
Antonio Mariz
Aureo Melio
Beni Veras
carias Patrocínio
César Dias
Chagas Rodrigues
Cid carvalho
Dario Pereira
Divaldo Suruagy
Elcio Alvares
Epitácio cafeteira
Francisco Rollemberg
Fernando Henrique C.ardoso
Garibaldi Alves Filho
Gerson camata
Henrique Almeida
Hugo Napoleao
Humberto Lucena
Iram Saraiva
Íoão caimom
João França
João Rocha
Jonas Pinheiro
Jos6 Fogaça
Jos6 Paulo Biso!
JO.é Richa
-Jillio campos
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Lavoisier Maia

Levy Dias
Louremberg Nunes Rocha
Lucfdio Portclla
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Marluce Pinto
Maurício Correa
Meira Filho
Moisês Abrao
Nelson Carneiro
Nelson Wedekín
Onofre Quinan
Raimundo Ura
Ronaldo Aragao
Ruy Bacelar
Telmo Vieira
Valmir Campelo

ABSTÉM-SE DE VOTAlfO SR. .9ENADOR:
Jutahy Magalhacs
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
"SIM" 17 Srs. Senadores; e "NÃO .. 48.
Houve uma abstenção.
.
Total de votos: 66.
O requerimento de adiamento foi rejeitado. Vai ser man:_
tida, portanto, a matéria na O!d~m do Dia.
Passa-se à votação da matéria.
O Sr. Mansueto de Lavor....:.. Sr. Presidente, peço a palavra
para uma questão de ordem.
o SR. PRESÍDÉNTE (Mauro B~nevid~s) ~ Concedo
a palavra a V. Ex 1
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB·PE. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador) - A respeito
da Emenda n" 1 que foi votada, em prim~~roturno, e colocada,
salvo melhor juízo, indevidainente na pauta. Gostaria de dizer
que o eminente autor abre mão d_essa e_!lle~d~_, e não. tem
nada a ver com o mérito, porqiie fere as disposições tributárias,
as nonnas constitucionais_ B:Cerca· d3 ·rust~~~ição tributária.
Quanto a isso, gostãria de aproveit~~ ?_9Casião para d!~er
que meu voto é inteiramente a favor âa Emenda Garibaldi
Alves Filho. Lamento que tenha havido todos esses.equívo~os
relativos ã inclusão do item energia, que, aliás, já deveríamos
estar aqui votando em segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-A Mesa logo
mais decidirá a questão de ordem suscitada por V. Ex•
O Sr. Fernando Henrique Cãrdoso- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao Líder Fernando Henrique Car~~~-~-0 SR. FERNANDO-HENRIQUE CARDOSO (PSDBSP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do o.rador) Sr. Presidente, Srs. Senadores, fui um dos raros S_e_nado.res
que, na votação anterior, se manifestou no sentido de que
o Senado devia considerar, com atenção, o que estava votando. Eu não tenho qualquer razão para obstruir, acabei de
votar a favor do requerimento do Senador Garibaldi Alves,
e nem vou, no caso da ~ancada do PSDB, fe.~I!-ar questão,
ou insistir no meu ponto -de- vista. Não vou falar tampouco,
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neste momento, como Líder do PSDB, nem como Senador
por São Paulo. Vou falar como alguém que está acompanhando os dados.
Eu quero que os SenadoreS saibam que a emenda proposta, neste momento, à Const1úiição beneficia quatro Estados, no que diz respeito ao petróleo, e cinco, iio que_ diz
respeito à energia elétrica, em detrimento do Nort~, Nordeste
e Centro-Oeste. O Norte, Nordeste e Centro-Oeste, no caso
do Petróleo, perdem 180 milhões d~ dólares. No caso da energia elétrica, 50 milhões de dólares. O Estado de São Paulo,
3% do seu orçamento, apenaS. Por quê? Porque o co~umo
de energia elétrica é maior nos Estados industrializados. A
geração de energia se concentra em cinco Estados. Com relação ao petróleo, são quatro os Estados beneficiados. Nem
os menciono.
Portanto quero apenas que O Seiiã.âo-lC:mha consciên~ia
do que está votando, ou seja, uma matériã, ~mo nós representamos os Estados,_ que altera o equilíbrio tributário entre os
EStados; e que produz a distribuição de renda de pobres para
mais pobres.
.
Não quero falar mais, não quero me alongar, nâo quero
que entendam a minha adverténcia como o vontade de difi-cultar um Estado que necessita da renda, como é _o Estado
do Rio Grand~ do Norte. Mas peço aos Senadores que respon- dem perante os seus Estados que meditem, verifiquem um
pouco os dados e depois votem.
Desta vez darei o meu voto contrário pelas razõ~s que
acabo de expor, embora seja muito simpáticO que os Estados
que produzem possam ter algum tipo de ressarcimento, _ mas
eu não acho que o_ melhor ~essarcimeD.to seja uma espécie
de .intercâmbio entre pobres, acho gue deve ser um outro
tipo de ressarcimento. Se não for aprovada a emenda de energia:elétrica mais grave ainda, porque., nesse caso, qU:atro Estados se beneficiarh~em detrimento q.os_demaís.
Então, eu não queria ca1ar, nãO voU insistir, repito, porque não quero, pelo amor de Deus, que imaginem que se
trata de uma tentativa de alguém que é do Centro-Sul, de
São Paulo, de um Estado mais próspero que· está, nes~e momento com uma posição egoísta nã'o é o- caso meu, mas o
Senado Federal representa a Federação, e os Senadores então,
deveriam· consultar as conseqüênCias do que vão faZer para
cada um dos seus Estados, buscando uma maneira mais adequada de ressarcir_ o que é justo, que são "os Estados produtores
de petróleo, no caso em· pauta·, embOra a constituição já
tenha, na verdade, "assegurado o royalty da produção do petróleo.
-Também qUerO dizer que a Constituição não fez uma
discriminação entre-·Êstados, esses recti.~rSos, antes _da CÕnsti~
tuição~ eram totaltÍlente entregues ao Governo Federal e que
passaram a ser entregues ~os Estádos: Portanto, é um pouco
diferente, na realidade do que illl,!itas _vezes, m,.ovidos pelo
coração generoso ê'pela emoção, passámos- pensar. ~S(. PriSiderlte~~desculpe-me. PeÇo, imensamente, a compreensão do Senador Garibaldi Alves, que acabou de mostrar,
mais uma vez, neste Senado, seu espírito de colaboração,
que é por todos nós testemunhado. Sua Excelência está fazendo uma luta correta do ponto de vista do_ seu Estado, mas
eu não poderia deixar de, pelo menos, registrar em ata as
minhas observações. (Muito bem!)
O Sr. Ronan Tito:- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para encamínhar
a votaç~o._Se'IJl revisão do orador.)- Sr. Presidente, quero
dizer que voto favoravelmente à Emenda Garib_âldi Alves,
em segundo turno. Peço, no entanto, aos Estados que produzem petróleo que, pelo amor de Deus, compreendam que
todos os d_ois são fóOtes de energia, e que, também, depois
votem a nossa emenda que deverá incluir a energia elétrica.
MuitO obrigado.

O Sr. Maurício Coriêa- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
,O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador MauríciO Corr.êa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT.,... DF. Para encaminhar a votação. Sem revisão__ do orador.) """":"'" Sr. Presidente_,
declaro que voto a favor da emenda do Senador Garibaldi
Alves, com muita consciência. Não estou preocupado com
esses dados tributários, oà-de encargos -de Estado. V9to po'r
uma questão eminentemente justa: se o Estaclo possuí um
lençol petrolífero, que- é ti.in bem não renovável, é justo que
tenha uma compensação sóbre aquilo que produz. No caso
da energia elétrica, tenho até rriinhas dúvidãs.._ Mas, confesso
que tenho uma propensão para votar faVoraVelnlente à emenda que, creio, oportunamente~ o Senador _Ro.nan Tito apresentará. Aí sim, de acordo com a argumentação do Senador
Fernando Henrique _Cã~rdoso.
Creio que darei o 'meu apoío pela tributação sobre a
energia elétrica; Mas, a justificaçãO de que _os Estados serão
prejudicados - aqueles que não produZem -para riiilri não
procede. Entendo que ·se trata de um _critério de justiça; o
Estado é ·produtor; merece, portanto, ·essâ -=compeiisação. O
Estado tem que ter mecanismos de reparação, por isso e- que
existem as reparações de incentivo"s e de fundos.
E- é exatamente -em decorrência disso, Sr. Presidente,
com muita tranqiiilidaae, qUe o noSso-Partido vota favoravelmente à emenda do Senador Garibaldi Alves.
E devo dizer a V. Ex~. cnmo todos Sabem, Brasllia não
produz uma gota de petróleo e não produz sequer üm quilOwatt de energia, a não ser algo que sai c4quela turbina aJi
da represa do Paranoá.
·
Muito obrigado, Sr._ Presidente.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr: Presidente, peço
a palavra;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Saboía_ de: Carvalho, para
encaminhar a votação_..
o_

•

,

,
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o Senador Maurício Corrêa nada mais justo do que aos pobres
assistir o direito de aproveitar financeirarhehte o que lhes
foi permitído pela própria natureza.
- - ---Os Estados que dispõem de petróleo não poderiam ser,
evidentemente, niVelados, qual se não tivessem petróleo,
quando ficam na dependência de outras riquezas que outros
Estados têm, por força de um maior progresso material, um
progresso devido do homem, ou por força de uma benesse
maior da própría natureza.
·
._. __Todo mundo sabe, Sr. Presidente, que o Nordeste é castigado pela seca; lá, o petróleo é uma com'pensação dim"lnuta,
diante ~o drama da seca que nos assola secularmente, levando
os_nossos Estados_ a uma situação de penúria, quase sempre
de desespero. Quem sabe se a solução do Senador pelo Rio
Gfande do Norte, Garibaldi Alves Filho, não vai fortalecer
os c~ofres de alguns Estados para que enfrentem esses desmandos da natureza, esses fenómenos negativos-, esse_s fenômenos
naturais, que tãnto apenarn a população noidestina:
Portanto, esta emenda é justa, exatamente deniuo do
crirério falado pelo Senador Fernando Henrique CardOso;
é justa exatamente porque ·contempla a quem produz, e esse
é um critério real. Seria iiljtisncse-msse·a -córiteinplar quem
não produz, viesse_ a contemplar quem não exercita a exploração e outras coisas tantas.
Desse modo, Sr. Presidente, quero também regis!rar que
a mim tocou, substancialmente, a palavra do Senador Garibaldi Alves Filho quando pediu que a votação fosse hoje,
e quero advertir aos companhe~ros do Senado não_ apenas
aos companheiros de Partido_,_po_is s~iqué há diverg~nTcias,
mas aqueles que querem alcançar emenda idêntica quanto
à énergia' elétrica o _-Seguinte: se. não _aprOVarmos quanto ao
petróleo, como vamos aprovar quanto à energia elétriCa.-? Então, quem estiver votando hoje contra a emenda Garibaldi
Alves Filho estará votando também e indiretamente contra
a futura emenda da_ energia ~létrica;_isso é uma cpisa_lógica,porque uma se pega à outra. Entendo que quem raciocinou
bem, quem racionou corretamente, inclusive com humildade,
ma~ ~o~.muito pragmatismo, fC?i. o Senador .Ronan Tito, que
resistiu enquanto pôde reSistir~ mãs depois acolheu exatamente para si a posição mais inteligente-, inclusive coin às
pretensões futuras do seu Estado.
Portanto, encaminho favoravelmente à Emenda Garibal- di _Alves Filho, advertincio qu~ q_11em quiser a cobrança de
iniposto sobre a energia eJétrica vote-·agora favoravelmente
ao_ petróleo.

O Sr. Oziel Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro "Berievides) - Concedo
a palavra ao nobre Líder Oziel Carneiio.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO(PMDB - CE.
O SR. OZIEL CARNEiRO (PDs:-PÀ. Para encaminhar"
Para encaminhar a votação. Sem reviSão do orador.)-::-:: _Sr,
Presidente, Srs. Senadores, quero me m·anifestar favoravel- a votação. Sem revisão do orador.) .:.:.:...--Sr. Presidente, Sr-oS,
mente à enienda do Senador Garibaldi Alves Fi_lh_Q e quero e Srs. senadores: o Pará é, sem dúvida, no Brasil, o Estado
fazer o elogio da atitude digna tomada pelo Senador Ronan com o maior potencial gerador de energia elétrica de origem
Tito. Aliás, não poderíamos esperar-de S. Ex' outra atitude hfdrica, mas entendemos que na Federação U!!"J Esta,qo que
que não fosse essa, principalmente dentro do seu espírito recebe bel\efício de outro deve compensar aquele Estado que
inovador que obfetiva- a: revisão de muitos princípios qUe se-- lhe dá essa_ vantagem e, por isso, usando a argument~ção
do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, espero que aqueles
estabeleceram no País.
Realmente, ouvindo os esclarecimeiitoS do Se_nador Fer- que votarem a favor da emenda do nobre Senador Garibaldi
nando Henrique Cardoso, encontramos uma razãO para noVo Alves Filho o façam quando chegar a este plenário a emenda
argumento em favor da emenda. É_que, 11_a verdade, os Esta- que vai permitir que as fontes geradoras de energia elétrica
dos que se beneficiam são -muito pobres, e de -acordo com pOssam também -cobrar algum tributo.
O
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E em nome do meu partido~ o PDS, recomendo -a :ãiinha
Bancada o voto "sim" à emenda do Senador Garibaldi Alves
Filho.
O Sr. Affonso Camargo- Sr. Presidente) peço a palavra
para encaminhar a votação.
·
- ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra o nobre Senadoi Affonso Camargo para encaminhar a
votação.
· ·
__ _
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, pedi a palavra para encaminhar em termos
pessoais, porque esse·e·um jogO de perde e ganha dÇ)S Estados.

Nós, os Senadores do Paraná, jui:Itamente com o Se~ador.
Garibaidi Alves Filho, lutamos muito na Comissão e roi acordado que seria de justiça fiscal a inclusão da energia eJétrica
na cobrança do ICMS.

Por razões que só cOnheCi -hoje, pOis esÍava a~se~te ~a
quela reunião, a energia elétrica fic;ou fora. Mas vejo, inclusive, representantes do Pará, Min.as Gerais, todos ·aCeitando
como a estratégia mais favorável, para que se· faça essa justiça
fiscal, a aprovação da emenda do Senador Garibaldi Alves
Filho já com esse consenso que se percebe na Casa pai-a
tam~ém aprovar a emenda _que vier com relação ã energia
·
elétnca. ·

Estado

Paraná
R Grande do Norte
Pará
Sergipe
Rio Grande do Sul
Rio de Janeiro
Bahia
Minas Gerais

•
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Acréscimo na
arrecadaçllo
em%

Lucro em
US$ milbOes

16,4
16,3
14,3
13,6
8,9
4,7
3,7
3,1

321
34
71
26
25
154
56

o
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Não tenho exatamente a tabela .dos ganhos e perdas que
resultariam apenas do petróleo, mas o Senador Fernando Henrique Cardoso já fez a observaçãO". Eu· perguntaria ao senador
Garibaldi Alves Filho se, em visita dessa redistribuição- de
recursos, considera, ainda assim, que cabem todos os argumentos de justiça que colocou na defesa da sua propositura.
Fiz m::p.a pergunta ao proponente, já que estou com a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre SenadOr Ed~ardo Suplicy que_ V.
Ex~ está encaminhando a votação -desta- matéria. No_ encaminhamento de votação não é per~itiCfó o. aParte, já que a
Mesa franqueia a Palavra a todos os Srs. Senadores que desejarem encaminhar esta importante proposição.
Concedo a palavra ao Nobre Llder Marco Maciei.

Se é essa a estratégia, e a outra solução seria derrubarmos
a emenda Garibaldi Alves Filho ~_recomeçar tudo _e destruir
algo que está feito rião é a. melhor so.Iução ficamos nessa
posição: vamos v·otar-favorav~lmen_te a estapioposta de emen. OSR. MARCO MACIEL (PFL - PE.. Para encaminhar
da, na expectativa de que o Senado, !ogo em seguida,-aprçve - votação. _Sem reviSão do orador.) --~r. ~residente, S!!rei
- -- - ·-· ·
a emenda da energia elétrica:.
muito ~breve. Votarei favoravelment~_ à -~menda, que é subs- _
Este é o meu encatniilhamento.crita pelo Senador Garibaldi Alves FiJho e outros Srs. Senadores. Faço-o em ca~~ter pessoal, porque sobre o assunto não
O Sr. Eduardo Supllcy- Sr. Presidente; p~i>- a palavra discuti com a Bancada e até devo, a propósito, dizer que,
para encaminhar.
como todos sabem, Pernambuco não setá um Estado que
se beneficiará com a aprovação _da emenda; pelo contrário,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a pala- porque não somos· produtores de petróleo ou de gás. Em
vra V. Ex•
que :pese isso, voto favoravelmente à matéria em caráter pes- .
O SR. EDUARDO stiPUCY (PT__: SP. Pára encaminhar soai.
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Pr_esi~-~nte, Sr'5
e Srs. Senadores, como representante do Partido dOs TrabaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
lliadores, gostaria de solicitar a atenção do Senador Garibaldi se processar a votação pelo sistema eletrônico, em relação
Alves Filho, porque entendo que seria importante que votasse- à questão de ordem do Senador Mansueto de Lavor, a Presidência esclarece que não se aplica o art. 232 do Regimento
mos com muita consciência a propOSição de S. EX'
Foi publicada, hoje, pelo Jornal da Tarde, uma tabela Interno, citado por S. Ex~, porque, em primeiro lugar, o autor
relativa à tributação sobre o petróleo e às perdas e aos ganhos da emenda, o Senador Garibaldi Alves Filho, não é membrO
dos Estados. Aqui, a tabela envolve, inclusive, a questão da da Comissão temporário;em segundo lugar, S. E~_apresentou
energia elétrica. Este estudo mostra que em relação à arreca- sua emenda em plenário, na última sessão destinada à discusdação há diversos Estados gue perdem em porcentagem de são, no dia 12 de ]uilho de 1991. Nã,o. se aplica, assim, õ
sua arrecadação; por exemp~(): o Mara_nh_ão, 23% ;_ o Acre, disposto no art. 124~ jz:!ciso I, referenciado explicitamente no
12,5%; Santa Catarina, 11,2%; DistritO Federal, 11,1%; Pa- art. 232. A emenda só poderia ser consíderada inexistente
rm'ba, 9,8%; Roraima, 9,7%;_Mato Grosso, 9,4%; MatQ_Gros- se tivesse sido apresentada no âmbito da Comissão e por
so do Sul, 9%; Rondônia, '8~9%; Amapá, 8,2%; PiaUí, 8,9%; membro dela, o que não configura O caso em espécie. A
Goiás, 6,8%; Espírito Santo, 6,1 %; Tocantins, 5,9%; Ceará, emenda apresentada em Plenário, qualquer que tenha sido
5,8%; Alagoas, 5,2%; Pernambuco, 3,9%; Amazonas, 3,1%; o parecer sobre a mesma, deve ser submetida à votação.
São Paulo, 2,9%.
São Paulo é o Estado que percentua1mente teria a menor
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos pro·
proporção- de perda, embora com um pl"ejtifzo somado signifi- ceder à votação. __: -,..
. - _
cativo em termos de milhões de dólares.
Os
Srs.
Senadores
já
podem
votar. (Pausa.)
Já os Estados que ganham envolvem no cãlcuio petróleo
e energia elétrica:
(Procede-se à votação.)

-
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VOTAM 'SIM" OS SRS. SENADORES:
Affonso Cafâai"go

AJJSTilM~5E DE VO'l~R OS SRS. SFNADORI?S:

r;duardo Suplicy

Alexandre Costa
Alfretlo campos

Júlio Campos

Amazonino Mendes

l.ouremberg Nunes Rocha
Márcio Lacerda

Amir Lando
Antonio Mariz
Aureo Mello
Beni Veras

carias Patrocfnio
César Dias
Chagas Rodrigues
Cid carvalho
Coutinho Jorge
Dario Pereira
Divaldo Suruagy
Elcio Alvares
Epitácio Cafeteira
Espcridiao Amim
Francisco Rollcmberg
Garibaldi Alves Filho
Gerson Camata
Henrique Almeida
Hugo Napoleao
Humberto Lucena

Iram Saraiva
Joao caimon
Joao França
Joao Rocha

Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
Josê Eduardo
Jos<! Fogaça
Jos<! Richa
J únia Marisc
Juthay Magalhaes

l..avoiSicr Maia
J.ucfdio Portella
Mansucto de J..avor

Marco Maciel
Mário Covas

Marluce Pinto
Maurfcio Correa
Meira Filho
Moisês Abrao
Nelson Carneiro
Nelson Wcdckin
Onofre Quínan
O:idel C:arnciro
Pedro Simon
Ronaldo Aragao
Ronan Tito
Ruy Bacelar
· Telmo Vieira
Teotonio Vilela Filho
Valmir Campclo

"OTAM "NÃO" OS SRS. SFNADORES:
Fernando Henrique Cardoso
Odacir Soares
Wilson Martins
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Levy Dtas

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
"sim" 55 Srs.-Senadores; e "não" 3~
·
---Houve 5 abstenções.
Total de votos: 63 ..
Aprovado.
.
- -Aprovada a matéria, será encaminhada à Câmara dos
Deputados.

a

É a segu_inte materiâ ~Provâda:_
Redação para o.segundo turno da Proposta d.e.Emenda
à Constituição n' 6, de 1991.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
promulgam, nos termos do art. 60, § J9 da Constituição Fed_e:_
ral,_ a seguinte emenda ao texto constitucional.
- Ar~. 19 - O art.155 da Constituição é acrescido dO_.seguinte parágrafo:
''§ 4"' O produto· do imposto ·previsto na alínea
b do inciSo I será aplicado prioritariamente na educação
tecnológica.
··
· ·
Art. 2~ A alínea b do inciso X do §. 29- dõ art.
155 da Constituição Federâ.I passa a vigorar com a se:.
guinte redação: · ·
b) sobre operaç-ões que destinem a outros Estados
energia elétrica."

.o SR. PRESIDENTE (Mauroaéneyiqes),...,. jie!D 2:'
VotaÇão, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n' 14, .de 1991, de autoria do
Senador José Richa e outros Senhores SenadOres, que
altera a redação do caput, do art. zo e o art. 3"' do
Ato das Disposições ConStitucionais TrãnSitórías, tendo
PARECER, sobn'423,deJ991, da
- Comis·
. são Temporária, oferecendo a redação _do '!encido. em
prilneíro turno. ·
·
·'
--- A discussão da matéria foi éncefi"ada n·a ~;fessão~·Qrdiná.ria
anterior.
Vai ser processada a votação.
Os Srs. Senadores podem tomar assento nas: respectivas
bancadas.

O Sr. Hugo Napoleão- Sr. ·Presidente, peço-a palavra
para encaminhar_ a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palav!a a V. E~""_
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-}'J. Para encaminhar
a votação: Sem revisão do ·orador..) ~Sr. Presidente e Srs.
Senadores, relativamente à antecipação do plebiscito permita-me dizer que não estou falando com.o_Presidente Nacional
do.Partido da Frente Liberal, faço~o em.tet:.mos estritamente
pessoais, até mesmo porque, na nossa Convenção há poucos
meses, em 19 de maio deste ano, .Q Partido processou uma
pesquisa para saber qua a tendência quanto ao mérito, sobre
sistema de governo embora não seja hoje a que esteja sendo
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tratada. Foram colhidos os resultados e, naquela ocasião, o
Partido entendeu, por pequena maioria, _que· o· sistema de
Governo que mais se adequaria -seria o parlamentarismo. É
claro que, diante dos_ novos fatos~ o PFL vai empreender
novas pesquisas. Certamente o Líder Marco Maciel, no Senado da República, e Ricard~ Fiúza, na Câmara dos Deputados,
irão ouvir as bancadas, e procurarei fazê-lo através de todos
os diretórios pelo País afora.
Como preliminar, aCrescento apenas- qlie; einboia -a-AS~--
sembléia Nacional Constituinte tenha criado a Comissão de
Organização de Poderes e Sistema de governo, a ·mim, me
parece sempre mais cabível usar a expressão "forma de Estado
e forma de governo". Não sei se porque furatuno do Professor
Temístocles Brandão Cavalcanti, que sempre ·onenmva~-não-
apenas nos livros de sua autoria, como nas classes - e ele
que foi eminente jurista e também minitro do Supremo Federal - que esta era a maneira mais consentânea. Portanto,
prefiro a _expressão "forma de Estado e forma de governo"_~
Diz-me o Senador M_ar~ Maçiel, em aparte que acolho, que
foi assim que S. Ex~ também aprendeu.
Há pouco meses, discursando da tribuna do Senado, com
a competência e com a clarividência que lhes sãoo inerentes,
o Senador Josaphat Marinho fez uma apreciação -global sobre
o problema da modificação ou não da forma de Estado e
da forma de governo._ Em aparte_ a S. ;E~,_ coloquei a minha
posição de presidencialista, como sempre fui. Aliás, desde
os_debates na Assembléia Nacional Constituinte, ocupei a
tribuna daquela Casa, em diversas oportunidades, para debater sobre a matéria. Depois qile apaiteei o Senador Josaphat
Marinho, houve outros apartes a ele, com moções de censura
a mim, de todos os lados do plenário. Como uma reação,
foi um verâadeiro "bombardeio" de parlamentarismo.
Sr. Presidente, não vou, como disse, a-ter-me de maneira
nenhuma, ao mérito - não é o. momento· .;_,-mas,_ quanto
ao aspecto da antecipação, S(!U co:ntrário. Recebi uma carta
do Senador José Richa, quando da votação em primeirO turno,
na qual S. Ex~ apunha, de maneira extremamente gentil e
atenciosa, um post scriptu_m, no qual dizia: "Meu caro Hugo,
sei que você é presídencialista, mas, mesmo assim_; faço o
pedido a você. Não custa terntar~ .. " Encontrei o Senador
José Richa, logo depois, no plenário do Senado -- isso foi
há quinze dias- e disse a S. Ex' que, infelizmente, mesmo
com o apelo, eu não tinha condições de ceder, o que S. EX•
entendeu.
Naquela ocasião, fui um dos- quinze votos de ffiinoria
em favor da não antecipação do plebiscito. Aliás, mantive
essa p-ostura também na Comissão incumbida de apreciar a
matéria, na qual fui voto vencido.
"'
Queria apenas aduzir a esses breves Comentários·que acredito ser essa·antecipação extemporânea, seja porque-temo~
coisas mais graves a tratar, seja porque a revisão ConSfjfti.CiOiiâl
está prevista a posteriori, seja porque, sob o ponto de vista
de idéias, já que· não sou favorável ao parlamentarismo, não
serei favorável à antecipação; mas, sobretudo e principalmente, porque· o País, com 30 milhões de analfabetos, 100 milhões
de brasileiros em estado de pobreza ou de miséria, com qUestões ·de saúde gravíssimas, endemias rufais; diSseininação de
doenças de toda ordem, não trata desses pontos. É preciso
que, primeiramente, o Governo trate desses pontos, para depois cuidar da questão da forma de Estado e da forma de
governo, qUando muito da maneira prevista-pela Constituição
de 1988.
·· ·
·

Quinta-feira 7 7811

Portanto, em assim dizendo, sou contra o parlamentarismo e a favor do presidencialismo.
Quanto à antecipação, votareí; maiS Uma vez, contraríamente. Era o que tinha a dizer.
O SR_ PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em v~tação.
A Presidência pede aos Srs. _Senildõres que tomem assento nas bancadas. Vai-se processar a votação.
·
Neste momento, a Presidência já constata que o quorum
começa a diminuir, talvez pelo alongamento dos nossos trabalhos na tarde de hoje. A Mesa, já visualizando claros no
plenário que não ocorriam minutos àntes, sente-se compelida
a oferecer este testemunho aos presentes, para que consigamos
_ainda sustentar este quorum tão. significativo do Plenário do
Senador FederaL
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Pres:de::1te, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR_ PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para en~~mi
nhar, concedo a palavra ao Líder Fernando Henrique Cardoso.
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. -Para encaminhar. Sem revisão do Orador.)- Sr. Presidente, embora atendendo ao· apelo de v.· Ex~ e sendo tão
interessado quanto V. Ex~ na manutenção de um quorum
elevado, em nome do PSDB, não posso furtar-me, na oportunidade da votação em segundo turno da Emenda do Senador
José Richa, de reiterar os argumentos já _por- nós expostos
aqui no sentido da antecipação deste ,Plebiscito.
O Senado da República, faz mlnto pouco tempo. votou
de maneira absolutamente cristaiinã à f<ivPrõesta antecipação,
e o fez com plena consciência das conseqüências de seu ge:;sto.
Não votamos a favor da antecipação na ilusão ou no
embalo de que fosse possível e sequer necessário, ao mesmo
te_mpo, antecipar-se a implantação do sistema parlamentarista.
O PSDB é favorável à antecipação precisamente para
permitir que haja o tempo necessário pára a consecução ·cte
um conjunto de medidas legais e administrativas que venham
a permitir que o parlamentarismo não se imponha ao Brasil
como casuísmo. Votamos e votaremos outra vez, portanto,
a favor da antecipação, porque quere!nos _o parlamentarismo,
não como um casufsmo mas como· um mecanismo mais adequado para a organização do sistema de poderes no Brasil.
Ouvi vários argumentos, no decorrer do dia de hoje,
relativOs a eventuais perigos dessa anteCipação. Certos fantasmas voltaram a rondar o plenário do Senado no sentido d_~
que aprovação da antecipação aqui e, mais t8.rde na Câmara
poderia criar uma situação absolutamente incontrolável a faVor do parlamentarismo já.
_ __ _
É preciso desconhecer os mecanis~osconstitucionais para rmaginãr que fosse possível fazer-se, nq ~tropelo, a modificação do sistema de governo. Mais ain~~; isso_ seria um golpe
contra a Constituição.
O Presidente Fernando Collor recebeu o voto de milhões
de brasileiros para um mandato de cinco anos sob a forma
presidencialista. Não seríamos nós que iríamos pôr em dúvida
a decisão do povo, embora o meu partido não o tivesse apoiado, nem __no primeiro neri:t rio segundo turno. _
Mas o meu partido está absolutamente convencido da
necessidade democrática de sustentar a Constituição. Não es-tamoS pedindo a antecipação do plebiscito para tumultuar,
ao contrário.

a
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E tanto é assiin que, ainda o"'teni, telefonei para o Presidente da República, tendo ao·meu lado o Senador José Richa,
não só para reiterar a Sua Excelência o que já lhe havíamos
dito de viva voz a respeito do _nosso pensamento e do porquê
da antecipação do plebiscitO, mas também para saber se Sua
Excelência imaginav-a, por acaso, que tal discussão pudesse
afetar o seu mandato.
E Sua Excelência respondeu-me, com toda tranqüi1idade,
que não modificara uma só- palavra de tudo que nos dissera
antes, de que considerava absolutamente normal que o Congresso antecipasse o plebiscito, diante do que se manteria
na posição de neutralidade, e que o Líder do Governo Senador
Marco Maciel, como de todos nós é conhecido e respeitado,
tem uma posição divergente.
No caso, a divergência cóm relação a n6s- é dá Líder
do Governo; não vem, suponho eu, depois do que ouvi do
Presidente, de uma inspiração presidencial, até porque, se
viesse, seria muito grave, póis implicaria uma dupla interpretação dos fatos pelo Chefe da Nação. E essa inímitiça não
faço ao Presidente da República.
O Senador Marco Maciel é um presidencialista antigo,já tendo demonstrado, d~~larado e explicado IJii motivos dele
com toda clareza na primeira votação. Hoje sei qu-e o Ministro
da Justiça e_stá empenhado - pessoalmente suponho - em
uma modificação-dessa decisão do Senado. S. Ex•. teve a gentileza de comunicar ao Senador_José Richa que trabalharia
contra a aprovação. É o direito de um ministro. Mas eu lamentaria muito que os Senadores que já tivessem uma opiniáó
formada, apenas porque alguém acha que pode acontecer
tal ou qual conseqüência, sem fazer um balanço entre nós,
venha mudar de posição. O Ministro tém _todo o direito de
pensar e opinar como melhor lhe aprover; e os Senadores
têm todo o dever de votar segundo a sua decisão e -3 sua
consciênCia.
Mais ainda o-PSDB está convencido- e- isso foi-dito
e r edito por todos nós, que não somos us únkos -uonos desta
matéria, nem donos de nada de que a antecipação do plebiscito
abre um caminho eíetivo de uma negociação nacional para
o .bem do Brasil. É da _essência do sistema parlamentarista
a formação de maiorias; e da essência do regime de gabinete
que os. partidos se entendam; e é natural que nós entendamos
to.dos, e logo, para ver a melhor forma de definir as leis
que vão permitir a reforma política do Brasil.
É, portanto, uma proposta no sentido daquHo que-pregamos e que o Presidente e a maioria dos _partidos· prega: o
entendimento. O PT, o PDT, o PMDB, o PSDB. o PFL
pregam o entendimento no sentido preciso; que rião slg~ifica
ocupar posições, em -cargos rriinistefiais-, qüe não corre:spon-dam aos partidos; que não significa servilismo a qualquer
forma de poder, mas ·que significa, precisamente, definirmos
juntos um rumo para o País; que sign"ifica chegar-se à conêiuw
são do que é melhor para o conjunto dá sociedade brasileira.

Penso que o Senado não vai perder a oportunidade de
dar um exemplo prático ao País de que é capaz de dirigii
um conjunto de decisões nesta direção: um entendimento fundamentado em uma posição ética e política. Evidentemente,
não vamos decidir se o sistema é parlamentarista ou presidencialista. Estamos pedindo apenas que se antecipe a decisão.
Vencedores os presidet:J.cialistas, vale o que disse, haverá talvez
menos ímpeto entre os presidencialistas para fazer-se maiorias.
Mas há tanto ímpeto entre presidencialistas quanto em parla-
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mentaristas parã que se proponha um sistema, no--decorrer
do tempo, mais adequado às necessidades do País.
Muitos de nós fomos Constituintes. T6dõs nóS sabe-mose~ .que atropelo houve a decisão a favor do sistema presiden:.
c1alista. A nossa: Carta Magna tem Inarc-as profundas airida
daqu.ei: atropelo. Espero que amanhã 1 se for vencedor o presidencialismo, os presidencialistas sejam os primeiros a discutii
com o País e conosco, portanto, a melhor maneira de_ se organiZar _um bom regime presidencialis~ª· Não estamos antecipando aqui a votação substantiva sobre o presidencialismo
ou o parlamentarismo, estamos abrindo uma avenida para
o entendimento nacional em termos corretos e oom o aval
do povo.
É e-ssa a proposta-do Senador José Richa que, aqui na
tribuna, da última vez quando encaminhou a votação;mostrou
de uma maneira cla_ra e límpida ao País e ao Senado qual
era a sua intenção. Ele propôs, se me permite o sen-acror,um calendário técnico, ele foi buscar na cronologia qual-era
a melhor brecha para que essa decisão tão -impOrtante pudesse
ser tomada sem que estivesse sendo influenciada por outros
tipos de pressões normais da política. A data es-c-olhida pelo
Senador José Richa não foi uma data movida por uma artimanha, por um ardil e quantos de nós, parlamentaristas, até
mesmo- ponderamos sobre não ser melhor não se fazer tão
perto a t:esolução porque poderia ser escasso--o tempo para
que os nossos argumentos ganhassem a soCiedade. Nã9 estamos propondo essa antecipação como· se fosse uma -espéCie
de armadilha para que o parlamentarismo seja vencedor. Haverá até mais dificuldades, penso, numa antecipação da decisão, p-orque faltar-nos-á o tempo, mas, como brasileiros, estamos pedindo ao Senado que dê a chance ao País de mudarmos
o nível das nossas discussões.
Srs. Senadores, a discussão política não po"de cOntinuar
como tem- Sido feita--em larga medida entre nós, em- termos
exclusivamente de quem ganha e quem perde, quem obtenha
vantagens na próxima eleição. A decisão política, hOje~-neste
País que já amadureceu, cuja sociedade tem uma vitalidade
tá-o-forte ,-maior-talvez-até-do qu-e-a doprópfió'SiSteiii'a J}olític"O,
esta decisão~ hoje, preciSã-ãicançai·-rnVeis de compreensão,
preCisa: alcançar níveis de preocupação, que vão além do cotidiano, do dia-a-dia. Estamos, portanto, neste momento, que
sabemos de tantas dificuldades, propondo um caminho que
nos permihf sair do cotidiano triste, para saber co-mo é que
se distribuem es_cassas verbas. Não há caminho de entendimento quando a escassez é grande, a menos que se olhe o
horizonte mais amplo. Esta, a nossa proposição. Não estamos
propondo que se descuide do que é essencial, do combate
à inflação, de repor o Tesouro, colocando-o em condições
de ter alguma eficácia," de discutir com os Estados a melhor
forma de prover recursos, principalmente para aqueles que
mais necessitam. Não estamos propondo que estes fatos sejam
esquecidos, nada disso, mas que eles sejam feitos sob_ uma
inspiração, sob uma espécie de patamar ou de guarda-chuva
mais amp_lo, que emba_se a possibilidade de negociação política. No momento em que for apreciada uma emenda desse
teor, especialmente se aprovado amanhã o parJamentarismo,
imdiatamente se pode constituir uma maioria, não a partir
de um jogo fisiológico, que ninguém deseja - pelo menos,
não é a nossa intençã_9 -:-::- mas a partir de uma discussão
sobre o futuro do País, sobre_ a melhor maneira de governar,
dar-se-á um salto, no tipo de negociação que até hoje é feita.
Neste momento, nesta matéria, louvo o Presidente que não
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tem cedido à questão do jogO fisiológico pequeno, mas tem
O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, peço a palavra
faltado à oportunidade para apenas negar o jogo fisiológico para encaminhar a votação.
pequeno e não dar um salto, no sentido de propor um caminho
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
mais amplo ao País. Se amanhã vencer o pa-rlamentarismo, a palavra a V. Ex~
que papel cabe ao Presidente? É o de conduzir o País a uma
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para encaminhar
transição democrática para outro regime. E se ganhar o presi~
dencialismo, de igual modo, que seja construído sob a condu~ a votação. Sem. revisão do orador.)- Sr. Presidente_, Serei
ção do conjunto das forças políticas, mas de uma maneira rápido em minhas considerações. Manterei meu 'loto pela
Emenda José Richa. () Senado sabe da minha radical concepmais equilibrada, mais ponderada.
_
A chance que tivemos, na Constituinte- e lal1].ento que ção presidencialista. Sendo assim, a maioria de meus Colegas
o Senador Jos_é Samey nãoe~teja presente, pois taritas vezes deram-me a honra de apoiar o encaminhamento de minha
. insisti com S. Ex~, quando, então, Presidente da República, emenda pela reeleição de Presidente da República, Governapara que assumisse, ele, o comando da transiç~o democrática, dores e Prefeitos, base_ados na Constituição americana. Sr. Presidente, creio que os problemas que estamos atrana direção de eleições diretas e de um sistema parlamentarista
-essa chance que perdemos, naquele momento, é - nos vessando são denatureza política. No meu entender, se a
-Emenda José Richa for apro~_ada- ~o plebiscito aritecípado
dada outra vez.
Peço, portanto, ao Senado_ que repita o voto. Peço aóS para 1992 - , ela irá solucioná-los, em grande parte~ O povo
Senadores que, no momento de apertarem os botões, se esque- _bras~Jeiro ir~ deciÇir, democraticamente, qUal é o seu sistema
çam de tudo o mais que não sejam as suas próprias convicções ·de governo, e, daí em diante, todos os que temos responsa~
e o bem do Pais, que afastemos os fantasmas. Éoinútil falar bili~ades neste_Pafs, çuidaremos mais_do Brasil que da política.
como já se ouviu que tal ou qual líder sindical fez uma decla- Assim sendo, Sr. Presidente, meu voto permanecerá o mesmo:
ração violenta na televisão. Estranho o fato de- a televisão votarei pela Emenda José Richa.
ter sido oferecida a alguém que vá fazer uma declaração nesse
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
teor.
Em segundo lugar, o Pafs tem força suficiente para reduzir para encaminhar.
as-tleclaraç6es verbais com muito ímpeto destrutivo na sua
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo
verdadeira proporção que é um emocionalismo de momento a palavra a V. Ex~
que não é sequer coberto pelos partidos aos quais pertencem
os__sindicalistas que eventualmente tenham se manifestado des_ O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encamisa ou daquela maneira.
·
_
nhar. Sem revisão do orador.) ...,- Sr. Presidente, Srs. SenadoNeste momento, pedir ao Senado que mude de vo_to por- res, já ponderei, durante o primeiro turno de votação, os
que o líder sindical disse uma bob;étgem na t'elevisão, é desre_s- argumentos que considerava da maior importância a respdto
peito ao Senado, esta Casa há de votar com a sua consciência da iniciativa do Senador José Richa, bem como as colocações
e com a sua determinação.
referentes à ante_cipação do plebiscito. _
. Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, _que esta
Votei consoante, inClusive, à posição do Partido dos Tranoite iremos marcar mais um tenfo na direção da altivez_ políti- balhadores em reunião do Diretório R"egional e, mais uma
ca, um tento de um Senado que decide sem ódio, sem rancor, vez, essa posição foi examinada com cuidado por toda a E2Cec_u~ _
sem perseguição, sem acusação, respeitando as posições dos tiva a fim de ponderar a respeitO.
- - --~
que se opuseram a nossa postulação, mas, pedindo muito,
Mas considero, Sr. Presidente, que neste instante há uma
e muito mesmo que aqueles· que }â votaram uma vez repitam responsabilidade muito grande, inclusive, levando em conta
o voto com a- consciência tranqUila. É isso o que a Nação que pode estar dependendo de apenas um voto a possibilidaÇe
deseja.
·
ç!ess.a proposta para ir pat't!- a Câmara ser examinada ou não.
Muito obrigado.~
CQ~ tC?dO O peso d_e responsabilidade, tendo refletido sobr_e
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi· o assunto, anuncio, Sr. Presidente, que, como a oporturiidade
dência pede aos Srs. Senadoresque tomem assento nás banca- de a Câmara dos Deputados examinar esta proposta poderá
das para se processar a· votação. OS que forem favoráveis depender de apenas um voto, votarei "sim".
(Muito bem! Palmas.)
à Emenda José Richa, votarão "sim", os que forem contrários,
votarão "não".
O Sr. José Paulo Biso! :..._~Sr. Presidente, peço a palavra
Os Srs. Senadores já podem votar.
para encaminhar a votação.
OSr.Humbei--to Luce~a- Peço apalavra, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
para encaminhar.
a palavra, para encaminhar a votação,.ao nobre Senador José
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo Paulo Biso!.
a palavra a V. Ex~
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS. Para encamiO SR. IIUMBERTb LUCENA (PMDB ,-- PB. Para enca- nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, pelas mesmas
minhar a votação. Sem reVisão 'do orador.)- Sr. Presidente, razões_ expostas pelo nobre Senador Eduardo Suplicy. vou
apenas ·desejo ~izer que, da mesma maneira quê procedemos mudar o meu voto. (Muito beml Palmas.)
durante o primeiro turno; -a Bailçada do PMDB, fiel ao acordo
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
que foi feito, inclusive com o autoi da emenda, o nobre Sena· para encaminhar a votação.
-dor José Richa, votará a favor _da antecipação do plebiscito,
já que conseguiinos rejeitar a antecipação da revisãb constitu0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
cional.
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O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE .. Para encaminhar
Se consideramos que- a proposta monárquica certamente
a votação. Se revisão: ~o orador.) :- Sr. f'residente, uso a
terá pouca possibilidade de êxito, não podemos_também despalavra, neste momento de .encaminhamento de votasão, em
considerar a necessidade de haver uma proposta que defina
caráter pessoal. Não falo aqui como Líder do-PFL, posto
a natureza da República que queremos de nosso--País, ou
que no nosso Partido a questão foi considerada aberta em a importância de os monarquistas expenderem seu ponto de
reunião de Bancada por prOposta minha. Tampouco falo, Sr.
vista sobre a proposta monárquica que pretendem oferecer
Presidente- faço questão de frisar- como Líder do Gover~ à-Nação.
no. Insisto que a minha manifestação é de caráter peSsoal,
O que vemos, Sr. Presidente, é que nada disso foi definimas não poderia deixar ·de falar, neste instante em que o do. Nós não sabemos, por exemplo, se o parlamentarismo
Senado se apresta para adotar uma providência que terá enor~ a ser implantado será do tipo que perpassará para os outros
mes repercussões sobre a vida nacional. Não gostaria,_·portan- entes federativOS, ·se se estenderá aos Estados e Municípios
tO"~- de deixar de emifiro meu ponto de vista e trazer as minhas
ou se ele restará apenas na União. E não sabemos porque,
observações.
_-,-S_r_._P_residen1e, estamos admitindo mexer,_ !!l~lu~_ive, em cláuSabe v. Ex~, Sr. Presidente, que, por ocasião do _encami- sulas pétreas da Constituição, em dispositivOs iftéformáveis,
nhamento da votação no primeiro tllinó~ já produzi as razões como é, por exemplo, aquele que diz respeito à República,
pelas quais, sendo presidencialista, conSidero desaCQnselhável que sempre informou a tradição constitucional brasileira.
a aprovação desta emenda. Mas não vo1,1_agora e aqui, Sr.
Além disso, Sr. Presidente, eu gostaria_ de_ lembrar que
Presidente, falar sobre 0 sistema presidencialista; já 0 'fiz por vamos fazer-um plebiscito, o povo será chamado a falarocaSião- da discussão -e vOtação da matéria ein _Seu_ -p-rimeiro se bem que eu não sei c·omo nem para quê -mas a revisão,
turno. Falarei agora, Sr. Presidente, com relaçãO às queStões como aqui foi salientado, só ocorrerá 2 ori 3 anos após. A
adjetivas, questões processuais que Se impõem no instante revis-ão tem data para ter início, uutubro de 1993, mas não
em que vamos votar uma emenda que vai permitir -~l'aiiteCi- tem data para a sua conclusáo._Nã_o quero fazer aqui nenhum
pação do plebiscito, aiilda que não se modifique 0 . momento, eXercício de profecfa ·oU de futurologia, nias certamente não
em que vamos operar a revisão cõnstitucional.
teremos concluído a revisão çonstitudonal antes de 1995. Então; para· quê, Sr. Presidente, antecipar o plebiscitO? Para
Gostaria de lembrar, Sr. Presideote, que o sistema que
quê, se não temos ·um projeto sobre o qual deliberar? Para
estamos praticando agora em nosso País é o ·novo preSiden- quê, Se nós não vamos operar as mudanças, que só ocorrerão
cialismo que emergiu da Constituição de 1988; é, con-sequeri- após 1995? Ora,"se nem teremos feitO a revisão, nem teremos
temente, uma experiência nova, que ainda não foi testada,
possibilidade de implantar 0 parlamentarismo antes_ se este
que ainda não foi devidamente obseryada pela sociedade bra.si- vier a ser 0 vitorioso _ porque a Constitui'ção detennina
leira. Fazer o plebiscito-agora, Sr. PresiQente, significa discutir 0 respeito ao ·mandato presidencial do_ atual Presidente da
uma experiência que ainda não pudemos observar; significa
R.~pública, para, q~ê aritecipât a revisão[
tentar modificar aquilo que ainda não se conhece adequa.Por fim, Sr. Presidente, sem querer me alongar em
damente..
--minhas considerações, gostaria de concluir dizendo que o enSabe V. Ex~, Sr. Presidente, e sabem V. Ex', Srs. Senado- otendimento nacjonal ind.epende do sistema de goveino. Nós
res, que vários dispositivos da nossa Ci:m-sfituiçãd; qrie 1em podemos ter o entendimento nacional_quer numa fórmula,
apenas pouco mais de três anos de vida, ainda estão carentes quer noutra. E sobre esse aspecto -é bom lembrar: a proposta
de regulamentação, muitos dos quais dizem respeito ao pró~ está aí em discussão, uma ampla proposta sobre a qual podeprio sistema de goyerrio, a-própria proposta presidencialista.
mos nos entender e assim obter saídas para a crise eni que
Daí por que anteCipar o plebiscito:-Será frustrar a pOssibiviVe 0 País.
lidade de uma manifestação popular adequada, posto que
Era 0 que eu tinha a _dizer, Sr. Presidente, fazendo quesproduto de uma observação de um período dilatado de tempo.
tão de friSar, que, por essas :razõeS, em caráter pessoal, minha
Mas não ficaria somente af, Sr. Presiâente. Gostaria de manifestação é-c-ontrária ab acOlhimento da referida emenda;
conseqüentemente, votarei contra.
lembrar também que a emenda do no_bre_ Senãdor José Richa,
a quem tanto prezo, limita--se exclusivamente a antecipar o
plebiscito, mas rtão estabelece nenburpfl processualística de
O Sr. Maurício Corrêa- Peço a palavra, Sr. Presidente,
como fazê-lo. Não há uma proposta parlamentarista em discuspara encaminhar.
são, tampouco há uma proposta presidencialista.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A PresiComo será convocado o eleitor a.: yqtar neste instante?
Sobre que presidencialismo ele será chamado a Se inani- dência avisa aos Srs. Senadores, antes de conceder Palavra
ao nobre Senador Maurício Corrêa, que há umã. olúia profestar?
__ .
Que parlamentarismo ele terá escolhido? Sr. Presiçlente, posta de emenda constitucional para ser votada ainda hoje,
até hoje não existe definido, nem na emenda, ne!D em qual- de autoria do nobre Senado_r A_ffonso Camargo. Portanto peço
quer outro instrumento legal, a natureza do parlamentarismo aos Srs. Senãdores. que permaneçam em plenário paia·a:preciae a essência do presidencialismo que vamos submeter à con~ ção dessa matéria. E_ é provável que prorroguemos ·a sessão
~té às 24 horas.
_
_
..
sulta popular.
Concedo a palavra para encaminhãr ao nobre Senador
Ora, tudo isso faz gerar a convicção de que, como abril
é um prazo extremamente exíguo, vamos ao plebiscito -sem MauríciO Corrêa.

a

ter um projeto sobre o qual deliberar. De mais ~ inais, é
OSR. MAURÍCIQCORRÊA (PDT-DF. Para encamiimportante lembrar que, ao lado da manfíeSfãçãó sobre a
ohar. S~m revf$ão.do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoforma de governo, vai ocorrer também uma manifestã.çãó so- -res, ainda há pouco, u_soti-da palavra o nobre Líder do PSDB,
bre a organização, a forma do Estado, república ou monar- fa;zendo uma conclamação no sentido de que aqueles _que
quia.
votaram favoravelmente à antecipação mantivessem o seu vo-
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to. Senti que o apelo de S. Ex• produziu um sentidO contrário,
porque dois que eram contrários passaram ·a votal.IãVóiãV'"ê1mente. Mas quero dizer, Sr. Presidente, que-com mais conVicção, amadurecido agora, -votarei qão e ·a minha bancada também. Dentre essaS--r:izõeS, Sr. Presidente, é que temos qUe
levar a sério a constituição que votamos.
-Evidentemente, o poder constituinte origináriO, -que permitiu a elaboração da Consti~uinte, construiu, n~s_Dís_posiç6es
CoilStitucionais Transitórias, um- dispositivo cftie diz- que a
realizaçãcnlo plebiscito se dará no dia 7 de setembro de 1993,
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hÓje! não!_ Vamos votar "não", Sr. Presid~nte, coerentes com
o nosso voto no primeito turno; e agora com inUito mais
razã?; devido a essas pre~cupações·que temos.
. O Sr. José Richa- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar.
_ ~~ =-~- _
- - --- -- .
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
.,
a palavra ao nobre Senador José RiGha.
~--"-

O SR. JOSÉ RICHA (PSDB - PR. Para encaminhar.
do orador.) -Sr. Presidente, Sinto-qU:e a decisão
já está demorando e muitos podem até usar o argwnento
da demora como pretexto para se retirar do plenário e flão
votar ..
Entretanto, diante de alguns argumentos que ouvi, quero
começai' _dizendo que a minha emend~ n~<;> é um golpe branco.
Desgraçado do País que não puder acreditar nos seus cidadãos
e- na pureza das suaS intenções. E se nós, políticos--brasileiros,
Em segundo !ugar, Sr. Presidente, sintO que há uma pro- não formos capazes de evitar mesmo que sujam prêssõéS pára
funda vonta?e, nao s6 do Congresso Nacional, pela maioria antecipar a implantação do parlamentarismo, não merecemos
que se mamfesta, como da própria opinião pública, que se sequer representar o povo nesta Casa.
encontre _um paradeiro para o GOverno- do S~nhor Pre&ident~
E pergunto, Sr. Pr~sidente; se não formos capazer de
Fernando Collor de Me~IC?·. ~ a 'eirierida ·de antecipação se r~~isti:r, ~s, -pressões para o cumprimento da lei e da Cóns"ti:.
encaixa_ aí_ co~o· UIÍla'l~va. POr quê? Porque a_antecipação tuição, quero saber qual será e quem, neste plenário·, Vai
do plebiscxtq detonará, J4 antes do prazo, uma graride discus- segurar a pressão da recessão económica, da superinflaçáo,
são a re~péi~_ de tese_ do parlamentarismo. Seria isso Conve~ do desemprego e, conseqüentemente, do arrocho salarial.
niente nesse instante? Aprovado o parlamentarismo, pelo poSe o- Senado não confirmar a votação já verificada rio
v?, no ano que v~m, o que su·cec;I~ria? Não há.nenhQ.m orga-: primeiro turno, estará'fechando as portas definitivamente âo
n:smo capaz de ~pedir que 15 minutos, uma hora depois entendimento, porque não haverá mais tempo para um·a outra
nao se venha aqu1 com _u'lll~ ~m~.p.da para a implantação do decisão, ou uma outta data. Esta:i"á fechando as portas para
parla~~nta~smo i~~d_iata~eP,te .. Porque aí não dependerá ;. a criação de urn novo fato político, que será a única forma
do Senador José Richa_, _n_ão dependerá do SenadorMaur_ício de tentar reabilitar o Governo, através da distensão-política
Corrêa. Isso é o que_ vi:r~, prodUZidO pela ffifd-ia, se assim · e da criação de um ambiente favorável ao entendimento nacioela o desejar": ~setâ o· que Será' pro'duzido' c_omõ Um tufão
nal.
em respOSt_a e:mtam~rit~ 'ao_ que· o pOVo nl.a~ifesiou-, ou seja:Sem entendimento nacional, Sr. Presidente, não há condio parlart:~entansmÇ)._E a quebra da ordem constitucional, nesse
ções de o País sair das dificuldades em que se encOntra. Uni"
instante, seria prudente? Será essa a fonnã âe ·estabilizarmos govern·o que já tentou dois planos económicos da maior proo processo constitucional brasih!iro? Creio que não, Sr. Presi- fundidade --e a Nação viu esses ·dois planos frustrados dente. ~o~ parla111:entarista cony~ctq. _Votarei ;;t favor do parlaesse Governo já terminou, não tem mais ·condiçõeS: de criar
mentansmo no dxa 7 de setembro de 1993.. Mas agora, Sr.
fatos novos· na economíã capazes ou reverter esse quàdro.
P:esidep!e, c.~eira a golp~ _branco, porque ninguém vai impéSomente a. classe política, criando um fato novo, será capaz
dtr, nc::_ste _P";I~. pela fragthdade do Presidente da República.
de restabelecer as condições e a capacidade de iniciativa para
que nap ~e mstaure o parlamentarismo pOUcos_ días depois
que, no plano económico, detenhamos esse quadro cujas persda sua· aprovação pelo povo. E isSõ e·uma ínversãô d.a.Ordem- pectivas são sombrias.
constitucioilal.
Sr. Presidente, declaro-me frustrado. Acredito que os
Há, hoje, uma tensão enorme, até ilina emoção para meus Companheiros rl~o estão acostumados a me ver faland9,
que se_vote o pa~Iamentarismo imediatall].e_gte. Mas creio que até com certa indignação. Sou alguém que é conciliador por
esse nao é o cammho adequado. Quero ser claro neste instan- natureza. Procuro agir bravamente, defendendo as minhas
te. Qu~n:ll louvar o empenho do S~nador Jqsé Richa, que convicções com muito"ãpégo, com muita g<ihâ, Irias coin mUito
é um braVo defensor do parlamentarismo_ e está fazendo todo_ equilíbrio e ponderação-. Por isso, não posso deixar de externar
esse tr~~al.f?o com convicção plena, sem nenhum sentido que a minha frustração, porque acredit~i na palavra do Governo,
não sejíl_O do .seu alto espírito-público.
-_- _- na promessa feita em abril deste ano, reafirmada em diversas
Ma's ·o que poderá vir dissO e Virá reaíniebte- em decOr~ oporfunidades. E ainda ontem, porvolta das 12 horas e alguns
rência. ~esses fatos indepetide de qualquer um de nós. Em minutos, pelo próprio Presidente da República. Não posso
função disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, calmamente entender que tendo havido por pãrte de todos os componentes
digo que voto com absoluta tranqüilidade, para não acontecer do Governo a mesma atitude adotada pelo Presidente daReo que ocorreu em 1961, quando, para superar uma crise polí- pública, poucos minutos antes da votação tenhamos sido surtica provocada pelos militares, por um golpe que se deu na preendidos. Não fizemos nenhum trabalho em favor da votaordem constitucional, se implantou um regime parlamentar ção no segundo turno, pois acreditávamos na coerênc.ia, na
promessa; no cõrilpromisso dos homens do governo. No entande duração efêmera.
Qúero o parlamentarismo, porque tenho uma convicção to~ cerca de duas horas antes, recebemos a comunicaçãO dOjá formada de que essa é a melhor forma de Governo. Portan- Ministro que tem a responsabilidade da coordenação política
to votarei' convictamente no dia 7 de setembro de 1993. Mas das questões de Governo, de que este tinha mudado de posi-

para se saber se haverá mudança na forma e no sistema de
governo. Tereinos a competêílc1a de alterar esta situação?
Não quero, aqui, questionar se deve ou não, se pode ou não
uma disposição transitória ser objeto de emenda. Mas ·qllero
indagar se seria nossa competência; ·seria légítiriio qUe houvesse essa tnudança com relação·àqui!o que, em termos de
agenda, foi Colocado na Constituição Federal.

S~m revisão
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ção. Sinto que algo está errado nesse comportamento, algu!l'la

coisa está errada. Fosse eu ou qualquer um· de nós o Presidente, e o Minis_tro_ que é o coordenador político desobedecesse a orientação estabelecida pelo Presidente, estaria ele
.demitido na hora. Não compreendo de outra forma. Mas não
tenho nada a reclamar desse comportamento. ea-cta um age
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que vai definir se vamos ficar no parlamentarismo ou no presiM
dencialismo. No entanto, reconheço a nobreza e a pureza
do 'Senador José Richa. Fui to~do pelas suas palavras, quando
S. Ex~ disse a este _Plenário que é preciso antecipar, pórque
não es~á em jogo aqui o ·preSidencialismO ou· o parlamenM
tarismo; a ConstitUição já define quando será realizado o
plebiscito para que o povo decida qual o sistema de governo
que deseja adotar. No entanto, fiz, neste plenário, um discurso
s9bre o enten~irnento e, na ocasião 1 eu entendia, como contiM
nuo entendendo, que desde que algUns queiram renunciar
às suas vaidades, aos seus projetes políticos iinediatos, poderemos obter o entendimento capaz de retirar o País da crise
~~'?n<?mica. e~ que se encontra e p_odendo se transfor~ar e_~
uma crise política.
O que não aceito, porém, é que se venha argumentar
que a antecip~ção do plebisc~to _aprovado na noite de hoje,
~qui neste plenário, possa ser um caminho ao entendimento.
O entendimento teni que ser feito desde que nós, brasileiros,
entendamos que os interesses do povo, que o espírito público
que deve comandar a ação de cada um de nós deve n_os levar
a-esse entendimento, "seja n-ó Sistema presidencialista, ou nO
parlamentarista.
Tenho certeza de que o S~nador Jo~é Richa não _apresentou sua emenda pensando em golpe de estado. No entanto,
há uma sabedoria popular que diz que enquanto o cidadão
não dispõe de um instrumento, ele não pode tocar música,
IlfãS pode assoviai'. É por isSO que argumento com & colocação
do SenadOr Maurfcio Çorrêa, um_ parlamentarista convictO~
no sentido de que não estamos aqui discutindo o parlamenM
tarismo. Estamos discutindo se é conveniente ou inconveniente essa antecipação. Na minha opinião, se levai-mos em
conta a tradição política brasileira, é que se toma iricorivenienté, quando ainda restam maís de -dois-anos para :i concluM
são do mandato do atúal Presidente da República.
E o própriO- Senador José RiCha, na sua argumentação,
provavelmente sem o perceber, declarou que só poderemos
superar a recessão, só poderemos vencer a inflação se aproM
vada a antecipação do plebiscito sobre o parlamentarismo.
E S. Ex~ argu~entou, tam_bém, que o atual Governo está
acabado. Votarei contra porque desejo que, caso ·venha a
ser implantado o parlamentarismo neste País, que ele não
seja a solução de uma crise, mas uma solução política para
a nossa Pátria.
-

conforme a sua conveniência pólítica. Há aqueles que estão
acostumados a tratar as questões políticas de acordo com conveniências imediatas político-eleitorais;- Não é_ essa a forma
como sempre fiz política, mas também- rêlevo e compreendo
pequenos deslizes desse. tipo. Mas, não quero acreditar que
este Senado vá_rever uma posição já adotada há poucos dias,
há duas semanas.
Quero agradecer àqueles que votaram no primeiro turnó,
quero agradecer àqueles que estão reafirmando suas convieM
ções, a despeito até de pressões, votando a favor no segundo
turno; agradeço muito mais e conipreendo as- dificuldades
daqueles que, tendo_votado contra no primeiro turno, reviiâm·
suas posições e agora passaram a Votar a favor, e espero
que esta Casa não feche as portas deste País para o e-nteifdiM
menta, porque a repercussão da votação no primeiro turno
por este Senado na sociedade brasileira- foi de tal ordem que
nos deu a todos condições de fazer avançar em direçã_o ao
entendimento nacional.
No presidencialismo não conhe_ço exemplo _alg~m no
Mundo de qualquer país, até mesri10 ·ein época de guerra,
que conseguisse vencer suas divergênCias e suas diferenças
internas e tivesse tido condições de constru_ir-o entendimento
nacional.
No parlamentarismo são muitos -os ,exemplos de que isso
foi põssível. Dos mais recente's, oS Iria"iS coithecidos, quero
citar apenas para registro, o de Israel, o de Poitugal, o da
Espanha, com o pacto de Moncloa, uma extraordinária demonstração de que a classe política -é· capaz de construir um
entendimento, mesmo que temporariamente, para salvar o
País das dificuldades.
E a sociedade brasileira não enxerga perspectivas de possibilidade d_esse entendimento no presidencialismo, Sr. PresiM
dente, que é um sistema caracterizado pelo-conflito. COnflito
entre Legislativo e Executivo, conflito entre Partidos, conflito
entre ideologias, inviabilizam qualquer tipo de entendimento.
Já o_ parlamentarismo é um siste-ri:üi-de governo cuja essênM
cia é a conciliação, o entendimentO, a cOligação; um sistema
que facilita entendimentos em horas de crise. Nunca vi o
O Sr. Ronan Tito- Sr. PreSidente, peço a palavra para
presidencialismo fuitcioriar bem a não ser em períodos de
encaminhar a votação.
normalidade.
Pelas razões expostas, Sr. Presidente, quero fazer um
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
apelo aos meus companheiros do Senado no sentido de que a palavra a V. Ex•
confirmem a votação do primeiro turno, que não fechem as
portas para a esperança do povo brasileiro. E agradeço anteciO SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para encaminhar.
padamente porque confio que a decisão desta Casa nesta noite Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores,
será em favor da nossa emenda.
-não estamos votando aqui parlamentarismo e nem presidencialismo. O que estamü"s tentando neste momento é o apoiaO SR- OZIEL CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a menta a uma emenda que c_rie condições, dentro do calendário
palavra para encaminhar.
eleitoral, ao povo brasileiro para expressar, através de um
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo plebiscito - o povo, ·sim, é que v-ar vo-tar - se deseja o
presidencialismo ou o parlamentarismo! Era apenas esse o
a palavra a V. Ex~- - - ·'
~sclarecimento. que <Jesejava fazer, Sr. Presidente.
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Para encamiO Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI'~ e Srs.
pela
ordem.
Senadores, não deveria usar da palavra; nesta oportunidade,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
até porque sempre disse em todas as conversas que estava
preocupado, evidentemente, com a antecipação do plebiscito a palavra a V. EX'
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Quero apenas fazer uma pergunta:
todos nós andamos com a bocach~ia de pov_o, por que vamos
temer o povo? No dia 21 de _abriJ, quem vai VÇ)tar é o povo
e o que ele deçidir..,é o que a Nação quer!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos proceder à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. Quem for a favor
da Emenda Richa votará "sirp."; quem for contrário votará
"não".

(PROCEDE-SE À VOTAÇÃO} .
VOTAM "SIM' OS SRS. SENADORES:.
Afonso Camargo
Alexandre Costa
Alfredo Campos
Amazonino Mendes
Amir Lando
Antonio Mariz
Benl Veras
Chagas Rodrigues
Qd Carvalho
Coutinho Jorge

Dirceu carneiro
Divaldo Suruagy
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
Epitácio Cafeteira
Esperidiao Amin
Fernando Henrique C'.ardoso
Garibaldi Alves Filho
Gerson Camata
Henrique Almeida
Humberto Lucena
Iram Saraiva
Joao Calmam
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
J os<! Eduardo
José Fogaça
J os<! Paulo Bisai
José Richa
J únia Marise
Jutahy Magalhães
Levy Dias
Mansueto de Lavor

Márcio Lacerda
Mário Covas
Meira Filho
Nelson C..arneiro
Ney Maranhlio
Onofre Quinan
Pedro Simon
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Teotonio Vilela Filho
Valmir Campelo
Wilson Martins
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VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello
Francisco Rollemberg
Hugo Napoleão
Joao França
Lavoisier Maia
--Marco Maciel
Marluce Pinto
Mauricio Correa
Moisés Abrão
Nelson Wedek.iri
Odacir Soares
-Qzjei C'..arneiro
Lucfdio Portella
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vou proclamar o resültado.
__
, , . __
Votaram sim 46 Srs. Senadores; e não, 13.
Não houve abstenções.
_Total de votos::59._ , ..,-~ -" _ . ..,.. ----~- ___ ..,..,...~- ---~
Te-ndo em vista ·o qi.Ie preceitUa o texto constitucíóiiãl,
e não· tendo havido a manifestação favorável de 3/5 dos Sn.
Senadores, o que teria que perfazer 49 votos, a matéria não
·
foi acolhida pelo Senado Federal.
A matéria vai ao· arquivo.
É a seguirlte a matéria rejeitada:
Redação para o segundo turno da Proposta de Emenda
à Constituição n' 14, de 1991.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
promulgam, nos termos. do art. 60, § 3~, da Constituição Federal, a seguinte emenda ao texto constitucionat
Artigo único. O caput do art. 2' do Ato das Disposições
ConstitucionaiS Transitórias· passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 2' No dia 21 de abril de 1992 o eleitorado
determinará, mediante plebiscito, a IOinla (república
ou monarquia) ·e o sistema de governo (parlamentarismo ou preSidencialismo) que devem vigorar no
País."
O SR. PRESIDEI"TE (Mauro B~ne~ides) - O nobre
Senador Mansueto de Lavor encaminhou à Mesa a seguinte
declaração de voto:
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Sr. Presidente, o
meu voto é f<ivorável_aó Projeto de Emenda ConstitUciOnal
n914, de autoria do eminente e respeitado S_enador José Richa.
É um voto partidário. Com efeito, a Bancada do PMDB no
Senado reuniu-se para_ deliberar sobre o. assunto e decidiu,
por maioria, votar favoravelmente à emenda, no que se refere
à antecipação da revisão constitucional.
_
Este é o meu v-oto mas não é a minha opinião. Não
vejo maior· contradição em votar assim, como vencido, pois
não se trata de urna qu-estão de princípio, mas de mera tática
de técnica política.
Já extemei a minha posição sobre a antecipação 4o plebiscito em--pronunciameiJ.to· feito na fase de discussão da matéria
ainda no primeiro turno. As razões expendidas naquela ocasião remanescem. A aluçlida antecipação, por ser inócua, traz
à grave crise brasileira .o ingrediente de impasse institucional.
Discutir agora, com tantos e tão" graves problemas sociais
e económicos, a forma e o sistema de governo é uma forma
de escapismo não intencional. Temo pelas suas conseqüências.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa deseja cumprimentar o Senador José ..Richa pelo empenho que
demonstrou na votação da sua proposta. O seu trabalho infatigável, durante esse lapso de _tempo-; esteve presente na comis-

são temporária, neste plenário, e foi, realmente, uma árdua
tarefa, liderada pelo ilustre representante d_o Paraná, que me-

rece, apesar do resultado

m..om_e!ltaneam~nte

desfavorável,

o respeito e a admiração de seus Pares de_sta Casa e da própria

opinião pública brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Votação, em piiineiro turilo, .da Proposta de
Emenda à Constituiçãõ-n?- 2, de 1991, de autoria do
Senador Affonso Camargo e outroS Senhores Senadores, que dá nova redação ao lriciso III do art. 155 _4a
Constituição Federal.
A-discussão da matéria fo_i enceriada, na sessãó ordinária
de 6 de junho, quando foi apresentada urila emenda à matéria.
A Presidência esclarece ao Plenário qut', nos termos do
disposto no art. 354, no Regimento Interno, a matéria depen~
de, para sua aprovação, do voto favoiávd de 3!5 da c_ompo~
sição da Casa, devendo, a sua votação, ser realizada pelo
processo eletrónico. Em votação o @Qs_titUtfVO, que tem prefe~
rência regimental.
O Sr. Affonso Cam_argo- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O. SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Affonso Camai'go.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orad_or.)."'"""""': Sr. Presidente,
percebo que o quorum baixou para 59. Alguns Senadores
já se afastaram dO plenário. Então, pediria a V. Ex~ ou peço
aos outros Senadores que não dêem_ número porque não é
possível aprovar nenhuma emenda constitucional. Deixemos
para votar juntamente com a emenda da energia elétrica ..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Realmente,
nobre Senador Affonso Camargo, a Mesa já visualiza uma
redução substancial no quorum que, há poucos instantes-, se
registrava nesta- Casa. Em razão -disso, ·a MeSa, de ofício,
vai determinar o sobrestamento da apreciação da matéria~
nesta oportunidade, para fazê~Ia numa outra em que se cons~
ta te a existência de quorum qualificado para apreciação desta
matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria da Ordem do Dia.
·
__ Sobre a Mesa, redação final, aprovada na Ordem do
Dia da presente_sessão, que, no~ termoS do parágrafO úriiCO
do art. 320, do Regimento Interno, se não houver objeção
do Plenário, será lido pelo Sr. I' Secretário; (Pausa.)
É lida a seguinte
. PARECER N• 441, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 86, de
1991.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 86, de 1991, que autoriza a Prefeitura Municipal de Brusque (SC) a contratar operação de crédito no
valor de Cr$5!3.900.000,00 (quinhentos e treze milhões e novecentos mil cruzeiros), a preço de março de 1991.
Sala de Reuniões da ComissãO, 6 de novembro de 1991.
-Mauro Benevides, Presidente -Alexandre Costa, Relator
- Meira Filho - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N' 441, DE !991
Faço saber que o Senado Fede_ral, aprovou, e
eu,------------------------------~----------~

Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regiment~
Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'_
, DE 1991
Autoriza a Prefeitura Municipal de Brusque (SC)
a contratar operação de crédito no valor de
Cr$513.900.000,00 (quinhentos e treze milhões e nove~
centos mil cr~iros), a preço de m~rço de 1991.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Brusque .......;. SC,
nos termos da Resolução n" 58~ de 1990, do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor de
Cr$513.900.000,01) (quinhentos-e treze milhões e novecentos
mil cruzeiros), em valores~_de março de 1991, sendo
Cr$377.790.000,00 (trezentos e setenta e sete milhões e setecentos e noventa mil cruzeir_tos) a parcela intralimite e
Cr$136.110.000,00 (cento e trinta··e seili milhões e cento e
dez mil cruzeiros) a parcela extralimíte, cõm as seguintes carac~
terísticas:
I - valor: Cr$513.900.000,00 (quinhentos e treze milhões
e novecentos mil cruzeiros), assim distribuídos- parcela inO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4:
tralimite "-- Cr$377.790.000,00 (trezentos e setenta e sete miDisCtfSSãô,-t:m turno único, do ProjetO -de Resolu~ lhões e setecentos e noventa mil cruzeiros); parcela extralimite
ção no 86; de 1991 (apresentado pela Comissão de As- - Cr$136.110.000,00 (cento e trinta e seis milhões e cento
suntos Económicos_ como conclusão de seu Parecer n"' e dez mil cruzeiros);
-430, de 1991), que autoriza a Prefeitura Municipal de
II -prazos:
Brusque (SC) a contratar operação de crédito no valor
a) de desembolso: seis meses e cincQ meses;
de quinhentos e treze milhões e novecentos mil cruzei~
b) de carência: onze e doze meses;
ros, a preços de março de !991.
c) de amortização: duzentos_e dezesseis meses;
Em discussão, em turno único. (Pausa.)
III-· condições financeiras:
-Não havendo quem queira fazer uso -da palavra encerro
a) taxa de juros: 12% a. a.;
b} taxa de risco de crédito: _1_% sobre os valores desem~
a discussão.
- -Em votação.
bolsados;
-· ·
- -- · ·- · ·
Os Srs. Seiiã.dores que o aprovam queiram permanecer
c) amortização do valor da dívida: _variação do índice
··
de atualização das contas do FGTS;
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
~ _ __ __ _ __
d) atualização dos valores a .serem liberados:· vãrl;iÇão
A matéria vai à Comissão Diretora parãaredãção final. do índice de atualização das emitaS do FGTS;
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IV - garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS;
V - destinação dos recursos: implantação de p~~imen
tação asfáltica e drenagem de águas pluviais e implantação
de sistemas de abastecimento de água nas localidades de Santa
Luzia, Tomaz Coelho, Limeira Alta e Volta Grande.
Art. 2? A autorização concedida através desta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses, con tad<?
a partir da data de sua publicação.
··
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na-_data de sua
publicação.
· · · ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -:- Oparecer
vai à publicação.
_
Sobre a Mesa, ~equerimento que será lido pe_lo Sr. 19
Secretáiío.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 810, DE 1991
Nos termos do art. 321, do Regiment() Interno~-requeiro
dispensa de publicaç~o, pa_ra _i~~di~ta ~cussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n• 86, de 1991,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Brusque (SC) a contratar operação de crédito no valor de quinhentos e treze milhões
e novecentos mil cruzeiros, a preç·os de março de 1991.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1991. - Senador
Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, passao-se- ã imediata apreciação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
· ·
· ·OS Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Q pr_ojeto_ vaLà promulg-ação.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para
uma comunicação.
O. SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,_ encaminhei
à Mesa uma emenda à Constituição. SolicitO a V. Ex:~ a sua
leitura, tendo em vista a questão dos praz_os para a~ãpteciáção
da mesma.
Fui iriformado pela Assess~ria da Me.sa que eu teria de
apresentar a justificação. A justificação já é de conhecimento
público: foi lida hoje pelo Senador Mansueto de Lavor.
Baseado nos Anais da CaSa, solicito a_y. ]â~~ que não
seja reiterada a justificição e.que seja-Iidã a emenda à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência procederá formalmente à leitura da proposta de V.
Ex• na Sessão de amanhã, já aceita pela Mesa a partir deste
momento e que preenChe os requisitos constitucionais exigidos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgo·
tada a matéria constante da Ordem do Dia.
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Nada mais havendo a tratar; a-·Presidência vai encerrar
os trabalhos, designando para sessão ordinária de amanhã
a seguinte

ORDEM DÓ DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 85, DE 1991
(Em regime de urgência, art. 336, e, do_ Regimento
Interno).
-DiScussão, em turno úriico, do Projeto de Lei da Câlnaia
n• 85, de 1991 (n' 1.793/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da Republica, que dá nova redação ao § 1•
do art. 3• e aos arts. 7• e 9• do Decreto-Lei n• 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. (Dependendo
da votação do Requerimento n• 781, de 1991, de extinção
da urgência.)

-2REQUERIMENTO N• 700, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 700 1 de
1991, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n• 283, de 1991,
de sua autoria,_ qu_e cbtnplementa o §59 do art. 40 da Çonstituiçáó Federal e dá ou~ras providências: - -3--

. REQUERIMENTO No 713, DE 1991
Votação, enr turno único, do Requúimento n? 713, de
1991, de autoria do Se_nador Júlio Campos, ~olicitando, nos
t~filJO$ regi_rrientais~ a tninscrição,-nos Anais do Senado -Federal,do artigo do Senhor Tasso Gadzanis, publicado no Jornal
O Estado de S. Paulo, edição de 8 de outubro de 1991, intitulado_ "Estatais mantêm Agências".

-4PROJETO DEÍ.EI iJA CÁMARA No 23, DE 1991
- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
o• 23, de 1991 (n• 4.979/85, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por
sua carga e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob n 11 314, de 1991, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.

-5PROJETO DE RESOLUÇÃO Non, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
281, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"
72, de 1991, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalho,
que garante a continuidade da contagem de tempo de serviço,
para os fins que especifica, dos servidores do Prodasen e Cegraf, tendo
-Parecer favorável, sob o n• 438, de 1991, da Comissão
- Diretora.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20h50min.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AUREO MELLO NA SESSÃO DE28-J0-91 E QUE,
ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Novembro de 1991

por assim dizer, de uma chuva que para cair precisai-ia de
milhares e milhares de fazendas semelhantes para que se pudesse atingir ou prejudicar a floresta amazónica.
Mas a verdade é que esse temor, esse frisson_de pavor,
__ de paúra, digamos assim, permaneceu e pennanece à medida
em que os órgãos -de_ comunicação- divulgam, pintam ou desenham a situação cada vez mais calamitosa.
O Sr. Helmut Kohl, em tête-à-tête com o GoVei-micior
Gilberto Mestrinho, teve oportunidade, através de seus tradutores, de ouvir verdades fundamentais. O Si". Gilberto Mestrinho é um legítimo caboclo da nossa selva. É um homem
que conhece todos os contrafortes, todos os limites, todas
as fronteiras da Amazônia, porque é dinâmico_ e~_ tem junto
a si aquela convicção de que a floresta nos pertence, a nós
que nascemos n-a Amazóriia, e pertence ao Brasil, porque
o sentimento de patriotismo que ali viceja é acentuado e constante.
O que queremos dizer, nesta maniféstáção·, é que fica-moS
regozijados com a presença de um Chefe de Estado _de um
dos chamados países do Primeiro Mundo, porque ele pode
ver assim que a Amazónia não é aquilo que eles estariam
pensando, não é urira região-devastada, nem uma terra que
a ceifa dos anSiosos por cultivar lavouras transformou em
c1areiras enormes tinla floresta que seria o ""'Pulmão" do mundo.

O SR- AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. _Presidente, Srs. Senadores, esteve
em Manaus o Chanceler da Alemanha Unificada, Sr. Helmut
Kohl, com quem tivemos, Tnclusive, o ensejo -de dialogar,
através do pronunciamento dos nossos oradores representantes, quando visitou Brasfiia há alguns dias.
_
Foi, o Sr. Helmut Kohl, sem dúvida, tomando uma iniciativa bastante louvável, ver in loco, visitar e apreciar a floresta
amazónica, sobre a qual tanto falam pessoas de vários países,
com o temor estampado nas próprias palavras.
.
Realmente, depois de todos o_s países da ]:u_ropa, a própria América do Norte, Ásia e boa parte a Afnca haverem
derrubado, dizimado as suas florestas, é natural que o mundo
se inquiete quando percebe que um dos grandes redutos oxigenados do planeta corre, ou poderia correr o risco de ser integrado nessa planura incomensurável, que a san~a d~ habitação, de riqueza e de aperfeiçoamento proporcionou a esses
Em primeiro lugar, ela não é "pulmão" do mundo, porcontinentes c a essas nações.
Sem dúvida, o Sr. Helmut Kohl foi verpãiã-poder dizer,
que se sabe que o oxigênio que despeja durante a noite é
foi 3pr6cíái" p-ara poder manifestar-se a respeito- de assuntos
por ela mesma absorvido durante o dia. Em segundo lugar,
que vêm balançando opiriiões mundiais e convergindo na direa floresta amazónica não tem condições de ser devaStada ·com
ção da afirmatiVa -de que_a floresta amazónica passaria a ser
essa facilidade com que certas camadas ou alas dos países
um bem, um património uníversal, e sobre ela poderiam e
de outros continentes assim o julgam. Ela é tão grande, tão
imeri.sa, tão deScomunal que, ã<:re-dito, nem a população do
deveriam opinar todas as nações do planeta, já que ela seria
o pulmão do mundo, reserva oxigenada para as nações sobreviBrasil inteiro, mobilizada no sentido de destruí-la, assim conseguiria. Porque não seria fácil destruir uma ala enflorestada
verem.
Na viagem que fez de avião, S. Ex~ há de ter visto o
que, partindo de Manaus, exige 45 dias de viagem de lancha
desdobrar daquela imensidão de árvores e de águas que constipara que se chegue, por exemplo, ao Município de Eirunepé,
tuem a Amazônia. Há de ter percebido, na velocidade fantásterra do nosso distinto colega Amazonino Mendes. Pela m,estica do seu meio de transporte, que não é fácil derrubar ou
ma região se exigia dois meses para se _shegar Cl9 ~st~do do
transformar em clareira uma floresta que alcança parâmetros
Acre, nos tempos em que era o navió O principal meio de
nem imaginados pelos europeus, cujas parcelas menores potransporte e de comunicação.
dem ser equiparadas a muitas nações européias das mais proSe realmente os países europeus estão interessados em
gressis_tas_e adiantada_s, e que nem por s_om:q.ça_tem aa~?rência
proteger a floresta e em seu aproveitamento racional, o que
de um abalo que poderia repercutir no mundo inteüo causando
eles têm a fazer é ensejar que a administração da região,
assim os sobressaltos que temos oportunidade de observar principalmente do Amazonas, que é o miolo geográfico de
a cada instante, ora através de manobras inglesas, inclusive
toda a Amazónia, possa· _aplicar os seus capitais, com a sua
levando para Londres indígenas das nossas, áreas para que,
ajuda - que eles têm intenção, sem dúvida, de prodigalizar
a título de preservar a integridade dos costumes dessas nações ._aquela área-,_ para fazer o que .for necessário, através da
aborígenes, possam eles interfeiir na floresta e evitar, inclu- sua mecanização, do aproveitamento de suas riquezas de subsive, a sua devastação, ora através de americanos, apresen- solo, de tudo o que poderá servir para o bem do :P!:"asil e,
tando proposições no Senado americano, ditã.ndo- nOrmas ain- ipso facto, para o benefício do Mundo.
da a respeito dos índios e tentando colocar o dedo de unha
Sr. Presidente,. a floresta amazónica é um planeta. Vecurva e aguçada na direção daquela área como se .lhes fosse mos, daqui da Terra·, brilhando, se ampliando, fulgindo no
territóiiO pertencente- ou defeso, quando,- eni- realidade, o horizonte, na distância, mas somente poderemos sobre ela
opinar na ocasião _em que pusermos os pés ali, pusermos os
que eles pensam, sobressaltados com o pecado que cometeram
dizimando suas próprias florestas e seus próprios índios, é olhos nas suas vastidões, aspirarmos o aroma peculiar daquela
que esta parcela do Mundo venha a se transform~r ~m motivo região; sentinilós O coftlató das suas Jianas e dos seus nodosos
de desespero ·e de mortes coletivas ou_ deficiência planetária, caules e, fmalmente, evocarmos, através dos nossos poderes
da nossa Terra friteita.
orgânicos, tudo quanto de diferente já tenhamoS vistO eobser~
Realmente, Sr. Presidente, quando alguns fazendeiros vado.
A floresta amazónica é especial e exige a presença -e
compraram algumas áreas, principalmente no Estado do Acre,
houve queimadas memoráveis ·que, ~<?~P~_radas ao to?o da a participação in Jõco daqueles que têm responsabilidade dianfloresta amazónica, nada significaram porque eram respmgos, te dela.
o
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Portanto, Sr. Presidente, através desse pequeno ataiaiã,
que temos no centro do coração da planície verde, que é
o Governador GilbeÍ"to Mestrinho, através da boa vontade
desse alemão distíilto, que se largou de lá das planícies imensas

da sua adiantada terra, para ver de perto e opinar sobre rios,
animais e florestas, só teritos que nos regozijar, e muito, porque somente assim poderá ser formada uma opinião definida,
uma opinião consciente_, um ponto de vista verdadeiro a respeito do que é a Amazónia.
__ _
O Sr. Helmut Kohl, a essa altura, deve estar consciente
de que as derrubadas feUas lia floiesta- não foram de fazer
estremecer o mundo inteiro; foram derrubadas racionais. E
aquelas pequenas clareiras que se podem abrir à margem dos
rios, nada mais são do que o habitat do caboclo sofrido, do
caboclo heróico que faz a sua roça de macaxeira, ou de aipim
- como costumam chamar aqui no Centro e no Sul -, e
garante a presença do homem naquela_s vastidões incomensuráveis e, ao mesmo tempo, é um atestado de que a selva,
por mais difícil que seja, em qualquer recanto deste grande
Planeta, pode ser domada e presenciada pelo ser humano.
Sr. Presidente, desejo manifestar, portanto, rÍleu -=agradecimento a -v. Ex~ pela gentileza de me haver permitido a
inscrição. Realmente, esse é um ponto de vista respeitáVel
e que merece toda a consideração.
--0 Sr_ Almir Gabriel- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. AUREO MELLO- Ouço o aparte do nobre Senador Almir Gabriel.
O Sr. Almir Gabriel - Senador Aureo Mello, toda vez
que V. E~ trata desse assunto, apareço como sombra dentro
do plenário para discordar um pouco.
O SR. AUREO MeU;O .=-pefo- contfirrio; é um raio
luminoso.
O Sr. Almir Gabriel- Obrigado.
O SR. AUREO MELL-0 -=As palavras de V. Ex• são
apenas luzes que clareiam as minhas modestas palavras.
O Sr. Almir Gabriel - Obrigado pelas referências de
V. Ex• Mas não sou tão otimista quanto V. Exa em relação
ao destino da Amazônia. Sabe V. Ex• que, nesses quatro
séculos que a Amazônia é conhecj.da, chegaram holandeses,
irlandeses, espanhóis, portugueses, franceses, e, ao cabo de
algumas dezenas de anos, os portugueses acabaram expulsando todos os outros e ocuparam a área. A época, andavam
atrás de ouro. Não conseguiram o ouró que desejavam e acabaram produzindo cana-de-aç6car e fazendo a extração das chamadas "dfogas do sertão" que havia na Amazônia. Naquele
tempo, houve uma tentativa de escravização dos índios; como
náo conseguiram, bastantes pessoas no Nordeste se encaminharam para a Amazônia, mais farde, OOID ó evento da borracha, já depois da grande excursão científica de La Condamine,
Humboldf e outros, acabou-se descobrindo a vulcanização
e o interesse sobre a Amazônia foi, realmente, muito grande
com levas de nordestinos que vieram ocupando sobretudo
as cabeceiras dos rios, compelidos pela seca de 1870. Até
aí, os danos sobre o meio ambiente amazónico foram muitopequenos·. Mas, recentemente, com a abertura da Tfansàmazônica, com a abertura da B~lém-Brasília~ com ajjgação_com
Rondônia e Acre, passou a haver uma intensiva transferência
de pessoas para essas regiõeS. V. Ex• é bastante verdad_eiro,
quando diz que o Amazonas tem sido pouco atingido com
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esse tipo de ação. Mas não é muito verdadeira a afirmação
em relação ao Acre, em relação a Rondônia e em relação
ao sudeste do Pará, onde milhares e milhares de h~ctares
já estão -Ocupados, derrubados de maneira absurda. Qualquer
pessoa que passe pelo sul do Pará, pelo sudeste do Pará,
mais especificamente, ficará estarrecido ao ver, naquela área
do polígono das castanheiras, centenas de milhares de castanheiras secas, mortas pelo incên~io que foi provocado para\
criaÇão de pastagens. Quando andamos pela Transamazônica1
vemos que em pelo menos 100 hectares para um lado, 100
hectares para outro em determinados locais, até mais de 500
hectares para dentro -, a agreSsão feita na Amazônia, nesses
últimos 30 anos, especialmente nessas áreas, foi extremamente
grande, extremamente grave e de muito pouco resultado para
a população da própria região. Sei q"ue- V. Ex• tem clareza
disso, conhece essa região. V. Ex• é Uln amazônida, político
e está absolutamente _interessado_ em relação à ârea. Dentro
disto gostaria de colocar o seguinte: há uma primeira fase
de ocupação da Amazônia realmente de muito pouca agressão
a ela toda, mas, nestes últimos 30-3nos, a motosserra, e procedimentos tais como tratOres e outros grandes equipamentos,
acabaram provocando verdadeiras devastações, com problemas graves. Ao lado disto, estamos tendo também o problema
-dos garimpeiros, e sabe V. Ex• que o garimpo de Serra Pelada
reuniu dezenas de milhares de pessoas que, posteriormente
se espalharam pelo garimpo de Tapajós e, hoje, estão atingíildo Roraima. Enfim, está havendo uma ocupação bastante
danosa para a região, por ação desses garimpeiros. Por Ultimo,
em uma qualidade, inteiramente diferente, os grandes projetas que estão sendo feitos sobre a região: os projetas de bauxi\:c~, de ferro, todos os outros que trazem um dano especffko
e c:le grande dimensão sobre a região. Então, nesse aspecto,
as caso. essa mesi!la _diretriz de ocupação da Amazónia seja
mantida. Será de muito bom alvitre que nós, brasileiros, sobretudo os amazônidas, possamos estar em alerta, com vistas
r a impedir que os processos atuais e mais recente de ocupação
possam prosseguir, pelo fato de que, primeiro, não sabemos
a conseqüência desses danos e tememos que a regeneração
·da floresta amazónica nãô seja igual à regeneração- Qe floresta
de terra firme, como em outros países; segundo, que a devastação da Amazónia acabe resultando apenas na remoção ou
retirada dos seus bens naturais para beneficiar elites que estão
fora da Amazônia; em geral, elitesinternacionaís. Assim aconteceu com Jari, com !comi, assim- eStá acontecendo com a
Albrás, lá no norte, Carajás, em que os grandes interessados
têm sido os países estrangeiros. Na verd~e, nem diria cjue
se criou uma burguesia regional diferenciada capaz de, ela
própria, passar a dominar econOmicãmente a região.
Mais, ainda o Sul e Sudeste do Brasil, sobretudo através
de multinacionais, também têm ocupado a Amazônia. Sabe
bem V. Ex• a extensão das_terras ocupadas pela Volkswagen
e outras empresas internacionais. Diria qué cabe a nós, 3.riiazônidas, estarmos em alerta em relação a duas coisas. Primeiro,
o dano- que se fez sobre ela não chega a ser da dimensão
que alguns uecoloucos" colocaram. Segundo, não é tão pequeno que a g!!hte possa dizer que pode prosseguir segundo o
modelo atual. No meu entender, uma posição sábia sobre
a Amaz_ónia deve indicar o seguinte: não temos conhecimento
sobre ela. Então, precisamos da ajuda estrangeira nesse sentido; e precisamos de recursos estrangeiros, sim, para nos auxiliar a estudar qual é a melhor fonna de integração económíc*
da Amazónia e de que maneira essa integração econômí~
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pode provocar n menor dano possível sobre a sua natureza,
independendo de ser ou não, vir a ser ou deixar de ser opulmão do mundo. E tenho certeza absoluta de que as posições
, de V. Ex~, do atual Governador do Amazonas e do Primeiro
Ministro Helmut Kohl certamente seguirão no sentido de se
encontrar esse novo caminho. Até diria complementarmente
como? Acho que estamos vivendo a passagem da época ou
da era antropocêntrica para a era biocêntrica e espero que
nessa passagem que estamos ajudando a construir exista uma
nova relação entre as nações exatamente porque a vida passa
a ser uma questão planetária; a partir daf, as relações com
a Amazônia possam ser mais decentes do que as que foram
· ··
até hoje.
O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado, Senador Almir Gabriel. O aparte de V. Ex•, sempre enriquecendo meus
modestos pronunciamentos,lembra aquelas boiaçus que a lenda conta que têm a cabeça num rio e a cauda em outro,
tamanha a sua dimensão. Somente que essa boiã.çu ou essa
boiúna --como chamam no Paraná e em outros Estados
- é uma boiaçu refulgente, de escamas do c_onheci~ento
que para mim constituem sempre motivo áe muita alegria.
A verdade, porém, é que ness_as_ Centenas de milhares
de castanheiras que estariam sendo devastadas no Pará centenas de milhares, note bem o que y. Ex~ afirmou e também a violência das empresas como a Volkswagen e
outras de maior porte, além de fazendeiros que devastaram
essa terra, tomando-a, assim, quase que uma cabeça milit~~
na mão de barbeiros anciosos por tosquía: V. Er há de convir
que isso~ encarado sob o ponto de vista da floresta em si,
sob o_ plano da imensidão da Affiazônia, nada representa,
praticamente, nada significa, porque hoje e sempre, em qualquer momento em que se perlustre a Ar:nazónia_. o gue _s_e
vê ali, de fato, é a Amazónia compacta, imensa, e é a florestação que renasce com uma vastidão fantástica, Como já diziam
os autores mais credenciados naquela região, entre os quais
o paraense Alfredo Ladislau, da sua região de Santarém, e
outros. Permita-me V. Ex~ fa7;er a minha cobra um pouquinho
maior. Se V. Ex' afirmar que essaS nledidas tomadas foram
destinadas no progresso da região, porém não sob o ponto
de vista racional e sim seguindo as determinantes de uma
economia destrutiva que tende, sem dúvida, no campo do
planejamento, a não ser aquilo que se faz necessário; se V.
Ex~ me disser que as estradas rasgadas e não concluídas no
seio da Amazónia foram, de fato, rasgadas pela necessidade
que a Amazónia delas tem, precisam ser concluídas e não
constituem, absolutamente, veias tão largas que possam ser
avistadas ou venham a constituir citaltU::es naqU-ela grande
massa florestal; se V. Ex~ me disser que ·a-região de mineração,
. com a presença dos garimpeiros e de todos aqueles que estão
ansiosos para descobrir o subsolo da Amazónia, nada disso
significa retaliação e diminuição global da grande floresta,
e aí V. Ex• estará coin toda a razão.
O que quero dizer-lhe, e com isso· concordo com o seu
ponto de vista, é cjue toda a atuação - e isso também é
afirmação do Governador Gilberto· Mestrinho, lá no Amazonas - que seja para beneficiar e eXplorar racionalmente,
não destrutivamente, a grande Região Ãthatõrtieã.,-lerá-queser acolhida e aceita, porque é uma i"e$i!o que não pode
constituir-se em santuário, não pode ficar dentro de uma redoma vítrea, para que pessoas de outros estados, continentes
e países possam vir apreciar o cambiante das suas verdes folhagens.

Humboldt dizia que, na Amazónia, em 1 km 2 seria capaz
de haver vegetação dissemelhante, capaz de caracterizar uma
variedade qualquer, porém sem jamais se repetir, ou seja,
1 km2 de terras, com vegetações altas e baixas. V. Er sabe
muito bem pois já conheceu o- àmãgo da flOres.ta, já esteve,
sem dúvida, em Rondônia, no Amazoilas, em área não banhadas do Estado do Pará e há de ter visto que a floresta Amazóriica renasce com uma rapidez fantástica, a não ser as chamadas
madeiras de lei, que às vezes levam -40, 50, e até 100 anos
para renascer, que esta região não corre o risco de ficar despida
em pouco tempo, porque o seu guarda-roupa é tão fértil que
ela se veste imediatamente e se recama da verdejante composição de que é feita.
Sem dúvida nenhuma, o que nós, braslleiros, temos de
fazer é evitar a cobiça internacional sobre a Amazónia, em
grande parte mascarada sob o tema do interesse apenas de
evitar que a floresta se torne uma clareira, como já fizeram
nos seus países, para aproveitar as riquezas que temos. : ~-- V.- Ex~ sabe, por exemplo, que em Roraima-o nióbio
lafora à terra na região dos Ianomamis, que não são índios
__Qrasileiros, são nómades que entram pela Venezuela e fazem
o mesmo no Brasil, são índios setn nenhum sentimento de
afinidade com o Brasil, porque têm afinidade com os· s-eus
terrenos. e para isto há a idéia de se dar para cada índio
um verdadeiro latifúndio para que perm;:tl!_eçam como protetores na superfície daquela gleba, evitando que o brasileiro,
quer por meios particulares, quer por meios oficiais-; Vá até
lá e explore aquela região.
Sei que V. Ex~- é um dos homens cintilantes desta Casa
e não é, de maneira nenhuma, um "amigo da onça". Perdoeme o trocadilho porque o "amigo da onça" preserva a "onça"
ao ponto de querer q~e l)aturalmente a sua Pátria, a sua
terra, asua Região, a sua Amazóriià sejci devastada por impiedosos e cobisos responsáveis pelo subdesenvolvimento doBra_sil_ que há tantos anos já fitetam·com-que o petróleo brasileiro
não PUdesse ser aproveitado e que outros minerais e oUlras
_riquezas desta Pátria dessem origem à voz clamorosa, potente,
grandiloqüente e_ fantástica como a de Monteiro Lobato, que
ecoou de ponta ·a ponta caracterizando a intenção vulpina
desse personagens; vozes como a de Artur César Ferreiia
Reis, no seu livro ''Amazónia e a cobiça internacional'"', servissem de parâmetro para que nós, representantes do Estado,
aqui estivéssemos nos manifestando.
_
_
É sempre uma alegria ouvir a voz de V. Ex•, que traz
o eco das vozes beduínas e, ao mesmo tempo, traz a grandeza
do seu coração voltado para servir aos humildes através da
sua medicina e da sua atuação como Parlamentar. Passo, novamente, a palavra a V. Er-, com muito prazer.
O Sr. Álmir Gabriel- Senador Aureo Mello, não tenho,
volto a insistir, a visão -tãO otimista Sõbre ns solos amazóniCos
como a que V. EX" revelou. Na verdade, o solo amazónico
é antigo,- ácido, de baixíssima capacidade fértil, e a pujança
das nossas árvores não é devida, absolutament~, à quantidade
de nutrientes existentes no s_olo originariarriente, é devida
a um ciclo bastante próprio, bastante característico da mata
amazônica que a chuva faz chegar até o solo, decompondo
folhas, frutos, árvoies velhas e, com isso, mantendo uma nutrição· absolutamente superficial para a_mata amazõnica-;-tanto
que o que se nota é que, ao haver devastações extensas emdeterminadas áreas, a regeneração não se faz segundo outr.is
áreas, onde o nível de fertilidade é bastante grande. Só se
encontra solo fé_rtil na Amazónia na região de Altamira, próxi-
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mo a Santarém, próximo a Monte Ale.gre, na região do _Acre,
que é que mais dispõe de áreas realmente férteis, o restante
são terras inférteis. Temos 280 milhões de hectares de matas
na Amazônia; 20 milhões de hectãies de mata de_ várzeas
em 600 milhões de hectares. O que me assusta é que ãproximã~
damente 80 milhões de hectares da Amazônia já estão em
mãos de particulares, fazendo devastações,- sem qUe haja nenhuma orientação adequada para o melhor uso .dos seus bens
naturais. O que me assusta é que estamos perdendo_a bauX.ita,
o ferro, a cassiteritã, sem que haja nenhuma verticalização
da produção desses insumós, quer dizer, que_se na Amazónia
houvesse...
O SR. AUREO MELLO -Temos o poder aqui de apresentar proposições e impedir devastaç6es.
O Sr. Almir Gabriel - Se nós próprios na Aina:Zôriia
tivéssemos a oportunidade de uma exploração adequada dos
recursos relativos a minério de ferro, mas lá fazendo a metalurgi_a e a transforma_ção, se fizéssemos da bauxita a transformação de. alumina e depois em alumínio e depois fôssemos
capazes de transformar esse material em esquadrias e em outros bens, não tenho nenhuma dúvida que os bens naturais
da Amazônia estariam sendo apropriados pela população
Amazónica. No er;ttanto, o que-vemos é a retirada de-madeira
específica. A quantidade_de mogno que Se retira hoje da Amazônia legal é brutal e não se replanta. Como V. Ex~ falou,
as madeiras de lei levam de 20, 30 a 40 anos para serem
restauradas.
O SR. AUREO MELLO - Há madeiras "qu~ci levam ~até
100 anos.
"

O Sr. Almir Gabriel- Assim, maçaranduba, acapu, macaúba, sucupira e tantas outras são áivores que se perderam
e não se encontram mais na Amazónia. Assistimos ao uso
quase devastador do palmito, do açaizeiro", e Os governos
que têm havido na Amazônia, nesses últimos ~mos, insjstem
em fazer discursos que, no meu entender, são discursos populistas e que não interessam verdad_eiramente àqueles que estão
querendo o desenvolvimento real da Amazônia, porque, na
hora em que entra a A leoa, a Alcam ...
O SR. AUREO MELLO- Mas V. Ex•, nesse ponto,
está sendo injusto com o Governador Amazonino Mendes,
que, por exemplo, na grande metalurgia que hoje existe em
Manaus, cujo nome, momentaneamente, não consigo lembrar ...
O SR. ALMIR GABRIEL- -Paranapanema?
O SR. AUREO MELLO - Não. Trata-se da empresa
criada por Sócrate Bonfim, a Síderarna, que, de repente, estava sendo imobilizada pela falta de material e o Governador
Amazonino Mendes injetou milhões_ de crUzeiros para que
a metalurgia do ferro prosseguisse no Am&Zônas. Agora, o
ponto de vista de V. E:Kl é o meu, o~- seja,_ penso que a
Amazônia precisa ser transformada e industrializada.
O Sr. Almir Gabriel :...._ O que insisto em colocar é que
exportamos toras de madeira, minério de bauxita, minério
de ferro e não fazemos a utilização verticalizada nem nada.
O SR. AUREO MELLO - Pelo meugÓSto, fadámos
canhões, navios de guerra e aviões a jato na -Amai4nla, ô
que não é surpreendente por aquela região representar dois
terçns do Brasil, devendo, pois, ser industrializada. No entanto, o Brasil sempre tratou a Amazônia como se foSse uma
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colónia alcançável por via terrestre, quando, em realidade,
os países co1onízadoreS exigem a colonização através de ...
OSR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -Senador Aureo Mello, V. Ex~ concedeu um aparte ao Senador Almir
Gabriel e é preciso que S. Ex' o encerre.
O Sr. Almir Gabriel- Era-iSso que queria colOcar.
O SR. AUREO MELLO- Cedi o aparte, mas já percebi
que essa espécie de pingue-pongue, Sr. Presidente, é interessante para a clareza dos debates._
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Mas não
para os taquígrafOs. --- - 'O SR. AUREO MELLO- É que o nosso q;,erid~" Senador
Almir Gabriel tem uns apartes que se as·sernelham até ao
"rio Jutahy", no seu comprimento interminável. Então, te"nho
que abreviar, porque, senão, ele passa a ser o orador e eu,
o aparteante.
Mas V. Ex~ tem toda razão.
O Sr. Almir Gabriel - V. Ex• me perdoe a prolixfdade
dos_ ~el!-s pensamentos e exposição.
O SR. AUREO MELLO - Prolixidade compacta, porque, realmente, as palavras de V. Ex~ têm conteúdo.
Na verdade, desejo é saber o ponto de vista real de V.
Ex~, porque sei que V. Ex~ é um amoroso da Amazônia;
um homem que quer bem àqu_ela região, que quer _bem aos
seus filhos. Não posso compreender que V. E~. no momento
em que estou fazendo um discurso, ou um pronunciamento
a--respeitO de um estrangeiro que teve a habilidade de vir
ver o que -se· passa na: Amazônia, oriundo de um dos países
que desejam vulpinizar a região, venha justamente contrariar
-o _meu ·ponto de_ vis_ta. Embora respeite a maneira como V.
EX~ o faz, nas conclusões_ gostaria de saber o verdadeiro ponto
de vista de V .EX'
"
-v. Ex~ deseja a racionalização da nossa atividade explorativa na Amazónia'? Porque V. Er está cansado de saber
qUe a Amazónia não é homogénea, mas heterogénea. Há
um lugar onde a areia existe; em outro, encontra-se terra
firme, compacta, capaz de abranger e segurar ãs árvores sobranceiras. Gostaria de dizer que ser aparteado por V. EX!
é uma lionra, pois V. Ex~ é um dos luminares desta Casa,
é o Presidente da Comissão de Assuntos Sociais. V. Ex~, no
Pará, é uma daquelas mangueiras frondosas que dão sombra
e fruto para dessendentar e proteger aqueles que estão ao
sabor das chuvas e dos sóis.
Portanto, gosto de dialogar com V. Ex~, que é um mestre.
Mas, modéstia à parte, eu que sou lá das margens do ri<?
Guaporé; que acordava pela manhã vendo um tapete de cabeças negras de jacarés na minha frente; que tive niinha mâe
baleada por um tiro de rifle na hora em que tentávamos_ m.atar
uin jacaré; que já fUi, em, certa ocasião, quaSe devorado por
uma dessas feras; que conheço os detalhes dos rios fantásticos
da minha terra, do rio Madeira, onde nasci, até o rio Negro
- o rio Amazonas, o rio Autaz e aquele aranhol de subafluentes -,_quero sem dúvida nenhuma, defender aquela terra
e transfor.má-la ell],~um.a_ terra brasileira, porque, até agora,
a Amazónia nã·o (~ão brasileira quanto se faz necessário.
Gostaria de saber se V. Ex~ deseja incluir mais algum
aparte,_porque temos o nosso querido representante do_ Ceará
-ria fifa-dó-s aparteantes.

7824 Quinta-feira 7

DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio ii)

Concedo o aparte a V. Ex•, nobre Senador Almir Gabriel,
para concluir.
O Sr. Almir Gabriel- AgradeÇ<Y a generosidade de V.
Ex~ ao conceder os apartes e reconheço o pouco uso que
faço do tempo do aparte, pelo contra-aparte de V. Ex<. Apenas
gostaria de adiciOnar que não cobraria dos índios uma visã-Q
de patriotismo e -de nação como a que temos. Acho que é
um ponto de reflexão para V. Ex~ querer que os lanomamis
pensem em pátria cOmo nós, que temos descendência ou cultura européia, evidentemente não é do melhor acerto.
O SR. AUREO MELLO- Não, mas eu não quero!
O Sr. Beni Veras- Permite-mé V. Ex~ um aparte?
O SR. AUREO MELLO- CoriCedO o ãparte ao emirierite
Senador Beni V eras.
o Sr. Beni verãs..:..:.. Senador Áureo Mello, sOnlos todOS.
brasileiros, admiradores que têm com a Floresta Amazónica,
com a Região e com o seu povo lirtl.ã- ligação rriuito fOrte,
principalmente os nordestinos, que lá se encontram em grande
quantidade. O que nos_ preocupa a respeito da Amazónia
é que, sendo aquela região tão gr:mde, em virt_ude do seu
temanho, subestimemos o mal que as pessoas podem fazer
a ela. Por exemplo, no caso da utilização de mercúrio na
Amazónia, é realmente uma quantidade pequena em relação
à extensão daquela região. Mas esse mercúrio acumulado em
alguns rios da Amazônia, ·como ·otorre-atualiitente, pode, ã.o
longo do tempo, marcar profundamente aquela Região. Acre~
dito que a preocupação nraiot em relação -à Amazônia deveria
ser, no presente momento, em estudar formas que pud.éssemos
conviver com aquela Floresta de maneira ·auto~suSfentável:
a Floresta dando condições ao povo da Amazónia· de viver
bem e as pessoas da Amazónia cuidando da Floresta, para
que ela possa nos d~r bens durante muitos anos. Conheço
a· Região de Paragominas, citada aqui pelo Senador Almir
Gabriel. Realmente o que se fez lá foi um desvario. Extensões
enormes de terras em que a floresta foi completamente dizimada. Não é neces.sário dizimar florestas _para que o homem
possa se situar na Amazónia. Ele pode, através de um sistema
científico a ser estudado, conviver com·a floresta e, ein-uma
simbiose perfeita, estar bem o homem e estar bem a floresta.
Preocup-a-nos que·a nossa geração não sejá-CãpãZde perceber
que se há de buscar harmonia com- a Amazónia, hannonia
essa ·que só será encontrada na medida em que dedicarmos
interesse e recursos a pesquisa, de tal forma que possamos
encontrar a forma dessa· convivência de maneira mais adequada. Muito obrigado pelo aparte.

O SR. AUREO MELLO- Muito obrigado à V. Ex•
V. Ex• tem toda razão com relação à Região de Paragominas.
Ali se implantaram fazendas monumentais. friclusive de pessoas que, no Sul do País, têm uma grande projeção. Tenho
passado por ali por 'terra de quandO em vez e tenho visto
que aquele tipo de região é propiciá-às grandes fazendas.
V. Ex• tem toda razão quando se ·manifesta no sentido
de que tanto os Governos estaduais quaritó o GoveinO Federal
se definam no sentidO de proporcionar à Amazónia um aproveitamento legítirrio, racional.
- .
Apesar de tudo isso_ que tem acontecido, cit3.d0 pelO eminente Senador Almir .Gabriel e ref~ren~ado por V. Ex•, na
Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada: no Senado,
sob a Presidência do Senador Leopoldo Peres e tendo como
Relator o· eminente Senador, hoje Miriistro, Jarbas Passa-
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rinho, verificamos qUe a~pTciiJOrção de -creVastaÇaOd'a Amazónia era de 6,5% e -que tal devastação não· teria,- de maneira
nenhuma, condições de ser a débâcle da floresta ou a dizima
da grande região que era considerada pulmão do mundo pelos
países estrãngeiros.
A verdade é que esses países estrangeiros ficaram assustados. No instante em que--v. Ex~ ouvisSe que vii parar de
respirar porque as condições que lhe propiciam essa situação
vão ser elididas, V. Ex• teria que se sentir aSsUstado, mas
só até o momento em que verificar que isso é"úrila inv"erdade,
que a Amazônia não é pulrilão CIO mundo coisa nenhUmã..
A região da Amazónia é, sem dúvida, uma região oxigenada,
especial, último capítulo do gênesis, segundo disse Alexander
Von Humboldt. Segundo a manifestação de Barbosa Rodri~ues, Adolfo Duque e de todos aqueles que perJustraram
a .Amazônia no sentido de co-nhecê-la intrin-secarri6iite, é sem
dúvida uma região especial e é o último capítulo do GênesiS,
porque ela ainda não está concluída na sua terra gliscóide,
na sua terra que ainda não é, talvez, a definitiva da ecologia
universal.
O Sr. Amir Lando -Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. AUREO MELLO -Com muita honra, nobre
Senador Amir Lando.
O Sr. Amir Lando --Nobre Senador Aureo Mello, V.
Ex•-:a.Qorda uma questão que é sempre palpitante, até porque
a Amazônia é imensa e suporta todas as teses. Tem suportado,
heroicamente, desde o gênesis, como disse V. Ex', sendo o
seu último capítulo, ou como disse Euclides da Cunha: "O
homem chegou à Amazônia sem ser convidado." É _um illtruso, porque ainda a natureza não houvera terminado a sua
obra, como também acentua V. Ex~ Veja o nobre Senador
que essa situação da Am~z6nia tem que ser entendida na
sua complexidade e, sobretudo na sua adversidade. Por exemplo, o meu Estado, Rondônia, que o é de V. Ex' também.
O SR. AURELO MELLO- Nosso Estado.
O Sr. Amir Laudo - É meu por adoção, o de V. Ex•
por origem, é um capítulo à parte também na Amazônia.
Primeiro, porque tem-os o movimento do relevo e terras férteis
que possibilitam a agriCultura, as atividades agropecuárias em
geraL Essa questão da tese do desenvolvimento auto-sustentado, quer dizer, em--síntese, o desenvolvimento em que se
mantendo o status quo, porque o desenvolvimento sustentado
não prevê o,abate da floresta e sim a substituição de algumas
espécíes, mas ele r~almente me parece superado no tempo.
DO ponto de vista económico, a borracha na Amazóniã chegou
no··-curso da Primeira ·ouerra: Mundial, fora daí o auge da
borracha qbu lugar a essa paulatina involução nas atividades.
económica~ da Amazônia. Falar-se, hoje, em extrativismo,
realmente! não tem sentido, a não ser em discurso ecológico
que~--muilã.s veZes; confi:iDde essa realidade amazónica com
alguns exemplos, alguns experimentos, sem rêpercussao nesse
imenso universo, experimentosisolad_os. Acho que temos que
organizar or; seringueiros e os castanheiros em cooperativas,
pois, des_sa forma eles obterão_ uma renda maior, não há dúvida
disso. A Amazônia é um universo-come,- um todo, hoje lá
no Alto Japurá, por exemplo, não há mais seringueiro, por
não ser uma re-gião muito rica eni seringaíS; lá no Rio Tt:_aíra
existe mitiério; ·mas e·ssa·prêSSãO ecológica, também, impede
a exploração mineral na Ama~ônia. EU abriria, co_iri toda
sinceridade, a Amazônia que é urila área piõpria para-a ativi-

Novembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçá~ II)

dade garimpeira, porque só o garimpeiro"é CiPãz cte- financiar
empresas naqueles confins distantes. Mas_ no meu EStado de
Rondônia temos terra fértil e braços- para __ trabalhar e não
abrimos mão desse posiciánamento: da imensa área do nosso

Estado, 24 milhões_ de hectares, temos mais de 1/3 dessas.
terras que são propfcias -pa.fa

a agricültui3. para que o nosso

colono as explore. Para explorar a terra, ele precisa abater
a floresta. Evidentemente, vamos preservar a floresta. Segundo a lei, são 50% da floresta é o que temos que preservar.
Isso estamos fazendo. Mas não podemos _abrir mão disso sob
pena de sermos condenados aq caminho da volta, a desocupar
Rondônia como aconteceu com Forlânida e Belterra. Então,
acho que a Amazônia tem que ser olhada dessa forma. Observo que não se aprovéit:l O experimento de Rondôriia que,
do ponto de vista científico, representativO, é cap-ãide oferecer
um conhecimento que a humanidade. não tem sobre a ocupação de trópicos úmidos. Mas não há iJ'!tere_sse da comunidade
cieptífiea internacional em verifiCar quais as consecjUêilciás
de um estudo profundo, uma pesquisa profuilda do impacto
do homem sobre a natureza na Amazônia, sobretudo na Amazônia ocidental, como -é o CasO específico de Rondôn-ia.- A~l:Jo
que é preciso se conhecer a Amazónia e efetívarriêntee:XploraT
as suas potencialidades; agrícolas e pecuárias, para Ser muito
claro, e as suas potencialidades do solo, minerais. PensÇl .que
temos que fazer um aproveitamento racional. E daro que
a primeira regra da ecologia, da conservação, é o aproveitamento racional. É isso que precisa ser "fêito~ nada mais do
que isso.
O SR- AUREO MÉI..LO .::._Muito obrigado Senador Amir
Lando. V. ?x~ realmente é conh~cedor do·assunto,_porque
na Amazóma rondoniana, ali foi f~i~a uma experiência agrícola, até porque Rondônia não é uma dessas regiões alagáveis com tanta faCilidade. A região de Rondônia ela se caracteriza por três rios fundamentias que são: Guápoté; Mamoré
e Madeira, além do Be~i, que é um rio boliViã.nõ que até
ali deságua. É uma regiãO de teria firme -para a qual_ o_ Incra
inclusive designou os projeros-ae ·agroVílas e que ali foram
aplicados com algum sucesso, e no momento em- que os gaúchos, paranaenses e braSileiros do sul compreenderam que
aquilo era uma região que tinha possibilidade de lhes fottalecer
a economia agrícola, eles partiram em êxodo, e agora não
sei porque, inclusive, estão se cJestinançlo ao município de
Humaitá, que é o único que tem uma estrada viável que alcan.
.~· ·ça Porto Velho com alguma facilidade. . ..
Na verdade, como eu dizia, a Amazórlia é heterOgénea,
ela não é homogênea e af)e:Sar dC ser uma planície, ela é
uma regiãO que tem montanhas, que tem espaços alcantilados.
Nas imediações de Parentins, ·de Breves, da fronteira do Par~
com a do Amazonas, o que vemos, ao transitarmo~ _pelo Rio
Amazonas são alcantis, são cerras, são moi:ttàrlhas que ali
em profusão, ali existe terra firme â vontade, há serras e
~egiõ~~_que podem ser aproveitadas sem s~ caracteriz~r, com
ISSO, O cÕescabelamento da floresta amazóntca.
O Sr. Beni Veras- Permite-me V. EX" um aparte?
O SR. AUREO MELLO- Com muito prazer.
O Sr. Beni Veras -Peço desculpas por estar insistindo
na questão ...
O SR. AUREO MELLO ___:V. Ex• é bem-vindo, o Ceará
é, por assim dizer, 50% do desbravador da Amazónia. Basta
sabermos a história do Acre e verificarmos que no Amazonas,
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de cem- -pessoas, oitenta serão filhos de cearenses ou descendetes de cearenses.
O Sr. B:eni Veras -Eu mesmo tenho uma parte da
minha fa~ília no Amapá, há setenta ou oitenta anos.. Quando
me referi, ~enador Amir Lando, à questão do desenvolvimento auto-sustentado, foi no sentido de que Se conhece bem
a_Amazônia, deveria haver um zoneamento que identificisse
as r~gióes diversas que compõe aquele grande mundo.
O SR. AUREO MELLO -Se me permite V. EX', esse
zoneamento foi feito pefos americarios através de levantamento aerofotogamétrico em-- toda a região e o Brasil tem
isso também, mas, infelizmente, não tem havido uma ação
homogê_nea entre Governo Federal e governos est_aduais para
chegue ao resultado que V. Ex• está preconizandO.

que-se

O Sr. Beni Veras - O que me parece é que por não
tennos, nós brasileiros, um conhecimento detalhado sobre
a natureza geográfica daquela região, caminhamos para a sua
utilização deforma um tanto predatória, por ignorância. Um
caso que me vem à mente, e confirma essa idéia, a questão
dos jacarés, por exemplo. Talvez pudesse haver um desbaste
à população de jacarés. _Mas em que medida? Por uma pesquisa que foi feita em cima disso, de tal maneira que o prob)ema pudesse ser colocado em termos econômicos, só não__bem
real para a população. Não vejo como ·a garimpagem, que
está sendo feita lá, possa ajudar realmente a região a se desenvolver. Pessoas que são aves de arribação, que chegam lá,
vão e voltam. Utilizam aquela reg!ão de_ maneira anárquica;
tiram um pouco de ouro e- deixam lá o mercúrio, que é um
-mal defi'!_itivo. Então, são pessoas qu_e não estão ajudando
a Amazônia e nem ao povo da Amazónia a. viver melhor.
Ac4_o que os companheiros da Amazônia têm na mão um
grande problema.que deveria ser dirigido através da identificação das possibilidades económicas da Amazónia, não paranianter tudo como está, não para manter aquilo como foi
criado originalmente, mas para mudar, para, eventualmente,
até tirar partes de florestas:, _mas de maneira racional, de maneira científica, de tal forma que isso pudesse realmente concorrer para que a regiãó pudesse ser melhor aproveitada eco~
nomicamente e a sua população pudesse viver melhor. Naturalmente a Amazônia tem uma população extremamente pequena, ela comporta uma população muito maior do que essa,
mas a população somente poderá ser estabelecida de maneira
ra_cional na Amazô~a se se partir de um estudo lógico, com
profundo conhecimento da natureza e de geografia da região.
Isso faz falta. Espero muito dos que vivem na Amazônia,
para evitar que outros venham agredi-la, que eles partam
para um conhecimento adequado da região de maneira que
possam evitar essa invasão injusta, desi'gual, e que não tem
a ver com os interesses reais da região e do povo brasileiro.
O SR. AUREO MELLO--,.- V. Ex• tem inteira razão.
O Sr. Amir Land_o- Senador Aureo Mello, me pemrita
mais um aparte? O Senador Beni Veras r~fere-se a mim e
eu gostaria de situar ,~elhor essa questão. Conheço profundamente a questão do gárimpo, sobretudo em Rondônia, e devo
dizer que Rondônia chegou em grande parte num certo estágio
de desenvolvimento graças também ao garimpo. Se o garimpeiro é uma ave de arribação, afirmação da qual não destóo,
no meu entendimento, rna·s sobretudo os recursos que el~ _·
extrai via de regra, sã9 ·reinvestidos na região. O g~uimpeiro
ganha e ·gasta. E, sobreuto gasta mais do que ganha. E gasta
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no local. Não vai a São Paulo, nem ao Rio de Janeiro, nem
à Suíça, porque' ele não tem esse requinte de guardar os recursos amealhados. Ele gasta logo, onde, ~~~iv~~ntão,, veja
V. Ex~. por exmeplo, a mina de cassiterita de Bom Futuro,
a maior rriina -de_ cassiterita do mundo - não ímporta que
seja ou não, que seja me-ramente uma hipérbole -ou uma afirmação científica - O' que se fala é que, na realidade, essa
mina é uma das maiores do mundo, e essa mina foi descoberta
pelos garimpeiros:- Esteve na mão de todas as companhais
estaníferas da região, nacionais e multinacionaiS, que atuarain
lá, e ninguém descobriu. E isso foi pesquisado, com alvará
de pequisa, toda a área cobe{ta, e, de repente, o garimpeiro
foi lá, e achou. Essa riqueza, evidentemente, foi fundamental,
porque, primeiro, dístribiu a riqueza em Rondônia. Rondônia
viveu um boom com muito dinheiro. É claro que esse dinheiro
não corre os trâmites legais de arrecadação, etc., porque o
Poder Público nunca organizou a -atividade _dos garimpeiros,
nunca --organizou de um~ forma leg~l. nu~~a ~e _d~l! u~a
legislação que pudesse dar uma proteção e responsabilidade
ao garimpeiro. -o garimpo êllma afividade marginal. Embora,
cie"ntifiCamente, se possa perfêífãmC:ntC defiiiír o que seja garimpagem e o _que seja uiria atividade minerária, no sentido
co da palavra. Mas o que quero dizer é qlle,-reãlmente, os
garimpeiros são as nossaS bandeiras desse& dja_$__ m_odernos.
Como as bandeiras ampliaram as nossas fronteiras e fonim
exatamente as riquezas mineraís, a!f"peOraS preciosas, o ()uro,
etc., que as motivou. Da mesma forma é -o noss9-gailrilpelr0
para a Amazônia. É ele quem descobre, naqueles remotos
confins, porque a gente só pode ter uma dimenSão andando
de avião; pode se sair de Manaus, a Tãbatinga, são duas
horas de jato, praticamente; OU "ir a São Joaquim, qu~se três
horas. São distânciaS-'qúe só- a aventura· quase déSvafrãda -do
garimpeiro, qüe- é-O herói anónimo dos confins_ da floreta,
sem coroa e sem trono, é capaz de elevar a sua presença
e descobrir no solo -ou no subsolo alguma coisa.
Já andei talvez, dois ou três mil quilómetros à pé, andados
dentro da floresta, debaixo das copadas da floresta. Sei o
que é isso. Sei O ·que é essa s011ôã0. Sei que-· e- Predso___ téi'
uma dose- de coragem para enfrentar esses erro~~ erros-absolutos, com todas as adversidades. Mas são esses'· detalhes, que
não podemos imaginar, e qlle_a ciência, tem esSe COnhêêiriiefifo
científico não quer, eTetivamente, colocarãaisposiçãOda colonização, dessa ocupação da Amazônia. Está-se fazendo na
Amazônia uma exploração empírica, é verdadé POrque n3o
houve interesse nem do País nem da comuitidade internacional, para buscar uma forma mais ·científicã dessa ocupação.
Eu ofereço Rondônia como o grande laQo.ratório p3.ra
pesquisa científica. ID.váqtiei, muitas vezes, em todos os fóruns, a necessidade da criação de uma Universidade Amazônia, em Rondônia sobretudo, onde se possa, efetivamente,
extrair cOnhecimento científico. Temo_s eXperimento de impacto, donde se pode aurir daí algumas normas definitivas_.
Não se pode elaborar essas normas _de forma abstrata, ou
em laboratórios da Suíça, ou de Esto_coJmo, enfim, não se
pode, fora do ecúmeno amazónico, elaborar normas, bulas,
para a ocupação da Amazônia. É preciso efetivamente que
a comunidade científica, que está lá, possa de lá elaborar
esses conhecimentos tão neces.sários à Humanidade. Mas acho
que esse discurso vai longe e é por aí, nobre Senador Aureo
Mello, que gostaria de deixar, com a benevolência, este longo
aparte.

O SR. AUREO MELLO mifn os longos apartes.
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O SR. PRESIDENTE- (Jutahy Mag~lhães- Fazendo
-soar a campainha.) -Senador Aureo Mello, lamento infOrmar a V. Ex• que o s_el! !_empo regimental já se esgotou há
15 minutos.
-· ·
..
- -- - ·
·
O SR- AUREO MELLO -Muito obrigado pela benevolência de V. Ex~, e desculpem os meus caros colegas não
poder mais lhes permitir apartes.
E assim, arrematando e concluindo as palavras que aqui
proferi digo que realmente nós temos três pontos a delimitar:
- Primeiro, a imprescindível necessidade de uma exploração racional da Amazônia, do entendimento do Governo
Federal com os governos estaduais. Segundo, a nossa satisfação pela presença do Sr. Helmut Kohl, que pelo menos_ foi
Ver nó "loCa.f para não ficar decidindo a respeito de <;oisas
que ele não entende e nem pode entender. E a terceira, a
posição, sempre nacionalista e digna, do GovernadOr Gilberto
Mestrinho, que tem sido sem dúvida um campeador da Regi~SJ
Amazónica.
Muito obrigado, Sr. ~residente, e 9brigado Srs. Parlãnientares. (Muit~ bem!)
·
··
·
·-

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AMIR
LANDONA SESSÃO DE 29-10-91 E QUE, ENTRE·
GUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pronuncia o seguhit"e--dfS_cursÕ.)- Sr: Presidente, Srs_. Senadores, volto a
ocupar esta Trib!lnª para ti'atar de uma questão sobre a qual
debrucei longa parte da minha vida. E já tive a oportunidade,
também, de feri~l~ na tribuna deste Senado. ,
~, _,
Sei que é urna matéria urifj)ouco fora de foco neSta augusta Casa e até me penitericio pelo fato de tomar o tempo
dos Srs. Senã.dores. No entanto, este tema para mim f3.z pãrte
do meu ser. E te: rei qtie ~er um ~estemunho _permapente dessas
cOiivicçõi!s.
----- --·
Trata~se da reforma agrária, que tem sido, ao longo da
11:9ssa Rep!-:íblica, senipre tratada ao lar_go. ~-IJl: certos momentos, é verdade, "~9bretudo. guando da eçlição do Estatuto _da
Terra- novembro de 1964 -ela merece_u_especial atenção
dq País, quando u~projeto de lei foi ªprovado pelo Cqrigi'essO
Nacional. Trata-se de uma lei sábia, sedimentada e aurida
na experiência dos povos civilizados que passaram pela grande
tarefa de fazer a sua reforma agrária_, sobretudosedimentada
no Pensamento nacional, que viu na reforma agráriã- um pré~
requisito do desenvolvimento económico e soCial.
Não há dúvidas - e a História está aí pai'-a ensinar, basta
recolher essa sabedori'a ao longo dos tempos- que a reforma
agrária· sempre precedeu ao desenvolvimento ecoáômíCO e
social. A reforma agrária é tim pressuposto do desenvolvimento porque o patrOcinou em todos os países. é exat3mente
a reforma agrária que possibilita o ingresso no setor produtivo
de contingentes_ da população que, geralmente, são marginalizados, passam produzir e, produzindo, passam a consumir; _
consumindo, fazem com que o mercado interno, necessariamente, aumente. Mas é uma questão antiga e difícil.
Já na velha Roma vamos encontrar as primeiras tentivas
de lei agrária. Foi exatamente o cônsul SpúriuS Cãssius Que
em 486 a.C. propós a primeira lei de reforma agrária.
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Esta lei, em realidade, teve o mérito'-de possibilitar, na gentes da população na atividade produtiva do País; de criar
época, o assentamento de mais de vinte mil famílias. Essas uma classe média forte, capaz de dar sustentação às atividades
tentativas foram combatidas, ~__época, no Seilado -Romano, atividades económicas do País, capazes, inclusive, de dar base
- de~sustentação â democracia;-porque não pode haver demosobretudo por Cícero, o grande orador dos ricos. --- -Em seguida, a Lei Licínia, em 367 a.C. Mas~. sobremodo, cracia se, d~ um lado, há os i.mensameo_te ricos e, de outro
no capítulo dos iriiiãos Gracos que a refonna ag~áii? eriirou lado, os imensamente pobres.
E a propriedade fundiária, sObremaneira deve desempara a Hist6ri3, passando a ser considerada. Essa bravura,
essa ação pública de Tibério e Caio Gra~o fez com que a penhar a sua função sodal. É essa função social, no çlizer
reforma agrária passasse a ser pensada a partir daquelas c_olo~ de José Bonifácio, o Patriarca da Independência, que jUstifica
cações.
a propriedade, porque a propriedade fundiária deve ser fator
Srs. Senadores, se olharmos o que entendia a Lei Licíiüa, de produção de bens e de alimentos, a propriedade deve ser
por exemplo, verificaremos que ela não dispunha senão sobre produtiva.
Com a edição do Estatuto da Terra e do Decreto-Lei
a distribuição da terra, preservado o limite máximo de quinhentas jeiras, o que eram nada mais do que cento e vinte n~ 554/69 se instrumentalizou o Pafs de uma lei básica e fundae cinco hectares.
_mental para promover as desapropriações massivas.
Como foi exataffiente a distribuiçãO das -teiias noS EstadOs
_ No entanto, com o advento da Constituição de 1988,
Unidos? Noventa acres, em torno exatamente de cento e cin- esse processo foi à marcha a ré. Com o intuito de se dar
qüenta hectares.
um passo à frente em termos da reforma agrária, na realfdade,
E assim se procedeu na Idade Média; assim foi o desenvol- o pensamento progressista nacional não teve condições ou
vimento da Europa:- da França, da Itália ... A reforma agrária de impor a Sliã vontade, ou caiu na armadilha dos latifunsempre foi uma forma fundamental de distribuição da riqueza, diárioS.
uma afirmação-do princfpio mais e1ementar de justiça. Inici::~.l
Mas, a verdade ~é que a Constituição é um retrocesso
mente, concebida como a justiça distributiva, ou seja, de dar em termo de Reforma Agrária.
a cada um ·o que é seu. E, mais tarde, elaborada no conceito
E se não bastasse a introdução no art. 185 do que seja
de justiça social, que é dar a todos um pouco do seu de propriedade produtiva, do que sejam a pequena e média procada um. É este o ardor que sempre informou a atitude de priedades rurais, airida no art. 184 está estipulado, no seu
reforma agrária: este conceito de plasmar a justiça, de distri- § 3"' que cabe à lei complementar estabelecer procedimento
contraditório _especial, de rito sumário, para o processo judicial
buir a riqueza e, sobretudo, a riqueza do solo.
Mas, Srs. Senadores, não tenho dúvidas de que essa é 1e desapropriação.
.
uma tarefa difícil, quão difícil foi para os irmãos Graco e
Vejam, Srs, Senadores, as Com~eqüências desta dispoTibério, exatamente naquele momento, no ano 126 a.C., que sição: antes, a desapropriação se fazia de forma preliminar,
assim pregava:
- - o deCreto declarando o interese social e a decisão judicial
"Os animais sêlvageris 'que-vagam pelas rllãtãs da liminar, mandando que a propriedade se transferisse forçadaItália, dispõem, pelo menos, de tocas, coviS e cavernas mente do expropriado para o expropriante, do particular para
onde recolher-se; enquanto que homens que combatem a União. E isso era feito, geralmente em 72 horas; após o
e morrem por ela, s6 possuem o ar e a luz, constrangidos ajuizamento da ação. A União já poderia dispor dos bens
a perambular de cá para Já, com mulher e filhos, sem expropriados para distribuir aos sem-terra. Essa era a legislaponto certo ou teto sob que abrigar-se:_ Mentem os ção anterior, que era avançada. Quando a Constituição "estábe~
capitães quando, para encorajar os sOldados, os incitam Ieee um processo contraditório_ em _que se· assegura ampia
e exortam a combater bravamente, em defesa dos tem- defesa, isso quer signifiCar que- o PrOcesSo vai esgotar a sua
plos, altares e túmulos seus e de seus antepassados. instância para, ao final, culminar com a deSapropriação. Antes
Não há um só entie tantos cidadãos romanos, que possa era o inverso, era numa fase preliminar e propriedade se
mostrar o altar doméstico ou a·sepultura dos seus maio- transferia; agora temos esse embaraço constitucional. Tal é
em decisões
res -pobres diabos que vão â guerz:.~ ~~<?m~_ate.~e_ffi:qr o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
9
rer pelas delícias, riquezas e fartura dos outros. Pompo- recentes, que entende que o art. 184, § 3 , não acolheu o
samente chamados senhores e dominadores do mundo processo especial de desapropriação prescrito no Decreto-Lei
conhecido, não possuem de seu uma· polegada siquer n• 554.
de terra." (Piutarco).
Vejam V. Ex•~ que a reforma agrária não apenas entrou
Nesse sentido que se vai construindo a idéia de distri- em marcha a ré,,como também entrou em colapso.
buição da propriedade, isto é, da distribuição da riqueza.
O Sr~ Elcio Alvares- Permite-me um aparte, nobre SenaFaço a transposiçãoo;-para·os nossos diaS, especialmente dor?
para o Estatuto da Terra, quando conceituava a reforma agráO Sr. Elcio Álvares- ConCedo o aparte a V. Ex\ conf
ria, no seu art. 16, como as medidas necessárias a mudar muito prazer~
·
·
· a estrutura fundiária, com a extinção gradativa do latifúndio
.O Sr. Elcio Alvares- Senador Amir Lando, a parte introe do minifúndio.
Aqui, $rs. Senadores, quero dizer que a Reform~ Agi-ária dutória de seu pronunciamento ratifica inteiramente todo o nosso
saiu de um discurso antes anatematizado pelas classes conser- conhecimento do seu valor jurídico, como _advogado
altamente especializado em questões de terra. E V. Ex~ aborvadoras, para depois a revolução trazê-lo para o seu _seiç
e promover a Reforma Agrária, porque a refõirlla agfâria, dou muito bem a evolução do Direito de Propriedade através
fundamentalmente, é essa tentativa de fazer ingressar contin;. dos tempos. Mas o ponto principal - e aqueles que têm
experiência com a prática processual sabem muito bem Trecho do Livro "'As Terras Devolutas na Reforma Agrári~", pag. 23.
é que houve uma involução no processo -de desapropriação,
7
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depois da edição do texto constitucional disciplinando a matéEntão, considero que a questãO da reforma agrária é
exatamente o pressuposto de um desenvolvimento capitalista;
ria atualmente. Porque a lei vigente, anterior_ao texto constitucional, é muito draconiana. Ela emitia inlediatamente ... o
é uma reforma por que qualquer regime capitalista, qualquer
Estado de posse da terra, depois é que o cidadão iria contestar
economia moderna passou. Esta partição da propriedade cria
a questão do preço. E aí a reforma agfáriã. não ficaria ·sujeita umacapa:cidaâe produtiva de renda e consumo da população
que a capaCita a absorver o mercado interno. Em conseqüênao desdobramento de um processo:-Hoje, o que verificamos
é ·o-gra:ntle pecado que residiu na legislação--anterior que,
cia, possibilita o aumento da produção rodando a engrenagem
do progresso em grandes proporções. Nos Estados Unidos
infelizmente,-no processo da reforma agrária, que é reclamado
por todos, agora, recentemente, o Papa colocou com toda
foi assini. Todos falam que é um exemplo, mas esquecem-se
da grande divergência _entre o_Sul e o Norte. O Sul promoveu
clareza o posicionarilerito da Igreja, que é o posicionamento
a concentração da propriedade - a grande propriedade de todos aqueles que querem o Estado mais produtivo, mais
o Norte partilhou, industrializou e, inclusive, dominou o Sul
próspero; surgiu um_ problema grave: transformaram o prona Guerra da Secessão.
cesso da desapropriaÇão, o processo da reforma agrária, num
processo marcadamente ideológico. Acho que aí é que residiu
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V._ Ex~ um aparte?
exatamente o organismo do Estado encarregado da desaproO SR. AMIR LANDO- Ouço o aparte do nobre Senador
priação - ele se quedou ao aspecto ideológico, levou -para
Esperidião Amin.
um campo, que-·nao-era um campo, vamos-dizer, altamente
salutar, ensejando af as questões de terra· qoe até hoje se
O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador Amir Lando,
arrastam em vários Estados brasileiros. Portanto, V. Ex~ é
muito feliz nessa colocação de advertência. OS advogados a constatação que o Senador Elcio Alvares já fez, eu a quero
que estão_ acostumados ·a exercitar a advocacia no processo repetir, sobre a oportunidade do seu pronunciamento e sobre
de desapropriação para a i"eforma agráiía -sabem muito bem a profundidade, do ponto de vista jurídico e social que o
que hoje ficou muito mãiS difíCil ao Estado - diria quase . realça. Feito ·este registro, quero apenas, COrroborando o que
impossível- mesmo porque o Estado está desvalido de caixa V. Ex' diz, tre~:~er dois modestíSsimos exeniplos. O primeiro,
para processar uma reforma agrária cõri:tpaiível com a necessi- é enfatizar o que disse aqui, infonnalmente, e V. Ex~ concor~
dade do País. Acho que isso é impoit3rite~- tenr ·que- haver dou que a reforma agrária é um procedimento ou um programa
qualquer iniciativa da parte, inclusive do Poder Legislativo, eminentemente capitalista, posto que o seu objetivo é aumenpara que o processo de desapropriação retome as lides anterio- tar o número de proprietários. Aumentar o número de_ prores, e possamos tê-la exercitada eficazmerite, sem -qualquer priedade e de proprietários é coisa de capitalista. O regime
atividade ideológica que macule esse processo de desapro- socialista ou comunista, que nome se lhe dê,_ propopria a
priação, aquilo que era realmente uma providência salutar. coletivização, ou seja, a absorção das terras pelo E~tado e
Dig-a..:se de passagem, aí é que é lncrível, toda essa legislação a revogação do instituto da propriedade. Este pro.s:::edimento
foi erigida exatamente na prevalência dos regimes militares. está falindo no mundo inteiro. E .os últimos sintomas dessa
falência ocorrem na própria economia de Cuba, cujo desemMuito obrigado a V. EX'
penho do ponto de vista econômico e de competitividade deixa
O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador Elcio Álvares, a desejar. Então, é lamentável que uin País COm as dimensões
V. E~ dá um brilho especial ao meu pronunciamento, porque do Brasil esteja, neste momento, diante desse quadro jurídico,
com muita propriedade traz à baila e ao esclarecimento do onde não é possível se_ desenvolver _u_m programa de reforma
Senado questões fundamentais pertinenteS -às difiCuldades da agrária. Estamos algumas décadas atrasados em relação ao
Estatuto da Terra, que é de 1964- olhe bem o ano- portanreforma agrária brasileira, e, sobretudo, a partir do texto
to, no primeiro ano da Revolução, primeiro ano do Governo
constitucional. Advogado experimentado, V. Ex' bem disse
que se tornou quase impossível dar curso aos artigos 184, do Presidente Castello Branco. Então, estamos atrás disso,
ou seja, atrasados em relação a issó e-o Congresso tem respon185 e 186-da Constituição~ e hoje, pelo entendimento do
sabilidade, sim, esta é a segunda observação que quero fazer,
Supremo Tribunal Federal, a questão realmente se tornou
corroborando o que diz V. Ex• É uma pena que não estejamos
impraticável. Entendeu o Supremo que seqUer o Poder Executivo está aUtoriZado a expedir um decreto que declara a área todos aqui, Senadores, e assumamos essa consciênCia; isto
de interesse social. Neste particular, divírjo do pretório excel- é conosco, não é com o Executivo"- apenas, isto é conosco,
isto nos diz respeito. E, só para concluir, quero lembrar que,
so, data venia.
ontem, o jornal O Estado de S. Paulo frOuxe uriia fuatéria
muito importante sobre Taiwan, país que tive oportunidade
Carecemos, sim,~ de um processo especial, normas de
procedimento, mas- a vedação da declaração de interesse social de visitar há cerca de um mês e alguns dias, cuja dimensãonão está implícita no texto constitucional; a lei deve regular territorial até s'erve, nesse momento, como paradigma por
o processo-de desapropriação- direito_ adjetivo, mas o dire.ito
oposição a nossa situação. Um país com 36 mil quilómetros
substantivo fundamental já está na Cofl.Stffü.ição.- E V. Ext quadrados, pouco mais de que 1/3 do Estado de Santa Catacorretamente afirma que a questão dã. reforma agrã:ria, tem rina, W nulhões de habitantes, hoje considerado um protótipo
um sentido ideológico, não- quer Significar; evidentemente, de uma economia desenvolvida, para alguns, como se fosse
capitalista, muito embora a produção de bebida alcoólica e
de uma doutrina marxista oU não-marxista ou liberal. Não,
a reforma agrária é eniineritemente capitalista, é a refoima
de cigãrros,- ou seja dois vícios, seja estatal; essa é a situação
burguesa por excelência. Quem afirmá é Trotski; Leon Trotski na China nacionalistã atualmente. Mas a primeira pràvidência
afirmava isso na "História da Revolução Russa" e dizia mais, que foi tomada pelo governo capitalista, logo dois de 1949,
que se a lei de reforma agrária czarista tivesse -vingado, não
foi fazer uma refc;n:ma agrária radical.
Acabaram com os grandes proprietários e ·com a·s grandes
se faria a revolução em 1917. É um estudo belíssimo e profunpropriedades, mas acabaram sob todas as formas: com taxaçãcr
do, penso que todos conhecem a história-da revolução.
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abusiva -poderíamos dizer - e com a desapropriação da~
quilo que se considerava, para o pãdrão de um país daquela
dimensão, ·como grande propriedade; e o resultado, não ape~
nas dessa providência, é que a pequeníssima propriedade para
o-·nosso padrão tornou-Se lucrativa, quer dizer, um hectare,
por exemplo, produzindo melão, dá uma renda de 15 mil
dólares em três meses para o proprietário, ou seja, modernizou-se a agricultura. E um pafs com 36 mil quilómetros quadrados exporta alimentos, tendo tido, na origem da sua história
- porque a história de Taiwan é muito recente, começou
em 1949, uma história de 40 anos - uma renda per capita
de 145,51 dólares e tem, hoje, 8 mil dólares de renda per
capita, não só por causa disso, mas também fundada na -reforma agrária. E é lamentável que um país com as dificuldades
do nosso esteja, neste momento, defasado, repito e concluo,
em relação a 1964, ou seja, estamos precisando da famosa
caminhada de volta para o futuro. Muito obrigado pelo aparte.
O SR- AMIR LANDO - V. Ex• traz uma contribuição
importante ao meu pronunciamento, nobre Senador EsperidiãoAmin.
·
Isto é o mundo, e o momento. Isto é a realidade. Se
olhássemos mesmo o nosso Estado, Santa Catarina,- exatamente o oeste catarinense, o Município de Conc6rdiã é um
dos municípiOs de maior renda per capita do Pals, V. Ex~
bem sa6e, onde a propriedade está em tomo de 20 hectares.
O Sr. Esp-eridião Amin- Doze heCtares.
O SR- AMIR LANDO - Doze hectares, no tempo em
que tinha essa referência era de 20 hectares.
________ _
E assim é na Alemanha, onde a propriedade média é
de 6ha e produz um excedente de 40 milhões de toneladas
de grãos. Não há econonlia fOrte sem.- base agrícola sólida;
não há economia forte sem setor ãgrícola_ efetivamente desenvolvido. Essa é a realidade do desenvolvimento capitalista.
Não se trata de uma questão socialista, mas, exclusiV3.mente,
Sr. Pre:::idente, Srs. Senadores, de haurir a experiência dos
outros, já que não quererm-os nos rendc::::r ao bom senso e
à razão.
O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR- AMIR LANDO "-- Com muiio prazer, -senador
<\ureo Mello.
O Sr. Aureo Mello- Lembro-me, nobre Senador Amir
Lando, daquele livro de autoria do nosso -comum amigo, já
falecido, o Professor e Deputado José Guilherme de Araújo
Jorge, intitulado "BrasTI_com letra mínúscula". O. ponto nevrálgico central' daquele livro~ JU.stamerite citar_:;t experiência
feita pelo pai do Sr. Moura Andrade, ex-Presidente_~o Senado
Federal, o criador da hoje cidade de Andradina, através de
um sistema de refornia agrária,- em qu~_ s'. s~ patrocinou a
distribuição de lotes adequados a todos que movam naquelas
imediações, que serüi.rii- pagos, paulatinamente, em prestações; assim como formulou um sistema infra-estrutural, çlotado de delegacia de polícia, arruamento e, :firida, um mecanismo capacidade para que o cidadão pudesse aproveitar aque~
le lote e dele pagar sua mensalidade, mantendo o seu próprió
sustento. Pouco a pouco, aquela coletividade, antes devedora,
apressou-se em pagar suas dívidas ao Sr. Moura Andrade.
Aquele imenso território, que era justamentê õ Seu ratifúndio,
converteu-se em uma cidade produtiva, sendo hoje um exemplo para ·o Brasil. Se no Brasil tivéssemos feito; ao invés
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das agrovilas preconizadas pelo Estatuto da Terra, outro tipo
de reforma agrária que não fosse tão estranha e tão violentadora, teríamos, de certo, uma solução apresentada eiJl__ casa,
quase que íntituitivamente, por um cidadão que foi o responsável por um dos núcleos de ativação e de reforma agrária
mais perfeitos que podem ser citados pelo livro de José Guilherme e pelas conversas que tiVe1n6s com ele, V. EX"' e eu.
O SR. AMIR LANDO- Um grande poeta.
_ O Sr. Aureo Mello- Grande poeta e um grande escritor!
Quando se fala em J .G., ninguém pensa no prosadQr! ninguém
pensa no professor de História do Pedro II, ninguém pe_nsa
no--autor de livros em prosa sobre reforma agrária. É verdade
o que V. Ex~ está dizendo. A _Çonstituição Federal recuou
rio que estavã deterniinado no Estatuto da Terra, lei que
servia de substantivo para os pareceres que proferíamos r_1:0
Incra- eu, muito depoiS que V. Ex~ saiu paiciexercereficiente
advocacia _nas áreas de Rondônia. De maneira que quero
escolher a opinião de V._Ex~ e dizer que esse capítulo introduzido na Constituição Federal, nos arts. 184 a 186, é realmente
um pouco intempestivo, imoportuno e estranho, decorrente
talvez da pressa com que a Constituição foi feita. Mas a verdade é que o Estatuto da Terra ainda é uma lei que pode servir
perfeitamente de espinha dorsal, que conduza a reforma agrária. Inclusive, também, a determinação do Presidente João
Güulart, com relação às rodovias.
O SR. AMIR LANDO - O famoso decreto da Supra,
da sexta-feira 13.
O Sr. Aureo MeDo- O famoso decreto da Supra, que
determinava lOkm às margens das rodovias, para que aquela
terra fosse considerada da União. Gostaria de prossegUir ouvindo o discursO de V. Ex~, e perdoe-fie a ititerrupção.
O SR. AMIR LANDO- Nobre.Senaclor Áureo Mello,
V. EX~- me dá um imenso prazer ao proporcionar a oportUnidade de recordarmos aqueles dias com a grande emoção
em qu-e estivemos juntos a favor da reforma agrária no antigo
Ibra e Incra. Posteriormente, V. Ex' permaneceu ainda por
mais tempo que eu.
Mas, como magistralmente disse V. Ex~, a reforma agrária
é fundamentalmente uma decisão política, e poderíamos ter
dado solução aos problemas na origem. Não era necessária
essa violentação de deslocar o homem do Sul para a Amazónia,
C!__ho~~-~ do Nor9este para os c_onfins de Rondô_nia. Poderíamos realmente ter- assentado o nordestino no Nordeste, o
sulista-no SuJe assim por diante, porque esse é um processo
que só fortaleCe a economia capitalista, é o exemplo UiiiVersal.
E esse exemplo de V. E~ mostrou exatamente a decisão
e o espírito público de um brasileiro que resolveu dar um
passo decisivo a favor da distribuição das terras. E lá está
Andradina pujante, lá está uma parte de São Paulo, que,
certamente, é o córação produtor deste País.
_ A refotma agrária é isso, os seus frutos logo Comiçam
a §:e_t colhidos: primeiro, melhorar a dieta, e alimentação dos
qtitnrabalham na terra; depois os excedentes vão para o mercado, a evolução e a ascensão social e econômica do trabalhador rural.
Nobre Senador, V. Ex~ também disse que houve um retrocesso. Acompanhei na época da Constituinte a elaboiação
desse capítulo da Constituição. Diante dá disputa entre o
Ce_ntrão e os Progressistas, diante da disputa entre os terratene-ntes e os sem-terra, ou aqueles devotados à causa dos sem-
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terra, seria preferível ter-se mantido o texto anterior da Cons:i- _ está_ reqUerendo, que o PaíS reclama e que os sem-terra não

tuição, que era mais avançado. Mas, ao se _traze~ maténa
estranha ao centro da Constituição, no intuito de dar um
passo adiante, efetivaniente~-resultou ao colapso da reforma

á .
.
·-·
..
- . . -- •
agr ~~a é a realidade jurídica. Estão aí as decisões dos_ t:nbunais inclusive do Supremo Tribunal Federal, que nos levaram
a u~ retrocesso, deixand_o-n_os quase impossibilitado.s. -·

Por isso, faÇO uril -ãpelo, Sr. Presidente, SrS. senadores,
ao Congresso Nacional, para que se dê curso aos --projetas
definindo-se propriedade produtiva, média e pequena proprie-

agüentam mais esperar.

Muit~

obrigado, Sr. Presidente.

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 38, DE 1991-

Estabelece limite r-eferente à gratificação de atividade _legislativa p~ra os servidores que menciona.
A Comissão- Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar,- e de acordo com o
art. 11 da Resolução n' 87, de 1989, resolve:
Art. 1" O acréscimo pre-cUniário referente à gratificação
de atividade legislativa atribuível aos servidores ocupantes
do cargo de provimeitto efetivo de Assessor Legislativo, em
decorrência do exercício de cargo em comissão pelo GrupoDireção e Assessõramento Superiores, qu-ando optantes pelo
vencimento do cargo efetivo, será igual ao acréscimo pecuniário concedido, a esse mesmo título, aos servidores acupantes do cargo de Analista Legislativo, Classe_ Especial, Padrão
III, que se encontrem em idêntica situação, resultando nos
seguintes fatores de ajuste para aqueles servidores:
DAS-3 = 1,31
DAS-4 = 1,57
DAS-5 = 1,88
DAS-6 = 2,23
.
_ . • . ,
.
Art~ 2" Ficanl alterados, propordónailnente, os fatores
d~ aju~te a que se refere o item 5 do Anexo VI do Ato
da (~omissão Diretora n9 21, de 1991, çom a redação do _Atõ
da Comissão Diretora n' 26, de 1991, aplicáveis aos servidores
_ocupantes do cargo de provimento efetivo de Assessor Legislativo, na situação prevista naquele item, para cumprimento
da limitação imposta pelo art. 19 deste Ato.
Art.· 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publica-ção, com efeitos finan-ceiros ã. partfr de 1" de outubro de 1991.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Oiretorã, 31 de outubro de 1991. Mauro Benevides - Alexandre Costa - Lavoisier Maia -

dade, e se estabeleça novamente um estatuto processual que
discipline 2. ação expropriatória. Isso é urgente, porque, hoje,
o Incra, através do Decreto- n" 369, do mês em curso, vem
editando normas para a aquisiÇão de terr~s de forma amigável,
a aquisiÇão pura e Siiiiptes de terras afetadas por tensão sociaL
Trata-se de um escape aos problemas cruciais e emergentes
que aí eStão: os acampamentOs dos sem-terra que estão invadindo este País, peregrinando como se fossem anifuais_ tangidos para o matadouro, sem um espaço· para edificai' as suas
moradas, sem chão para lançar a semente, o grão e colher
o fruto. Atualmente temos, pelo Brasil afora, 12- milhões de
brasileiros que precisãffi de terra para plantar. o- caiXa está
baixo, mas há, ainda, falta de instrumentos e falta, sobretudo,
de decisão política. Contudo rião-é apenas do -POáei-Cxecutivo
a falha,. mas também do Congresso Nacional, que não disciplina essas disposições da Constituição. É u_ma omissão, que,
nesta hora, denuncio perante a Nação, do Congresso Nacional, que, passados quase três anos -~-desde 1988 -, ainda
não se_dispós nada sobre a reforma agrária.
Constantemente os-JOrnais estão denUnci3ndo a ·violêitda
no campo, a morte dos líderes rurais, a morte de trabalhadores, dos sem-terra, dos invasores. Só se inVade diant.e da
inércia do Governo. Muitas vezes, configurando unia atitude
de legítima-defesa, de proteção à vida, o pai de familia vê-se Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO-DIRETORA N• 39, DE 1991
impelido a invadir as terras desocupadas, mesmo que seja
um ato reprovável e até criminosO_: Diante do estado de necesA Comissão Diretora do Senado Federal, nõ uso de sua
sidade, até o crime se redime, porque, acima do direito da competência regiinentã.I, considerando a necessidade de viabigara~tia do direito de propriedade, está o direiito·ã--vida. E
lização e agilização de credenciamento, junto ao Senado Fedevida, no estado de necessidade, impele até a piática-Criminosa. ral, de entidades prestadoras de serviços complementares de
Essa é a situação do País. E a essa situação venho, perante diagnósticos e tratamento, resolve:
este sisudo Senado, fazer um apelo até juVeiiil, um apelo
Art. 19 O art. 14 do Ato 40/88, da CQmissão Diretora,
que, sei, talvez não cale fundo, como não-calava, de resto1 .passa a vigorar com a seguinte redação:
o apelo dos Graco, no Senado Romano, porqUe os s-enaâOres
"Art. 14. Os honorários correspOndenteS aos
não viam com bons olhos a questão da reforma agrária. I~s~_
-serviços complementares de diagnóstico e tnitãmento
é histórico, está gravada por Tito Lívio nas suas crónicas,
obedecerão à Tabela da Associação Médica Brasileira
em tomo do ano XXVI, que fazia a reSpeito da atuação dos
- AMB, podendo os respectivos valores serem acresirmãos Graco ria Velha Roma. A história Se· repete. Reste
cidos de até 50% ( cinqüenta pOr ceittoJ, iiiediarite juStiSenado realmente tem sido um tanto quanto conservador_com
ficativa apresentada pela Subsecretaria de Assistência
relação à questão da reforma agrária~ É preciso -que acordeMédica e Social."
mos, é preciso (]:Ue;-ilest3. hora difícil de crise sem precedentes
por que o País está passando comecemos a ter um gesto prático
Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publide distribuição da riqueza para melhorar -as condições de vida cação.
do povo brasileiro, dos sem-teto, dos que habitam sob a proteArt. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
ção das pontes, dos que não têm esperança, não têm amanhã,
Sala da Comissão Diretora, 31 de outubro de 1991. daqueles que não têm o que comer, que se' comece distribuindo Mauro Benevídes, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator -a terra para plantar e saciar a fome.
Lavoisier Maia - Beni Veras.
É o apelo que faço nesta hora, neste apagar das luzes
ATO DO PRESIDENTE N• 770, DE 1991
desta sessão do Senado da República, para que todos, em
_O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeum esforço comum, em uma grande cruzada a favor _da r_efonna_
agrária, possamos ab menos aprovar o que a Nação inteira tência regimental e regulamentar, de confoi"IIiidãde coin a
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delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato Legislativo, Área de Proce5SO Legislativo, Classe Especial,
Z, de 4 de abril de 1973, e tendo Padrão III, do Quadro Permanente_do Senad_o Federal, nos
da Comissão Diretora
em vista o que consta do Processo ri? 016.3Ô3/91-1, resolve termos do art. 40, incio III, alínea c, da Constituição da Repúaposentar, voluntariamente, Antonio Alves Santos, Técnico_ blica Federativa do Brasil, combinado com os arts. 193, 186,
Legislativo,-Átea âe TransporteS, ·classe Especial, Padrão inciso III, alínea c, e 67, da Lei n9 8.112, de 1990, bem assim
III, do Quadro Permanente do Senado Federl!l, nos termos com os arts. 490 e 492 do_ Regulamento Administrativo do
do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Senado Federal, e art. 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989,
Federativa_ do Brasil, combinado com os _a:(tS. 186, inc_iSO I~I._ com as vantagens da Res_olução (SF) n' 21, de 1980, com
alínea c, e 67, da Lei n"' 8.112, de 1990, Oem assím -corri os pro~entos proporcionais ao tempo de serviço, à razão de 30135
arts. 490 e 492 do Regulamento Administrativo do Senado (trinta trinta e cinco_ avos), observado o disposto no art. 37,
Federal, e art. 11 da Resolução (SF) n' 87 ,de 1989, com inciso XI, da Constituição Federal.
proventos proporcionais ao te_nipo de serviço, -à raZ-ãà 34/35 - .. :Senado_ Federal, 4 de novembro de 1991. - Senador
(trinta e quatro trinta e cinco avos), observado o disposto Maur_o Benevides, Presidente.
no art. .37, inciso XI, da_ Co11~tituição FederaL
Senado Federal, 4 de novembro de 1991.- Mauro BeneATO DO PRESIDENTE N• 774, DE !991
O P-residente do Senado Federal, no Uso da sua compevides, Presidente.
ATO DO PRESIDÉNTE N• 771, DE 1991
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
0 Presidente do Senado Federal, no _\ISO da sua compe- delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
tência regimen!al ~ regulalnentar, de confo_~idade com a da Comissão Diretora n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
delegação de competência que lhe foi_ outorgada pelo Ato -·em vista o que consnr-do Processo n' 016.474/91-0, resolve
da Comissão Direióra n"' 2;- de 4 de abril de 1973, e tendo apdsentar, voluntariamente, Vera-Brígida Campos,- Técnico
em vista 0 .que consta do p-rOcesso n" ó~7.í)0;;!91-1: i-esolve Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe Especial,
aposentar, voluntariamente Flórida Mariana Acioli Rodri- -Padrão II, do Quadro Permanente do Senado Fe_deral, nos
gues, Analista Legislativo, Área de OrçamentO-Público, Clas.- termos do art. 40, inciso III, alínea c, da ConstitUição da
se 1•, Padrão V, do Quadro ·de Pessoal do Senado __Federal, - "República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 193,
nos termos do art. 40, inciso UI, alínea· c~ d-a Con.stituíção 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n"' 8.112, de 1990_,_ bem
da República Fedúativa do Brasil, combin_ado com 0 art. àSsim com os arts. 490 e 492-do Regulamento Administrativo
186, inciso III, alínea c, da Lei n' 8.112, de 1990, bem assim do Senado Federal, e art. 11 da Resolução (SF) n' 87, de
com os arts. 490 e 492 do Regulamento AdrÍ:tinistrativo do !989, com as vantagens da Resolução (SF) n' 21, de 1980,
Senado Federal, e art. 11 da Resolução (SF) n~ 87, de 1989, éom proventos proporciortahf ao -tempo de serviçO, à razão
com proventos proj:>ordcin-ais ao ~empo de serviço, à razão de 27/30_(vinte e sete trinta av~~), obs~rvado o di$posto no
de 28/30_(virite e oito trinta avos), observado o disposto no art. 37, inciso XI, di! Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de novembro de 1991. --Senador
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de novembro de 1991. _-Senador Mauro Benevides, Presidente.
Mauro Benevides, Presidenie.
ATO bO PRESIDENTE N• 775, DE 1991

on'

ae

ATO DO PRESIDENTE N' 772, DE 1991
0 Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe-

.tência regimental e regulam~ntar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n"' 017.223/91~1, resOlveaposentar, vpluntariamente, Ortíc1o Bento Borges, Técniq>__,
Legislativo,Area de Artesanato, Classe Especial, Padrão II,
do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos tennos do
art. 40, incisO III, alínea a, da Constituição da Répública
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 192;inciso II,
e 186, inciso III, alínea a, da Lei n~ 8.112, de 1990, bem
assim com os arts.490 e 492 do Regulamento Administrativo·
do Senado Federal, e art. 11 da Resolução (SF) n' 87, de
1989~ com proventos integrais, observa-do-o-disposto no art.
37, inciso XI, da Constituição Federal." _ _
·~Senado Federal, 4 de novembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO-PRESIDENTE N• 773, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competênci_a__ que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Direfóia n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que coirsta do Processo_ n"' 016.847/91-1, resolve
aposentar, voluntariamente, Nalvina Neto Ribeiro, Analista

O PrC$idente do Senado Federal, no uso da sua competência regimentai e regulamentar, -ern conformidade com a
delegação de competência que lhe !oi outorgada pelo Ato
da Comissão Ditetorã., n"' 02, de 4 de abril de 1973, -e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 014.443/91-0, resolve
apos-entar, porinvalidez, a servidora Maria José Cecí, Analista
__1:-egislativo, Área_Pe Pro_cesso Legislativo, Classe Especial,
Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
term.os_ do art. 40, inciso I, da Constiutiç~o da República
Federativa do Brasil, combinado com os atts. 186, inciso I,
§ 19 , e 67, da Lei n9 8.112, de 1990, bem assim com os arts.
_190 e 492, § 29 , do Regulamento Administrativo do Senado
Fe_~ra!,e oart. 4• da Resolução (SF) n' 87, de 1989~ o6servado
o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de novembrcr de 1991.- Senador
Mauro BeQevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 776, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competéncia que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de -1973, e tendo
em vista o que _consta do Processo n9 014.455/91-9, resolve
aposentar, voluntariamente, Virginia Maria de Fariã.Laranja
Ana!ista Legislativo, Área de Comunicação Social, Classe Es:
pecial, Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal,
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nos termos do art. 40, inciso III, alínea c, da Constitüiçáõ
da República Federativa -do Brasil, combiná.do com os arts.
186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n• 8.112, de 1990, bem
assim Com os arts. 490 e 492 do Regulamento Admi:rüsfrátiVo
do Senado Federal, e art. 11 da Resolução (SF) ri• 87, de
1989, com as vantagens da Resolução (SF) n• 21, de 1980,
com proventos proporcionais ao tempo de serviço, à razã6
de 25/30 (_vinte e cinto trinfa avos), observado o disposto
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de novembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 777, DE 1991
Altera o Quadro de Detalhamento da DespeSa flxada no Orçamento do S_e_nado Federal, para o exercício
de 1991-

Novembro de 1991

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe _confere o Regimento In_terno~ e tendo em vi~ta o
disposto no art. 54, § 4•, da Lei n• 8.074, de 31 de julho
de1990, resolve:

Art. P fica alterado, na forma do Anexo deste _Ato,
o Quadro- de DetCJ.lhamento da Despesa fixada no Orçaniento

da Unidade 02.101 -Senado Federal.
Art. 2 9 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, rétroagindo os efeitos a esta data.
Art. 39

Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, 4 de novembro de 1991. -

Senador

Mauro Benevides, Presidente.

Em Cr$ 1.000,00
Quadro de Detalhamento da Dcapesa _ Capçelamento

Recursos de TQdas as Fontes e Transferencias

Eapeci!icaçllo

Natureza

Fonte

3.1.90.11

100

158.000

3.4.90.30

100

100.000

Detalhado

- Fiscal

Total

0Ul01.0001.2021 _ Administraçllo e CoordenaçAo dos

Serviços Legislativos
01.001.0001.2021ftl002 _Funcionamento do Senado Federa

Recursos do

Pessoal e

putras Despesas

Tesouto

Enc. Sociais

Correntes

258.000

158.000

100.000

258.000

Total

258.000

Quadro de Detalhamento da Despesa _ Supiementaçllo Recursos de Todas as Fontes e Transferencias
Eapeci!icaçAo

Natureza

Fonte

3.1.90.16

3.1.90.14
100

100
150.000

3.4.90.33

100

100.000

Detalhado

- Fiscal

Total

01.001.0001.2021 _ Admi!l.lltraçllo e Coordenaçao dos

Serviços Legislativos

01.001.0001.2021ftl002_ Funcionamento do Senado Federal

8.000

258.000
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Recursos do

Pessoal e

Outras Despesas

Tesouto

Enc. Sociais

Correntes

258.000

158.000

100.000

ATO DO PRESIDENTE N• 778, DE 1991

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competéncia regimental e regulamentar, de confonnidade com ·a
delegação de competência que lhe foi out<rrgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973_, e tendo
em vista o que consta do Processo n• 016.563121-3, resolve
aposentar, voluntariamente, Eunice Soares, Técn1có Í.egislãtivo, Área de Processo Legislativo, CJasse ''Especial", Padrão
III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos
do artigo 40, inciso lii, alíJ!ea a,_ da Constituição da Repúbli~a
Federativa do Brasil, combinado com os artigos _192, iricisO
11, e 186, inciso III, alínea a, da Lei n• 8.!12, de 1990, bem
assim com os artigos 490 e .492 do Regularilento Administrativo
do Senado Federal, e artigo 11 da Resolução (SF) n• 87,
de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no
artigo 37, incíso XI, da ConstituiçãO Feder.:il.
Senado Federal, 4 de novembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 779, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compew
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada~pelo Ato
da Comissão :Diretora, n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n• 016.905191-1, resolve
aposentar, por invalidez, a servidora Beni Beltrão de Faria,
Analista Legislativo, da Área de Processo_ Legislativo, Classe
"Especial", Padrão lll, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do artigo 40, inciso I, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado CQm_ os af'!"igoS
186, inciso I, e 67, da Le_i_n• 8.112, de 1990, ~e o <~rtigo I'
da Lei n' 1.050, de f9.50, bem assim com os artigos 490 e
492, §" 29, do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
e o artigo 4<? da ResoluçãoSF n<? 87, de 1989, com as vantagens
da Resolução SF n• 21, de 1980, observado o disposto no
artigo "37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 6 de novembro de 1991. - Senador
Mauro Beoevides, Presidente.

Ata da 16' Reunião Ordinária da Comissão Diretora
Realizada em 31 de outubro de 1991
Às onze horas e trinta minutos do dia trinta e- um de
outubro de um mil, nov~c~iltos e. noveQta e um, reú.iJ.ewse
a ComisSão Ditetora do Senado Federal, n~ Sala de Reuniões
da Pre;sidência, com ã presença.-dos E8:celentíssimos Senhores
Seriadores Mauro Benevides, Presidep.te, Alexandre Costa,
Primeiro VicewPresidente, Dirceu CaineirO; Prim"éii-o· Secretário, Márcio Lacei-da, Segundo Secr~tário,__ Irain~~Saiaiva,
Quarto Secretário; Beni Veras e Lavoisier Maia, Suplentes.
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Deixam de comparecer, por motivos justificadoS, os Excelentíssimos Senhore~ Senadores Carlos Alberto De'Carli,
Segundo VicewPresidente, e Saldanha Derzi, Terceiro Secretário.
~
O Senhor Presidente dá início à reunião e apresenta aõs
presentes os seguintes assuntos:
··a) ~Processo n• 0156!3191-7, que trata do pag~amento das
diferenças salariais _decorrentes da não aplicação das URP
(Unidade Referencial de Preços). O Senhor Presidente faz
uma explanação sobre a matéria, à luz das informações dispofl:ÍV:eis, lembrando que vem mantendo entendimentos com o
Senbor Presidente da Câmara dos Deputados.
Os presenteS decidem sobrestar a matéria para posterior
deliberação, a fim de se conseguir maio"res subSídios;
b) O Senhor Presidente lê os Estudos Preliminares da
Comissão composta dos servidores Manoel Vilela de Magalhães, Paula Cunha Canto de Miranda, Sara Ramos de Figueiw
redo,João Bosco Altoé, Hilda Casseb Ferraz e Marcos Vieira,
para elaborar um Anteprojeto pertinente ao Plano de Carreira
dos Servidores do Senado Federal.
O Senhor Quarto Secretário é designado para relatar
oralmente e manifesta-se pela aprovação dos Estudos, com
a elaboração de um Anteprojeto disciplinando um Piano de
Carreira considerando exclusivamente o instituto de Promoção, coriforme item c da matéria, sem prejuízo da realização
de outros estudos por aquela Comissão. Após debates, o parecer é aprovado;
__ __ _·_ .
c) O Senhoi Presidente comunica aos presentes que através do Processo n•018501191-5, o Senhor Presidente da Câmafa dos Deputados informa que a Mesa daquela Casa, em
reunião de 24 de outubro de 1991, aprovou, por unanimidade,
a proposta de construção da "Tribuna do Povo••, conforme
a Indicação n9 1, de 1991, do Senhor Senador Maurício Corrêa.
A seguir, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Primeiro Vice-Presidente, que apresenta voto favorável
ao parecer do Relator, Senhor Terceiro Secr~tá#o, sobre o
cálculo de gratificação de atividade legislativa aplicável aos
servidores ocupantes do cargo efetivo de AssessorLegislativo,
no exercício do cargo em comissão do Grupo DAS, optantes,
no qual conclui pela apresentação de Proposta de Ato da
Comissão Diretora que "Estabelece limite referente à gratificação de atividade legislativa para os servidore_s que mencio;;na" (Processos ~h~ 018428190~8, 018429/90-4, 018430190-2,
002245191-4 e 016108191-4), dos quais havia pedido vista em
reunião anterior.
Após discussão, OS'"presehtes aprovam o pàrêcere áSsínam
o respectivo ~to.. que vai à publicação.
_Pt:ossegui_ndo, o Senhor _}lresidente concede a pal~vra ao
Senh9r Primeiro Secretário -que sugere sejam as próximas
reuniões da Comissão Diietora convocadas de maneira for·
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mal, com o envio da respectiva pauta aos Membros, constando
Após discussão, os presentes aprovam o parecer.
todas as matérias que serão apreciadas. Em seguida, apresenta
Por fim, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
ao exame dos presentes os seguintes assuntos:
_ DiretOf--Geral, que submete aos presentes os seguintes assun·
a) Processo n' oog045/91-0, com voto pela aprova>ão do tos:
parecer do Relator, Senhor Quarto Secretário, JiiVOravel à
a) Processo n' 014r16/91-0, que coritém prestação de conproposta de convênio entre o Senado Federal e o CEDEC tas do Senhor Senador João Calmon, referente à sua viagem
- Centro- de Estudos de Cultura Contemporanea-;-do qual ao exterior para tratamento de saúde.
havia pedido vista em reunião anterior.
·
-É designadO o Senhor Terceiro Secretário para relatar
Após discussão, os presentes aprovam o parecer;
a matéria;
b) Processo n' 009407/91-0, com voto pela aprovação do
b) Processo n' 018235/91-3,
qual a Subsecretaria de
parecer do Relator, Senhor Segundo Secr~tário, favorável Administração Financeira propõe alualização dOs valores das
ao ressarcimento parcial de despesas efetuadas pelo servidor diárias de viagem, a serviço, confOrme- disposto pelo Ato n~
inativo João Francisco -da Silva com tratamento médico de 11, de 1991, da Comissão Diretora, na forma da Proposta
seu filho, do qual havia pedido vista em reunião anterior.
de Ato que_ "Atualiza a tabela de diáriaS a que se refere
Após discussão, os presentes aprovam ·o-parecer;-o art. 1' do Ato n' 11, de 1991, e dá outras providências".
c) Processo n' 015757/91-9, no qual a Subsecretaria de
É designado ü Senhor Segundo Secretário" parã felatar
Assistência Médica e Social apresenta Proposta de Ato que a matéria;-·
altera o art. 14, do Ato, 40, de 1988, da Comissão Diretor-a.
c) Processo-n' 015578/91-7, em que o ex-Senador João
Após discussão, os presentes aprovam a matéria e assinam
Calü;to Lobo solicita ressarcimento de despesas médico-hos--o respectivo Ato, que vai à publicação;
pitalares.
d) Proposta de ratificação do Plano de Carreira dos Servi______
O
Senhor
Primeiro
V
ice-Presidente
é
designado
para reladores do Prodasen, na forma como foi aprovado pelo Ato
tar a matéria e,
n' 1, de 1991, do Presidente do Conselho de Supervisão.
A Proposta é discutida e, antes de ser submetida à vota- de imediato, apresenta parecer-oral favorável, que é aprovado
·
ção, o Senhor Pri.ni.eiro-vice-Presidente solicita, e lhe é conce- pelos presentes;
d) Processo n' 000624/91-8, que contém a prestação de
dida, vista da matéria.
contas do Cegraf, relativa ao primeiro trimestre de 1991.
Na seqüêri.cia, o Senhor Segundo Secretário faz-uso da
É designado o Senhor Segundo Vice-Presidente para relapalavra e apresenta parecer favorável ao Processo n9
tar a matéria.
012382/91-4, em que o Reitor da The United Nations UniNada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
versity- Universidade das Nações Unidas, solicita o afastamento, por dois anos, da servidora Maria Inês de Souza Ribei- encerrada a reunião, às doze horas_ e quarenta minutos, pelo
ro Bastos para servir-naquela-UnivetSidade, ·em seu InstitutO que eu, Manoel Vilela de Magalhães_, Diretor-Geral, em-exercício, e Secretá-dO
-Corriissão i:>iretora, lavrei. a presente
de Novas Tecnologias, sem ónus para o Senado Federal.
Ata que, depois de ã.ssinada pelo Senhor Presidente, vai à
Os presentes, -após discussão, aproVaitt o pafecer-.- O ~enhor Pres_idente, então, concede a p~lavra ao Senhor publicação.
Sala da Comissão Díretófã~ 3"1 de outubro de 1991. Quarto Secretário, que leva ao exame dos presentes os seguinSenacdor Mauro Benevldes, Presidente.
tes assuntos_:
-

no

-era

a} Parecer favorável à aprovação do Projeto de Resolução n 9 72, de 1991, que "Garante a continulaade da contagem
de tempo de serviço para os fins que especifica, dos servidores
do Prodasen e Cegrar'.
Após debates, os presentes aprovam o parecer. À matéria
é encaminhada à Secretaria-Geral -da Mesa para as devidas
providências;
b) Parecer favorável à aprovação da prestação de contas
do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, relativa aos
recursos repassados no exercício de ~991 (Processo n"'
013967/91-6).
. . . - Após discussão, o parecer é aprovado.
c) Parecer contrário ao Processo n9 012879/91~6, em que
o Grupo- Brasileiro do Parlamento Latino-Americano solicita
uma verba no valor de US$ 30,000.00 (trinta mil dólares).
Após debates, os pres-entes aprovam o parecere indeferem a solicitação;
-- d) Parecer favorável à ratificação da decisão anterior,
adotada na reunião de 2 de julho de 1991, de se elaborar
um termo aditivo ao Contrato n9 001/90, CeieDrado entre o
Senado Federal e a Associação dos Servidores do Senado
Federal - ASSEFE, vinculado à concessão de uso da área
do 149 andar do Anexo I para a exploração de serviços de
lanchonete e restaurante (Process_o__n9' 016607/89-9 e
012245/90-9).

-SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 1• a 31 de outubro
de 1991 art. 269,de 1991 art. 269, ll, do Regimento Interno)
-Pro)etos aprOvados e enviados à sanção ·do Presidente da Repú~
blica
~Projeto de Lei da Câmara n' 84, de 1991 (n' 1.450/91,
na Casa de origem), que de iniciatiVa 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_~~deral de 1~ qrãu, e ~á o_utras p_r_'?vidências. Sessão: 8-10-91
-Projeto de Lei da Cãmara n' 74, de 1991 (n' 4. 771NO,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre a transformação do Centro de Educação
Tecnológica da Bahi"a em CerittO Federal de Educação Tecnológica da Bahia e dá outras providências. Sessão 16-10-91.
-Projeto de Lei da Câmara n' 88, de 1991 (n' 1.911/91,
na CaSa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que estabelece as características da Nota do Tesouro Nacional
- NTN e dá outras providências. Sessão: 16-10-91
-Projeto de Lei da Câmara n' 97, de 1991 (n' 1.992/91
na Casa de origem), de iniciativa do Poder Executivo, que
reajusta valores da tabela progressiva para cálculo do Imposto
de Renda. Sessão 30,10-91(Extraordinária)
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-Projeto de Lei da Câmara n' 81, de 1991 (n' 1.262191, · blíca-Federativa do Brasil a contrair empréstim-o externo no
valor de até US$ 2,000,000.00 (dois milhões de dólares norte-

na Caáa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que dispõe sobre expropriação das glebas nas quais se localizem culturas ilegais de plantas psicotrópicas e dá outras provi-

dências. Sessão: 31-10-91
PROJETOS APROVADOS E ENVIA_Í>OS À PROMULGAÇÃO
·-

-

Projeto de Resolução n' 73, de 1991, de iniciativa

da Comissão de Assuntos Econômicos,_ que autoriza 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-america~os~ para os fins que especifica~ Sessão:

2-10-91
-Projeto de Decreto Legislativo n' 86, de 1991 (n•94189,

americanos), ou seu equivalente em outra moeda, junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento -BID, destinado
ao financiamento parcial do Projeto de Difusão ·e Promoção
de Informações TecnológicaS e Inversões, a ser executado
pelo Ministério das Relações Exteriores. Sessão~31-10-91
Projetos aprovados e enviados à Comissão Diretora (art. 98,
V, do Regimento Intero)
~.-:-:Projeto d_e Decreto Legislativo n' 78, de 1991 (n'
184190, na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto do
acordo celebrado em Brasflia, no dia JS de dezembro de 1989,

entre os Governos da República Federativa do Brasil e a

eritre o Governo da República Federativa do Brasil c o Centro
Latino-Americano de Física sobre suas obrigações, direitos
e privilégios em território brasileiro. Sessão: 22-10-91.

República da Coréia, destinada a evitar a dupla tributação
e prenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre a renda,

-Projeto de Decreto Legislativo n' 7~, de 1991 (n'
168/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do

firmada em Seul, a 7 de março de 1989 Sessão:4-!0-91

Acordo de Ço-Produção Cinemat_ogiáfica, celebrado_ entre
o Gqverno da República Federativa do Brasil e o Governo

na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Çonvenção

- Projeto de Resolução n" i(), de 1991, de iniciativa
da Comissão de Assuntos Económicos, que altera o disposto

no art.
Sessão:
125189,

31 da Resolução ·n' 38 de 1991, do Senado Federal.
9-10-91
_ _
_
Projeto de Decreto Legislativo n' 114, de 1991 (n'

da República Popular de Angola, em Luanda, a 28 di janeiro
de 1989. Sessão: 22-10-91.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 81, <le 1991 (n' 78189,

na Câmara dos Deputados), que aprova o Texto do Acord_o
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o
outorga concessão à RCE TV Xanxerê Ltda., para explorar Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cida- . República Popular de Bangladesh. Sessão: 22-10-91

de de Xanxerê, Estado de Santa Catarina Sessão: 22-10-91
- Projeto de DecretoLegíslativo n' 116, de 1991 (n'
376{g0 , -ria Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Bom Suçessõ Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora ná cidade de

Mina~ Nova~,

Estado de Minas Gerais. Sessão: 22-10-91
-Projeto de Decreto Legislativo n' 117, de 1991 (n'
51191, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão- ã Rádio Serra da Mesa Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na cidade de Minaçu, Estado

de Goiás. Sessão: 22-10-91
- Projeto de Decreto Legislativo n' 118, de 1991 (n'
371190, na Câmara dos Deputados), que aprova <i ato que
outorga concessão â Televisão Independente de São José do
Rio Preto, para explorar serviço de ra~iodifusão de sons e
imagens na cidade de São Jose do Rio Preto Estado de São

-Projeto de Decreto Legislativo n' 104, de 1991 (n'
348/90, 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; em 6 de julho de 1990. Sessão: 22-10-91.
-Projeto de Resolução n' 6,de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre formalidades e critérios para apreciação dos atas. de outorga- de concessão ou
permissão de serviços de radiodifusão sonora e de sons e

imagens. Sessão: 22-10-91.
·
-Projeto de Lei da Câmara n' 125, de 1990 (n' 1.606189,
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural - -SENAR, nos termos
do art. 62 do Ato das Disposições ConS~itUciOriaiSTianSitórias.

Paulo. Sessão: 22-10-91
Sessão: 22-10-91.
-Projeto de Resolução n' 79, de 1991, de autoria do
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara
Senador Raimundo Lira, que altera a: redaçao do art. 15 da . n' 50, de 1987 (n' 171/87, na Casa de origem), de incíativa
Resolução do Senado Federal n' 96, de 1989, modifieada pela do Presidente_ da RepUblica, que dispõe sobre a padronização,
_
Resolução n' 45190. Sessão: 30-10-91 (Extraordinária)
a dassifica_ção, o registro, a inspeção, a produção e _à fiscali-Projeto de Resolução n' 81, de 1991, de iniciativa zaÇão de bebidas,- autoriza a criação·_do Conselho Nacional
da Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza ·a Repú- de Bebidas e dá outras providências. Sessão: 23"-10-91.
blica Federativa do Brasil a elevar temporariamente os limites
-Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n'
de endividamento a que se refere o art. 7" da Resolução n" 274, de 1980, de autoria do Senador Humberto Lucena, que
96, de 1989, do Senado Federal, de Cr$ 86.366.000.000,00 modifica dispositivO da vigente Consolidação das Leis do Tra·
(oitenta e seis bilhões, tre~entc;>~ ___ e ~~sse·nta _e_ seis m~hões balho. Sessão: 29-10-91.
de cruzeiros) para 174.600.000.000,00 (cento e setenta e quatro
-Projeto de Lei da Câmara n' 121, de 1990 (n' 1.169188,
bilhões e seiscentos milhões de cruzeirosj-para possibilitar

a contratação, pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco
- CHESF, com garantia da União, de equipamentos de fabricação-nacional, a serem utilizados no projeto de implantação
da Usina Hidréletrica de Xingó Sessão: 31-10-91

-Projeto de Resolução n' 80, de 1991;-de iniciatíva
da Comissão de Assuntos Económicos, que autoriza a Repú-

na Casa de origem)~ que dispõe s_obre a retirada e transplante
de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, cotnfins terapêuticos e científicos~ e dá outras providências. Sessão: 29-10-91.

-"--Projeto de Decreto Legislativo n' 146, de 1990 (n'
76/89, 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
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entre o Govemo__da República Federativa do Brasil e o Go- --Projeto de Resolução n' I, de 1991, de autoria do
vemo da República da India, em Nova Delhi, a 26 de abril Senador Coutinho Jorge, que introduz alterações no Título
VI-dO Regimeiitct- Interno do _Senad-o Federal. S_essão:
de 1988 Sessão: 29-10-91.
25-10-91.
Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados
-Substitutivo -do Senado ao Projeto de Lei da Câmara Projetos rejeitados e encaminhados ao arquivo
n' 36; de 1991 (n' 514/91, na Casa de origO.II), de iniciativa
-Projeto de Lei do Senado ll• 91, de 1991, cte auioria
do Presidente da República, que cria o -conselho Nacional do Senador Valmir Campelo, que regulamenta o art. 243 da
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, ConstituiÇão Federal, que dispõe sobre a desapropriação de
e dá outras providênCias. Sessão: 9-10-91, (Extraordinária).
terras com culturas ilegais de plantas·psicotrópkãs e-dá outras
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara providências. Sessão: 31-10-91.
~Projeto de Lei do Senado no 226, de 1991; de autoria
n' 37, de 1!191 (n' 3.650/8!1, na Casa de origem), que dá nova
redação ao § 3' do art. I• da Lei n' s:S84, de 26 de junho do Senador Ney Maranhão, que disciplina a desapropriação
de 1970, que dispõe sobre normas de direito prOcessual do prevista no art. 243 da Constituição Federal. Sessão: 31-10-91.
trabalho. Sessão: 10'1lf'9C- -- - ---- -----Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 Parecer AProvado
PareCer no 173, de 1990, de iriiciatíVa da Comissão de
10, de 1991 (n' 5.375/90, na Casa de origem), que altera a
composição e organização interna do Tribunal RegignªJ _do ConstitUição, Justiça ê Cidadania, sobre consulta formulada
Trabalho da 3• Região, erra-· cargos e funções~- e áá outras pelo Presidente do Senado Federal quanto ao disposto no
4• do art. 38 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
providências. Sessão: 11-10-91.
em face do estabelecido no 2' do art. 50 da ConstítuiÇão Fede-Projeto de Lei do Senado n' 15, de 1991, de autoria ral, concluindo que:
do Senador Teotonio -Vilela Filho, qUe estabelece normas
1) o Senado Federal, no legítimo exercício d~ sua COJI!pepara a elaboração da matriz energética nacional, dispõe sobre tência constitucional (arts. 49, inciso
e 52, iiicisos
e
a formulação do Plano Plurianua_l de_ Investimentos, na parte XIII). disciplinou-, no s.eu Regimento Interno (art. 215 e sereferente a energia, e dá outras providências. Sessão: 16-10-91 guintes); de forma exaustiva e_ excludente de qualquer outra
(competência terminativa).
norma de natureza diversa, a questão do processamento parla-Projeto de Lei do Senado n' 129, de 1991, de autoria mentar dos pedidos de informação, Inclusive no particular
do Senador Nelson Carneiro, que--inclufa Fundação Norte da competência deliberativa e do quorum para votação;
Fluminen-se de DesenvOlViiii<~TitO-Re-gional- FUNDBNOR,
2) o preceitu-ado no 4• do art. 38 da Lei n' 4.595, de
nos dispositivos da Lei n' 8.167/91. Sessão: 16-10-91 (compe- 1964, encontra-se derrogado a paitir da superveriiênchi do
tência terminativa).
disposto nos arts. 215, inciso I, e 216,incisb Ifi, do Regime:itto
-Projeto de Lei do_ Senado no 168, de 1991, de autoria Interno. Sessão: 29-10-91
- - ·
do Senador Valmir Carnpclo, que dispõe sobre os prazos dos
contratos de depósitos em papel-moeda em instituições finan- M3téria declarãda prejudicada
ceiras, e dá outras providências. Sessão: 16-10-91 (compe·Projeto de Lei da Câmara n' 20,de 1991, (N' 5.750/90,
- téncia terminativa).
na Ca-sa de origem), que Cria área de livre comércio no Muni-Projeto de Lei do Senado n" 222, de 1991, de autoria cípio de Bonfim, do E~tado de Roraima, e dá outras providêndo Senador Francisco Rollembcrg, que dispõe sobre a indeni- cias. Sessão: 7-10-91.
zação a ser paga pelas empresas públicas e sociedades de
economia mista aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni- Requerimentos aprovados
Requerimento n' 319, de 1991, de autoria do Senador
cípiOs em que exerçam a atividade de lavra de- minerios~enr
geral. e dá outras providências. Sessão:21-10-91 (competêncía Esperidião Amin, solicitando, nos termos regimentais, a transcriçã-o, nos Anais do Senado, da matéria publicada no Jornal
terminativa).
FoJha de S. Paulo, de 26 de maio último, sob o título "Moscou
enviava 80% dos recursos do PCB". Sessão: 1"-10-91
Mensagem aprovada relativa à escolha de autoridade
Requerimento n' 655, de 1991, de autoria do Senador
-Mensagem n' 249, de 1991 (n' 505/91, nã origem), Irapuan Costa Júnior, solicitando, nos termos do art. 172,
de 23 de setembro de 1991, pela qual o Senhor Presidente inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do
da República submete_ à deliberação do Senado a escolha Dia, do Projeto de Decreto Legislativo n' 78, de 1991 (n'
do Senhor José_ Jerónimo Moscardo de Souza, Ministro de 148/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Primeira Classe, da Carreífã -de Diplomata, para exercer a Acordo celebrado em Brasília, nO dia 15 de dezembro de
função de Embaixador _do Brasil na Delegação Perma11ente 1989, entre o Governo da RepúbJica Federativa do Brasil
do Brasil junto à Associãçãó Latino-Americ3ria de Integração, e o Centro Latino-Americano de Física sobre suas Obrigações,
com sede em Montevidéu, República Oriental do Urug_uai. , Direitos e Privilégios em Território Brasileiro. Sessão: 2-10-91
Sessão: 2-10-91 (Extraordinária).
-Requerimento n9 656, de 1991, de autoria do Senador
Albano Franco, solicitando, nas termos do art. 172, inciso
Projetos arquivados nos termos do art. 254 do Regimento In- I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do
terno
Projeto de Decreto Legislativo n' 79, de 1991 (n' 168/89, na
-Projeto de Lei da_Cãm3Ja_no 108, de 1991 (n' 1.030/88, Câma'ra dqs Deputã.dos), que aprova o texto do Acordo de
na Casa de origem), que considera penosa e perigosa a ~tivi Cc-Produção Cinematográfica, celebrado entre o-Go_vemo
dade profissionaL dos vigias- n:oturnos, ass_eguranao-lhes o ~i da República F:ederativa do Brasil e o_ Governo_ ~opular de
Angola, em Luanda, a 28 de janeiro de 1989. Sessão: 2-10-91
rei to à aposentadoria especial. Sessão: 18-10-91.
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Requerimento n' 657, de 1991, de autoria do Senador
Irapuan CoSta- J6ní0r, SoliCitando, nos termoS -dõ art. 172,
inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do
Dia, do Projeto de Decreto Legislativo n' 81, de 1991 (n'
78/89, na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Cooperação- Cultural e Educacional, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Bangladesh. Sessão: 2-10-91.
Requerimento n' 666, de 1991, de_autoria do Senador
Almir Gabriel, solidiãndo, nos termos regimentais, seja convocado o Senhor Ministro do Trabalho e Previdência Social,
para prestar informações sobre os novos planos de Previdência
Social, em elaboração naquela Pasta: Sessão: 2-10-91.
Requerimento n':l 679, de 1991, de autori_da_do Senador
Epitácio Cafeteira, solicitando, nos termos regimentais, seja
formada uma Comissão Externa, composta de cfuco Senadores, para tratar junto aos Presidentes do Banco do Brasil
e da Caixa Económica Federal, no sentido d_e_ autorizarem
a reposição das horas de greve em horas extras de trabalho.
Sessão: 9-10-91.
Requerimento no 667, de 1991, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, do art. autoria do Doutor Barbosa Lima Sobrinho, intitulado "Uma questão de incompatibilidade publicado no "Jornal do Brasil, edição de 22 de setembro de 1991. Sessão: 9-10-91 (Extraordinária)
Requerimento n9 641, de 1991, de autoria do Senador
CoUtinho Jorge, solicitando, nos term9s regimentais e com
base no art. 50 da Constituição Federal, seja co-nvocado o
Senhor Ministro da Infra-Estrutura, Doutor João Eduardo
Cetdeira de Santana, para prestar, perante ·o Plenário desta
Casa, informações atinentes à Rodovia Trans-áma.Zônica
(BR-230), programação do sistema viário federal para a região
amazónica e à implantação de projetos d~_g_~raçãode energia
hidrelétrica naquela região: Sessão: 23-10-91 - -Requerimento n~ 685, de 1991, de autoria do Senador
Jonas Pinheiro, solicitando, noS termos do art. 172, ínciso
I, do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do
Projeto de Decreto Legislativo n' 146, de 1990 (ri' 76/89, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da conversão
destinada a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal
em·matéria de Imposto sobre a Renda, firmado entre o Governo da República do Brasil e o Governo da República da
Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988, Sessão: 23-10-91
Requerimento n' 756, de 1991, de autoria do Senador
Magno Bacelar, de inclusão em Ordem do Dia da Mensagem
n° 241, de 1991 (n' 490/91, na origem), solicitando seja autorizada a República Federativa do Brasil a ultimar contratação
de operação de crédito externo no valor de dois milhões de
dólares, ou seu equivalente em outra moeda junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento -BlD. Sessão: 23-10-91
(Extraordinária)
Requerimento n~ no, de 1991, de a!J:t~ria ~os Se_nadores
Mauro Benevides e Dirceu Cai"neiro; solicitando a retirada,
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para reexame, do Projeto de Decreto Legislativo n~ 122, de
1991, de iniciativa da ComiSsão Diretora, que altera a redação
do art. 19 do Decreto Legislativo n9 63, de 19 de dezembro
de 1990. Sessão: 29-10-91 (Extraordinária)
Requerimento n' 646, de 1991, de autoria do Senador
Eduardo_ Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, a convocação do Senhor Ministro da Ecqnomia, Fazenda e Planejamerito, para prestar, perante o Plenário do Senado Federal,
informações sobre assuntos relacionados com sua Pasta. Sessão: 30-10-91
Requeri.niCmio- no 649, de 1991, de autoria do Senador
José Eduardo, solicitando, nos termos regimentais, a transcriç~o, nos Anais do Senado Federal, do art. publicado no jornal
O Estado de S. Paulo, edição de 24 de setembro de 1991,
de autoria do Senhor Roberto Procópío Lima Netto, -intitulado
1
' A chantagem dos Petroleiros". Sessão: 30-10-91
- - - -Requerimento n9 686, de 1991, do Senador Valmir Campelo, solicitando tramitação conjunta para o Projeto de Lei
do Senado n9 91, de iniciativa do Presidente da República,
qu~ dispõem sobre a expropriação de terras com culturas ilegais de plantas psicotrópicas, e dão outras providências. Sessão: 30-10-91.
_ _Requerimento n9699, do Senador Nelson Carneiro-, solicitando, nos termos do art.l72, inciso I, do Regimento Interno,
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado
n' 278, de 1991, de sua autoria, g_ue altera o item III do
art. 5' da Lei n' 8.059, de 4 de julho de 1990. Sessão: 30-10-91
Requerimento n' 762, de 1991, de autoria do Senador
C-ãrlos Patrocínio, solicitando, nos termos do art. 258, do
Regimento Interno, a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado n9 226, de 1991, com o Projeto de Lei da Câmara
n" 81, de 1991, que já tramita em conjuntO com o Projeto
de Lei do Senado n• 91, de 1991. Sessão: 30-10-91 (Extraordinária)
__
..
Requerimeilto n'' 774, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando, nos termos do art. 71, incisos II e IV
da Constituição, sejam realizadas, pelo Tribunal de Contas
da União, auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nos convênios que esp-ecífiCa. Sessão:
30-10-91 (Extraordinária)
Requerimento nç. 776, -de 1991, de autoria do Senador
Odacir Soares, solicitando, nos termos do -art. 172, inciso
I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia, do
Projeto de Lei da Câmara n' 81, de 1990 (n' 683/89, na Casa
de origem), de iniciativa· do Presidente da República, que
estabelece as diretrizes para os planos de carreira do serviço
público civil da União e dá outras providências. Sessão:
30-10-91 (Extraordinária)
Requerimento nç.752, de 1991, do Senador Marco Maciel,
solicitando, nos termos regimentais, a trnnscrição, nos Anais
do Senado .Federal, do art. de autori3 do advogado e exRProcurador-Geral da Fazenda Naéional, Cid Heráclito~ Queiroz,
publicado no jornal O Globo, edição de 18 de outubro de
1991, intitulado "A Constítuiçãó Manda" Sessão: 31-10-91
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ANO XLVI- N•161

BRASÍLIA- DF

.----CONGRESSO NACIONAL-----.
Faço saber que·o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro BeneVIdes, Pres!Oente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 212, DE 1991
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, em
6 de julho de 1990.
Art. 1• É aprovado 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, em 6 de julho de 1990. ·
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDOPARA
A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE
O RIO URUGUAI, ENTRE AS CIDADES
DE SÃO BORJA e SANTO TOMÊ

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O G~ovemo sJa República Argentina
(doravante denominados "Partes"), _
Tendo em conta o- Acordo_ para a construção de uma
ponte sobre o Rio Uruguai, entre as cidades de São Borja
e Santo Tomé, assinado em Uruguaiana. em 22 -de agosto

de 1989;

-·
Considerando a conveniência-de que as-com-petências da
Comissão Mista estabelecida pelo Acordo acima mencionado
sejam ampliadas para permitir qu·e a mesma cUmpra tarefas
de fiscalização na etapa de exploração da ponte,
Acordam o seguinte:

ARTIGO I
1. Às Partes convêm que, sem prejuízo da competência

fixada no Artigo IV do Acordo, assinado em 22 de agosto

de 1989. que-~e ·refere à. pl-ej)ãiâç.ãO de todo o procedimento
de licitação até sua adjudicação e construção da obra, a Comis-

são Mista estenda suas faculdades ao período de exploração
· Caril a:s seguintes competêrlcias:
a) Supervisionar e fiscalizar a etapa de exploração e manutenção da ponte e obras complementares~
b) Designar uma Delegação de Controle cujas funções
e diretrizes serão determinadas pela Comissão Mista;
c) Confirmar ou reVogar as decisões da Delegação de
Controle, as quais tenham sido impugnadas pelo Concessionário.
2. --As atribuições enumeradas no parágrafo anterior não
têm caráter taxativo. estando compreendidas nas -mesmas todas aquelas inerentes ao cumprimento de missão específica

da Comissão Mista.
ARTIGO II
O presente Protocolo aplicar-se-á provisoriamente desde
a data de sua assinatura, e entrará em vigor. de forma definitjva, quando ambas as Partes tiverem informado a outra. por
via diplomática, do cumprimento dos respectivos requisitos
constitucionais.
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EXPEDIENTE
CENTRO ORÁPIOO DO SENADO PBDERAL

PASSOS PORTO
Dirctor-Geral do Sendo FedenJ

DIÁRIO DO OONORESSO NACIONAL
Iapreuo sob ~üidade da Mesa do Sendo Federal

AOACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Br.ecutivo

CARLC6 HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Diretor Ad•iail1rativo

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor IDdUJtriaJ
FLORIAN AUGUSTO OOUI'INHO MADRUGA
DireiOr Adjuato

Semeslnl -----·---·····--·-·-·--··--·-··-·-·-·-·----·-·-- Cr$ 3.519,65
Tiragem 2200 exemplares.

Pelo Governo da Repüb-lica Federã"tiva do Brasil: FranFeito enl Buenos Aites,-aos O ~dias do mês .de julho de
cisco Rezek- Pelo Governo da República Argentina: Domin1990, em dois exemplares nos idiomas português e espanhol,
- go Felipe Cavallo.
sendo ambos os textos igualmente autênticOs~-_,_:
- -

Faço saber que o Congresso Nacional apl-ovou, e eu, -Mauro B_enevidcis, Presidente do Senado Fedeáll,.nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 213, DE 1991
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Bangladesh.

O Congresso Nacional decreta:___ __ _ __ _ ___
___
_ __
_
Art. P É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da RepúblicaPopular de Bangladesh, em Brasilia, a 27 de setembro
de 1988.
· · ·
..
. .
Parágrafo único. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos de que possa resultar
em revisão do Acordo, bem como sua eventual prorrogação que destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na d~ta de sua publicação.
Senado Federal, 6 de novembro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

ACORDO DE COOPERAÇÃO CUL TURi\L E
EDUCACIONAL ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DE BANGLADESH

O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República ·Popular da Bangladesh
(doravante denominados ''Partes Contratanres''):
.
Inspirados pelo desejo de estreitar os laços comuns de
amizade e de promover o entendimento e o- conhecimento
entre seus povos;
Motivados pela intenç-ão de desenvolver a cooperação
nos campos da cultura e da educação, e
Animados pelos princípkis de respeito mútuo â soberania
e à independência de cada uma das Partes Contratantes,
Acordam o seguinte:
ARTIGO I
As Partes Contratantes incentívarão e prornovei-ão a coo·
peração nos seguintes campos:
a) literatura, música, artes visuais e cênicas, artesamúo
e outras manifestações culturais;

b} educação e pesquisa;
c) ciência e tecnologia;
d) imprensa, rádio, televisão e filmes;
e} ttiriSnio;

I) esportes.

ARTIGO II
As Partes Contratantes facilitarão e encorajarão o inter·
câmbio de educadores, cientistas e técnicos, esc'ritores, jorriàlistas, artistas, de_sportis~as e outros grupos culturais.
ARTIGO III
Cada Parte Contratante se esforçará por conceder, aos
nacionais âa outra Parte, bolsas de estudo e outras facilidades
de_ ~armação, tre_in~mento e pesquisa em setis países.

ARTIGO IV
As Partes Contratantes se esfo_r_ça_rão por promover e
estreitar suas relações e a _cooperação mútua, através do intercâmbio de:
a) professores, cien-tistaS, -técnicos, jornalistas e ·outro~
especialistas;
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b) delegações no campo da educação, ciência, cultura
e artes;
c) exposições culturais e artísticas;
d) programas de rádio e televisão, fil~es culturais e__ cien- :- -- tíficos, fitas e outroS mâiúiaiS a·üdíovís-uais; ·

7841

ARTIGO VII
As ParteS'cOntratantes, com õ propósito de inlPlementar
O -presente Acordo, assinarão, de comum acordo e em nível
gover~amental, um programa de inte!_c~~-bio cultural bienal.

ARTIGO VIII

e) artistas e grupos culturais, conjuntos_ de música e dança
O presente Acordo entrará em vigor quando as Partes
e equipes de desportistas e treiil"adores;
Contratantes houverem notifiCado uma à outra o cumprimento
O livros, publicações e outros materiais_ de divulgaç~o . das respectivas formalidades legais in!~rnas, necessárias à
sobre cultura, educação, ciência e teCnologia. -- ~
aprovação do presente Acordo.

ARTIGO IX

ARTIGO V
As Partes Contratantes Cstudarão as condições neCessárias para a equivalência de diplomas e certificad0s concedidos por universidades e instituições educacionais de_ ambas
as Partes Contratantes, com vistaS ao seu recónlieé-~mento
mútuo, em conformidade com Acordo específico a ser· ~ncluído para tal fim.
---

ARTIGO VI
Nenhuma disposição deste Acordo dispensará qualquer
nacional de cada Parte Contratante da obrigação de cumprir
com as leis e regulamentos em vigor no país da outra Pa_r_!e,
relativamente à entrada, residência e partida de estrangeiros.

O presente Acordo permanecerá em vigor por um período
de cinco anos e poaerá caso isso haja concordância, ser renovado automaticamente por outro período de cinco anos, contanto que o Acordo possa ser terminado se qualquer uma
das Partes contratantes notificar--a outra de sua: intenção, por
escrito e no prazo de seis meses antes da data de expiração

do Acordo.
Feito em Brasfiia, aos 27 dias do mês de setembro de
1988, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa
e inglesa, sendo ambos os texto~ igualmente autênticos. _
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Paulo
Ta_rso Flecha de Lima - Pelo Governo da República popular

de Bangladesh: Mujib-ur-Rahman.

~-------SENADO FEDERAL------~
Faço saber que o Senado Federal aprovou, c eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 56, DE 1991
Autoriza a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel, a contratar,
mediante garantia da União, operação de crédito externo no valor de US$8,500,000.00 (oito
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), junto à Private Export Funding Corporation

- PEFCO.
O Senado Federal resolve:
_ .
.
Art. 1' É autorizada, na forma da Resolução n" 96, de 1989, propagada pela Resolução n'' 45, de
1990, do Senado Federal, a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A -Embratel, a contratar, mediante
garantia da República Federativa do Brasil, operação de crédito externo no valor de US$8,500,000.00
(oito milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), de principal, junto à Private Expor! Funding
Corporation- PEFCO, estabeleCida nos Estados Unidos da América.
.
Parágrafo único. . A operação de ci-édÍt9_ externo a que_ se-refere o C3J!U( deste artigo destina-se ao
Segunda Geração do Sistema Brasileiro de .Telecomunicações por
finanCiàmento. parda do Projeto
Satélite- SBTS.
Art. 2'' As condições financeiras l:iásicas da operação de crédito são as seguintes:
I.,.... valor: US$8,500,000.00 (oito milhões c quinhentos mif dólares norte-americanos);
II- prazo: quatorze anos;
III -carência: quatro anos;
IV- taxa de juros: 10,14% a.a., fixos;
V- comissão de compromisso: 0,5% ·a.a. (3/8 de I%- devidos a PEFCO e 118 de 1% devidos ao
Eximbank) sobre os saldos do empréstimo não desembolsados;.
VI- despesas gerais: as razoáveis, limitadas a até 0,1% do valor do crédito, além das despesas com
impressão do contrato (local cost Joan agrccment);

r
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VII -seguro de crédito: 5,48% sobre cada desembolso;
VIIL-,- juros de mora: 1% a.a. acima da taxa de juros operacional;
IX- condições de pagamento:
_
_
a) do principal: em vinte parcelas iguais, semestrais e consecutivas; vencendo-se_ a primeira em 15-9-1995;
b) dos juros: semestralmente vencidos;
c) das comissões de compromisso: semestralmente vencidas, sendo que as primeiras pa"rcelas somente
poderão ser pagas apõs a emissão do certificado de autorização expedido pelo Banco Central do Brasil;··
d) das despesas gerais: mediante comprovação, em cruzeiros, exceto no que for ilnprescirtdível à ocorrência de gastos que só possam ser realizados no exterior;
e) do seguro de crédito: após a emissão do certificado de autorização, diretamente ao Eximbank
ou ao credor, desde que comprovado seu recolhimento no exterior;
X- desembolso: até 31-3-1995.
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução será exercida no prazo de doze meses, a paitir
de sua publicação.
·· ·
·· - -· ·
Art . .4• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 6 de novembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 200• SESSÃO, EM 7 DE-NOVEMBRO
DE 1991
.

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
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!.3 -ORDEM DO DIA
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Emenda Richa.
SENADOR VALMIR CAMPELO- Defesa da Dest!statização da econOmia.
SENADOR ONOFRE QUINAN- 1'' Encontro do
Comitê Nacional do Meio Amhiente, do PMDB. sobre
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desenvolvimento sustentado principalmente das áreas dO
Cerrado e do Pantanal.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES _:Preinência
de maior participação da iniciativà pii"Vada nOs investimen-

tos em pesquisas cieri.tífica-s e teCrioiógicas.
SENADOR DIVALDO SURUAGY- Transcrição,
nos Anais, do artigo intitulado Empresas Públicas e Privadas, do jornalista Barbosa Lima Sobrinho.
__
SENADOR NELSON WEDEKIN- Disctiminação
racial no Brasil.
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_
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_
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-Términ<fdo prazo para apresentação de emendas
aos Projetes de Resolução

n~s

82 e 84/91, sendo que aos

mesmos não foram oferecidas em~nd~s.
···
- Convocação ·cte sessão extraordinária a realizai--se
hoje, às 18 horas e 35 minutos, com Ordem do. Pia qUe
designa.

2,3- ORDEM DO DIA
.
- Requerimentó n• 803191, de autoria dos Senadores

Rachid Saldanha Derú_ ~ _Henrique_ Almeida, solicitando
providências ·ab'Trib.unal de Contas da_União auditorias
OO:mábil, financeira, orçamentária, operacio"nal e patrimonial_, nas unidades administrativas dos 'Ministéiiõs dã Ação
Social e da Agricultura e Reforma Agrária. Aprovado.
. -Projeto de Resolução n~ 82/91, que autoriza o Governo
do Río Grande do SUl a emitir e colocar no mercado Letras
Financeiras do Tesouro do .Estad.o do Rio Grande do Sul
....:._ i.FT~RS. VerléíveiS em novémbro de.1991, no tOtal
de 3,QOO,OOO,()QO {três bilh.ões) •. Aprovado. À Comissão ,
Diretora,·para redação firtal.
-Mensagem n• 271191 (567191, na ongem),, submetendo à deliberaçãódo Senado a ésco(ha·d·o Senhoi- CarloS
i\Jberto Pess~a Pardellas, M"inistro de Segunda Classe, da
Carreira Diplomata, pã.ra exercer a função de Embaixad_or
do Brasil junto à República Islâmica do Irã. Retirada da
pauta.
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'- Redação final do Projeto de Resolução n• 82191,
constante da Ordeffi-do Dia da presente sessão·. Aprovada,
nos termos do Reque[imento n' 82419L À promulgação,

1.4- ENCERRAMENTO
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2.1 -ABERTURA

2.2-EXPEDIENTE
2.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República

-N' 280191 (n• 626191, na origem), agradecendo comunicação, referente à Mensagem SM_ n•.o 373, de 29 de
outubro do corrente ano.
- 2.2.2 - Leitura de Projeto

-Projeto de Lei do Senado n 9 367/91, de autoria
do Senador Maurício Corrêa, que cria o Serviço Nacional
de Aprendizagem Bancária - SENAB, e dá outras providências.
2.2.3- Requerimento
-No 823/91, de autoria do Senador Esperidião Amin,
30iicitando licença para afastar-se· dos trabalhos da Casa
no dia 8 do corrente mês. Aprovado.
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2.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

2A- ENCERRAMENTO
3- ATOS DO PRESIDENTE
- N'' 780 a 782, de 1991

4- PORTARIAS DO DIRETOR-GERAL
. .'_ N" 18 e 19, 1991
..

.

.

.

-

-

,

....

5- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
..
,
,
-Parecer sobté o Balancete Patrimonial e Demonstrativo das Receita~ ~ ~espesas. - .. 6- MESA DIRETORA

1- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO D.AS, COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 20()3 Sessão, em 7 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Dirceu Carneiro
ras - Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues Coutinho J qrge - Dario Pere1r<!_ -:__p_irCf1U carneiro - Diva ldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Esperidiâo
Abdias do Nascimento - Affonso Camargo - Alexan- Amin - Epitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso dre Costa- Amazonino Mendes- Antonio Mariz- Beni V e~ Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson CaÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
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Senador Maurício Corrêa, a qual autoriza a vend-a-·ae imóveis
residênciaís de propriedade da União situadas no Distrito Federal, destinados a funcionários do Serviço Exterior, exceto
~e pertencente à carreira de Diplomata, a que se refere a
Lei n' 7.501, de 27 de junho de 1986. Por oportuno,~ convém
lembrar que tal emenda corrige flag~an_te omissão da· Lei n9
8-025, de 12 de abril de 1990, o que impõe, data venia, seu
prontO acatamento. ·
3. Além disso, mencione-se qúe o Projeto ora Considerado insere-se no âml;>ito çla competência da legislação ordinária, cuja iniciativa cabe a parlament~r. Assim,: nãó ~e ªp1ica
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
à
espécie restrição prevista no bojo do art. 61 da Constiftiição
presença acusa o qo:ffiparecimento de 53 Sts. Senadores. HaFeçi~ra~, o que corrq_bora a licitude da apresentação do prqjeto
vendo número regimental, d~claro aberta a sessãO.
em tela.
Sob a proteção de Deus, iniciámos noSsos trabalhos.
4. De outra p~rte, cumpre me~cionar que a alienaçãO
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
de bens imóveis da União foi regulada pelo Decreto-Lei n~
É lido o seguinie
9.760, de 5 de setembro de 1946, o .qual, em seu art.l34,
estabelecia que "a ali~nação ocorrerá quando não hOuVer" inteEXPEDIENTE
resse económico em nianter o ÍJllóvei sób o domíriio áa Ullião,
nem incove-riiente, quanto à defesa· nacional, no desapareMENSAGEM
. cil!l~nto do vfnculo Q_a propriedade"_. Tal condicíonaritento,
todavia, foi re-vogado com a advento do Decreto-Lei n>' 2.3~8,
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Ni219!9( (n°610/91 na origem), de ~l, do corrente, de de 21 de dezembro d~e 1987, ficando a alienação de bens subordillados ap~nas, à exi_stê_n~~a de interesse públiC<? (Decreto-Lei
agiadf:ciiriênto de comunicação,- teferente a Mensagem n9 n'
2.300, art. 15).
~ ~
91-CN, de 30 de outubro do corrente ano.
~~
.~ ~-- ~ ~~ ~
5. Cabe destacar, no entanto, que o aludi_dq Projeto contém riOrmas de carátei erilinentemt;?I)t~ procedimentais, que,
TELEX
- áH.gõi, "sào desneceSsãiiãs. Aliás, tais normas encerram m~té
Exmo Sr.
ria da competência típica do Executivo, devendo, a003 ipso
Senador Mauro Benevides
facto, ser tratadas no âmbito das atribuições daquele Poder.
DD Presidente do Senado
Senado Federal
Brasflia/DF
II- Conclusão
TLXIGM!BR 1637!915-11-91-Comreferência aó Expe·considerando
os'áspectos
ã.nteriormente abordados e,
dic~nte SM/NR 982/91, vimos confirmar riosso camparedmento
a essa casa, para o dia 13 do corrente, afim de atel1:9~f_r~queri~ ainda, que não se observa vício impeditivo do prosseguimento
mento do Senador Almir Gabriel. SDS Antonio Rogério Ma- da regulamentar tramitação da matéria, somos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado n 9 61 e da emenda a ele ofere.cida,
gri/Ministro do Trabalho e da Previdência Social.
na forma do seguinte su_bstítut1Vo:

mata - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Irapuan

Costa JCliiior- João catmon- João França- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Edqardo- José P11ulo Bisei José Rlcha - Julio campos - Lavoisier Maia - Levy Dias,Louremberg Nunes Rocha- Lourlval Baptista- Lucfdlo Portella - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mâdo Cov3s
- Marluce Pinto - Maurfcio Correa - Mauro Benevides - ·
Meira Filho - Moisés Abrâo - Nelson Wedekin - Onofre
Quinan - Oziel carneiro - Pedro Simon - Rachid Saldanha
Derzi - Ronan Tito - Valmir campelo - Wilson Martins.

PARECERES
PARECERES N"' 442 e 443, de 1991

Sob~e o Projeto de Lei do Senado n' 61, de 1991;
que "dispõe sobre a alienaç_ão de bens imóveis reside~
cias de propriedade da União, vinculados ou incorporados às Forças Armadas, situados no Distrito Federal
e dá outras providências".
PARECER N' 442, DE 1991,
DA COMISSÃO ífE CONSTITUIÇÁO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
Relator: Senador Jutaby Magalhães

~

I - Relatório
Vem a exame da Comissão de ConstituiçãO, Justiçã
e Cidadania o Projeto de Lei do Senado n' 61, de 1991, que
"dispõe sobre a alineação de bens imóveis residenciaís- de
propriedade da União, vinculados ou incorpo-rados ãs Forças
Armadas, situados no Distrito Federal e dá outras providências".
2. Da lavra do eminente Senaâor Vã1ffiír Campclo, referido Projeto recebeu uma emenda, oferecida pelo preclaro
1.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO SENADO.N' 61, D.E 1991
Dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais de propriedade da União, vinculados ou incorporados às Forças Armadas, situados no Distrito Federal,
e dá outras providências.
O COngresso N3.cional decreta:
_
_
Art. 1~ Fica o Poder Executivo alitofiZâdo a alienar media-nte concorrência p_óblic~ 1 com çbservânci? dP b~cfetd-Lei
n'~2.~00, de 21 de novembro de 1986, combinado com a Lei
n' 8.025, de 12 de abril de 1990, os imóveis de propriedade
da União situados no Distrito Fedt!ral e administrados pelas
Forças Armadas.
Parágrafo únicO. Não se incluem na autorização. a que
se refere es_te artigo os imóveis residenciais administrados pela
Forças Armadas localizados dentro das áreas militares. destinados aos militares da Ativa.
Art. 2' O inciso II do !f 2' do art. 1" da Lei n'~ 8.025,
de 12 de abril de 1990, passa a ter a seguinte redação:
"II -os destinados a funcionários da Carreira de
Diplomata, de que trata a Lei n°7.501, de 27 de junho
de 1986;"
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Art. 39 Esta Lei entra em vigOr ila data de sua publi~
cação.
Art. 49 Revogam-se as- disposiçõeS-cm contrário.
Sala das Comissôes, 26 de junho de 1991. -Jutahy Magalhães - Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Jutahy
Magalhães - Magno Bacelar - Chagas Rodrigues - J unia
Marise - José Paulo Bisol - Francisco Rollemberg - Meira
Filho- José Fogaça - ~Josaphat Marinho - Nabor Junior
- Elclo Alvares - Wilson Martins, Valmir Campelo.

Nc>Vembro de 1991

__ Em defesa do presumido direito de uns, é subtraído o
direito de outros. Logo, seria temerário aprovar-se o disposto
no art. 19 , pois não encontro justifiCatiVa para vender imóveis
de propriedade da União, admínfstrados pelas Forças -Armadas, para os atuais- ocu-pantes militares, depois transferidos
para outras cidades, o-que é praticamente ineXoiãvel na profissão do militar", e ter os seus substitutos a necessidade de se
absterem de trazer suas famflias ou de s_e_ sujeitarem a aluguéis
desproporcionalmente altos em face do que percebem, como
fez esclarecimento, sobre a matéria, o Senhor Ministro da
Marinha: " ... Com isso, estar-se-ía beneficiando o grupo atual
em detrimento dos futuros servidores militares em Brast1ia",
explicou aquela autoridade.

"VOTO EM SEPARADO AO PLS N• 061/1991"
O PLS n• 061, de 1991, de autoria do eminente Senador
Valmir Campelo, que tem como relator o operoso Senador
Jutahy Magalhães, embora deva ser louvado o propósitQ _de
2) Há ainda no texto do projeto pontos que poderão
seu autor, é precisO ·que seja examinado com ma_ior · prO~un:..
didade e não simplesmente pelas razões_ indic_adas em s-ua ensejar dificuldades na sua interpretação. O art. 49 manda
justificativa.
-- -- -aplicar obrigatoriamente. através da ~ll_!l_dação Habitacional
Permito:.me, port:ihfo; com a· devida vêriia, fazer as conSi- -.do Exército, 50% do valor apurado em decorrência de alienação do imóveis na conStrução de reSidêni:üts nas áreas milita~
derações que se seguem:
__
__ -"
-No parágrafo úrlico do art. P, o PLS n9 06r exclui, ~ res. Depreende-se que o intuito do autor é atender somente
sabiamente, os imóveiS administrados pelas ForÇa-s Arffiãdas os beneficiários ou clientes daquela Fundação, deixando, conlocalizados dentro das áreas militares, destinados aos milita_res seqüentemente, de contemplar o pessoal da Marinha (Caixa
da ativa. Deduzi, e presumo que não estarei longe- do que de Financiamento Imobiliário da Marinha) e o da Aeronáutica
desejou o Senador autor do projeto, que a exclusão desses (Caixa de Finahc.iamento Imobiliário da Aeronáutica).
_ 3)_ Além do mai~, as v~rbas destinadas à con~truçao de
imóveis objetiva assegurar aos militares-da ativa.trçmsfe;ridos
para Brasília, que assim desejarem- repriso: que assim dese- residências nas áreas militares. para abrigar os militares e suas
jarem - -p6derem dispor de residência para o período de famflias em caso de transferência, deveriam ser incorporadas
sua permanência, bem como evitar que servidores civis_ ou às verbas orçamentárias próprias de cada Força e aplicadas
militares, já inativo-s~no serviço das Forças Armadas sofra~, através de seus Departamentos ou Diretorias de Obras, ou
no seu local de moradia própria, o-s cOnstrailgiineiitos causados de Engenharia, que têm uma destinação diversa daquela da
pelas normas rígidas de segurança exigidas nessas áre~s milita- Fundação Habitacional do Exército e das Caixas de Fin-ancíares. Se é correto o disposto no parágrafo único, não .será ment()Jmobiliário da Marinha c da Aeronáutica;· Po_is ·que,
correto fazer a mesma afirmação quanto ao caput do referido enquanto estas atendem ao interresse particular do Militar
art. P, que autoriza alienar, mediante concorrên_cia pública, (ou mesmo de civis convenidos), financiando-lhes residências,
com observância do Decreto-Lei n' 8.025, de 12 de abril de aqueles Departamentos ou Diretorias de Obras, ou· de Enge199-0, ós imóveis de propriedade da União síttiados no Distrito nharia, cuidam das obr~s e construções feítas diretamente
para os serviços ou misteres das Forças Armadas.
Federal e administrados pelas Forças Armadas, e justifico:1) Obriga-se, assini, o' militar da Ativa, transferido para
4) É de se considerar, ainda mats, o desacerto de se
servirem Brasília, contra o seu próprio desejo e de sua família, destinar o valor apurado na alienaÇão de bens imóveis_ da
a permanecer confinado em área militar .ou compelido a pagar União a uma entidade civil, qual a Fundação Habitacional
aluguéis elevados, provavelmente incompatíveis com· o_s ·seus do Exército, para que esta financie construção de residêiicias
soldos se optar pelo direito de residir em áreas habitadas nas áreas militares das Fotças Armadas. Nesse sentido, parepor civis, faia das áreas militares, aliás, na agradável prática ce-me uma introni_issão indevida de uma entidade de Direito
do convívio e do relacionamento_ CQDl _pessoas que não os Privado em área militar e em assunto que diz respeito à admiseus próprios companheiros de trabalh_o. EU -até _diria que-- ilístração ínterna de Cada Força.
para a sociedade e para a democracia, em especial, a integraCom o maior apreço e respeito ao autor do PLS n~ 6111991
ção entre civil e militar é muito desejável, e o Projeto que e ao seu relator nesta CCJC, apresento a seguinte cOnclusão:
se examina, considerados_ os baixos soJ_dos, é iri}ustamente
Quanto à Constitucionalidade: pela sua rejeição, pois estarestritivo quanto ao direito dos militares da Ativa transferidos belece uma impropriedade gravíssima, discriminando os milipara Brasília de optarem pela escolha de onde melhor lhe tares da ativa que transferidos para Brasília, permanecerão
conviria morar com os seus familiares: se em área militar
afastados do resto da sociedade, _obrigados a trabalhar e
ou quadras residenciais cOmuns a militares e civis, ou seja, a morar com Suas Úmílicis erri- ái-eas- militares, mesmo Contra
o direito de ser um cidadão integrado aos problemas cotidianos sua vontade, mas premidos pelo desequilíbrio evidente na
da comunidade. O objetivo louvável de fazer justiça, embutido relação salário/aluguel de imóveis localizados em superquano PLS n» 061/91 como se verifica, causará ín'justiça pôr privile- dras ou bairros de Brasília~ É üiconstitucional por não atender
giar os militares que ·atualmentc servem_ em Brasília e punir ao disposto no art. s_~ da Constituição que assegura serem
os que, no interesse do serviço, aqui chegam para servir. todos iguais perante a Lei, garantindo-se a inviolabilidade
Sem dúvida, não foi essa a: intenção-do ilustre Senador Valmir do direito à igualdade.
.
Campelo, mas o Senador não-pode deixar de perceber o risco
Quanto ao Mérito: pela rejeição, diante das inConveniênimplícito no dispositivo, que além da injustiça, causará dificul- cias ·apontadas e, também, por criar expectativas que difícildades de ordem administrativa aos ministérios e guarnições mente serão alcançadas em razão da própria natureza do PLS~
militares na rotina de remanejamento de seus_servidores para
É o meu voto.
a cidade de Brasília.
Brasília, 10 de junho de 1991. -Senador Oziel Carrieiro.
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Federal, inclusive os ·vinculados ou incorporados ao
PARECER N• 443. DE 1991
- Fundo Rotativo Habitacional de Brasília- FRHB.
(Da Comiss-ãirde-Assuntos Económicos)
§- }9 ••.••••-••••••••••-••••••• -• .;...;.~~.- •• :-;-~-~-~~-·- .. ~--·=-~=-~Relator: Senador-Maurício Corfêa
~ §_ 29 Não se incluem na autorização a que se refeDe autoriã. do nobre Senador Valmir Campelo.t_ o pr()jeto
re este artigo, os seguintes imóveis: de lei em ~xame propõe qUe se auto~iZe ~~Poder ~~ti~o
I - os residenciais administrados pelas Forças Ara alienar, mediante coiiCõrréncia· pública, com observânci~
madas, destinados à ocupação por militare~:
do Decreto-Lei n• 2.300, de 21 de novembro de 1986, comb•II -os destinados a funcionários do Serviço Extenado com a Lei n• 8.025, de 12 de abril de 1990, os imóveis
rior, de que trata a Lei n• 7.501. de 27-6-86;
de propriedade da União, situados no Distrito Fede~al e admiI I I - .... ··'-····'········:-··c····--_.--···-··---C·-···''··~·'··
nistrados pelas Forças Armada~,_ excetq_os localizados em
I V -.................... ~···-···-···········-············-·"·'
áreas militares, destinados aos militares da_ ~ti vi'!~
Distribuída originalmente à Comissão de Constituição,
Esse.s:dispositivo~:ex~ludentes herdafiinl -a re~daÇão collJustiça e Cidadania, onde apresentamos Emenda no sentido
de que também aos-Oficia-s de Chancelaria seja permitida tida n-a Medida Provisória n" 149, dC 15-3,..9.0, assim COJ;llO.
a alienação dos imóveis_ de que são legítimos ocupantes, a o art. V, § II', alínea- c, do Decreto n" 99.266, de 28-S-90,
proposição teve como Relator o ínclito Sen.ad~r J~!~~h~'_Mag~- ao reg_ulamentar a_ matéria, repro~uziu literalment~ a norm~
lhães que, em a acolhendo, ofereceu substitutiVo, o qual veiO -legal. Subsume_-se que d~sde a edição-daquela ~edida.~~rovi
a ser aprovado.
__
___ _ _ -~-o---.--__
_
sória, os imóveis não destinados ã ocupação por militares
Vindo à Comissão de Assuntos Económicos a requen- --não estão compreendidos na exclusão, d~y~~do, por isso, ser
mente do seu ilustre_ Presidente, para apreci~ção e~ cará~e_r alienados aos legítimos qcupantes, por ser-lhes inerentes o
terminativo,- ex vi, do disposto no art. 49, letra a, do Regt- direito de adquiri-los, ria forma do art. 6° da citada Lei n"
mento_ Interno, o projeto em tela foi -distribuído ao -ilustre 8.025, de 1990.
Senador José Richa, para relatar.
Acrescente-se, por oportuno, que o § zo do art. 1" do
Alvitramos pelo pedido.de vista, para reatarmo-nos ~om mesmo diploma básico é bastante explícito:."lncluem-se entre
a matéria diante dos respeitáveis argumentos expendidos por os imóveis a serem vendidos os administrados pelas Forças
Sua Exceiência e que o levaram a concluir pela rejeição do Armadas, ocupados por servidores civis". J;:. em não se conceProjetO e-do seu Substitutivo.
bendo a existência de norma legal ociosa, obviamente_ esse
Inspirando-se na mencionada Lei fl 9 8.025, -a.e ~~90, a parágrafo não faria sentido se não fosse permitida a venda
_
proposição em exame busca erigir n<:>rma legal consentân':!~ de imóveiS administrados por órgãos militares. --- ~ ~~
com _as dec,isões proferidas no Judiciá no, de que s~o ~xemplos
Paralelamente, se a intenção fosse a de excluir todos
os acórdãos__da Superior Tribunal de Justiça, lavrados_ nos os imóveis ocupados por servidores militares, independente
seguint~sfeitos que, defericj.aa limina-r ~e; no in~r_ít_o, concedida da natureza do órgão,_, civil ou militar --que os estivesse
a segurança, ã unanimidade, transitaram em julgado:
administrando não haveria razão para o.contido no inciso
-Mandado de Segurança n' 579-DF
I do § 2• do
I' da Lei n• 8.025/90; bastaria dizer: os_
Impetrante: Ely Barradas dos Santos e outro~
residencias ocuoados oor servidores militares.
lmpetrado: Ministro de Estado da Aeronáutica
___ EíS; em breve escorço, os fundamentais supedâneos q-ue -Mandado de Segurança n' 585-DF
justificaram as razões de decidir dos julgados em que o~ impeImpetrante: Benedito .Cardoso de Castro
trantes _servidores civis e militares da Reserva- obtiveram
Impetrado:Ministro de Estado da Aeronáutica
ganho de caosa para a tornpra dos imóveis funcion~i~ admin_is- .Mandado de Segurança n~ 656-D~
.
trados pelas Forças Armadas. ig~alan~o-se. aos ~u!Itares~_l?lmpetrante: Sebastião Bandeira de Souza e _outros
clusiVe da Atíva, que adquiriram tmóvets residenciaiS adr~umsImpetrado: Ministro de Estado da Aeronáutica
trados por órgãos. civis e militares. Igualando-se_, repe~1mos,
-Mandado de.Segurança n9 714-DF
aos militares que adquiriram imóveis do Supenor Tnbunal
Impetrante: Maria Helena dos Santos e outros
MiJitar da Presidência da República, do Hospital das Forças
Armadas - HFA, da Escola Nacional de Informações--lmpetrado: Ministro de Estado da Marinha
-Mandado de Segurança n• 73_8-DF
ESNI e do extinto Serviço Nacional de Informações- SNI.
Impetrante: Roberto Carlos de Melo Negreiros e outros
-Á exemplo dos casuísticos reconhecimentos judiciais do
__
direito vindicado por servidores civis e militares da Rese1 va,
Impetrado: Ministro de. Estado da Marinh~·-São alguns dos arestos irrccortíveis e que asseguram aos bem assim dos deferimentos aos servidores· militares da ativa, _
impetrantes, entre os quais não só servidores civis ,mais tan:t- no que pertine aos "imóveis admi~istra?os por órgãos. civis,
bém militares da Reserva, o direito à aquisição dos imóveis merecem igual tratamento, pela vta Ie_g~sl.ativa, os servidores
por eles ocupados, cujas unidades residencias, situadas no militares ocupantes de imóveis administrados por órgãos miliDistrito Federal e administradas pelas Forças Armadas, estão tares. Esta é a meta do projeto cm exame.
A tal propósito, ao nosso ver não procedem, data ~ê~i~,
localizadas fora das áreas militares.
Como é sabido, na autorização concedida pela Lei n~ as objeções contra ele levantadas, quanto aos aspectos Juridi8.025, de 1990, para a alienação de imóveis funcionais pcrtcn- cos envolvendo 0 mérito, a pretexto de desatender ao resguarcentes à União, diversas são ás hipóteses de exclusão, inclusive do da preferência e da finalidade de interesse público ou à
as previstas no art. r,§ 2~, incisos I e II, in verbis:
conveniência da AdministraçãO, além de considerá-lo ofensor
"Art. 1~ É o Poder Executivo aurorizado a alie- ao princípio da impessoalidade.
nar mediante concorrênciã- pública e com observância
São argumentqs que 1 em n_ão tendo obstacula~o a converdo Decreto-Lei n• 2.300, de 21-11-86, os imóvCis rcsi- são em projeto de lei, da Medida Provi~ória ?"_ I42,-.d<;_}990,
th•nciais de propriedade da União situados no Distrito - que redundou na Lei n~ 8.025/90, para a fmal proptctar a
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venda dos imóveis administrados por órgãos civis aos oCupanSob "uma perspectiva ampfã aS-vanfagens principais
tes civis_ e militares, e os administrados por órgãos militares
decorrentes da venda dos imóveis funcionais nos termos
da Lei n' 8.025/90 e do Decreto n' 99.266/90 são as
aos servidores ciVis, não nos parece de bOa índole que sejam
seguintes:
acolhidos para manter-se a vedação absoluta da venda das
unidades residenciais administradas pelas Forças Armadas aos
• a eliminação do rrejufzo mensal de US$250
próprios servidores militares.
...
mil que a União despende com a administração e manu. ·tençãO destes ativos;
Assim como a legislação vigente resguarda a prevalência
- - -• -o aum6ritó da arrecadação do Governo do Disdo interesse público e a conveniéncia da Administi'ação~ aos
permitir as alienações consoante os reqUisitos nela previstos,
trito Federal- GDF, pois a Uniãó,--por lei, não paga ·
a seu molde o faz a proposição em exame, vez que, tratando-se
impostos relativos a estes bens;
também de ato autorizativo, não desnatura o juízo de conve• a construção de moradias populares e/ou em
niência voltado para aqueles princípioS.se tratando de órgãos da administração indireta a pagaQuanto ã alegada o(ensa ao princfpio da impessoalidade,
mento de dívidas junto-ao Tesouro Nacional e/ou novos
não vemos como prosperar a disceptação. Neste particular
investimentos;
aspecto, permitam-nos indagar: qual a diferença entfe 6 inilitar
• a gradativa normalização do mercado imobie o civil? Permitãm-nos, ainda, responder: nenhuma. O -prínliário da cidade."
cípio da impesso'alidade não se aplicasomente aos_ militares,
Assim sendo, e no momento em-que se promove a venda
mas também aos ciVis; e as estes, Salvo raras exceções, as
da maioria dos apartamentos funcionais existentes em Brastlia,
alienações jáforarii legalmente permitidas. Para tanto, foram· inclusive os da Presidência da República, do Supremo Tribuobedecidos os princíPios da legalidade, impessoalidade, mora- nal Federal, do Superior Tribunal Militar, da Procuradoria
lidade, publicidade e, também, os casos especificidos na legis- Geral da República e ainda, dos ocupados por funcionários
lação, como preconizam o aít. 37 e seu incisO" XXI, da Consti- do Legislativo e do Judiciário,-é desejável no entender deste
tuição Federal.
_ .
,
__
_
Departamento de Administração Imobiliária que a reforma
Ora, o que o substitutivo ao projeto pretendei ~ e não patrimonial tenha um caráter global e irreversível."
poderia ser diferente - é exatamente isso: respeitados os
Pelo que estamos informados, só a Diretoria Patrimonial
preceitos ínsitos na Constituição, incluir, na legislação espeCífica, os imóveis ·ocupados por militares e os ocupados por de Brasília, da Secretaiia"Geral do Exéicito, no mês de julho
Oficiais de Chancelafia. A estes servidores ciVis do Itamaraty último teve um prejuízo de cerca de 39 milhões de cruzeiros.
· o·Éxércitô dispõe-de ~.413 unidades residenciais rio Disjustifica-se a extensão do direito à coll;lpra dê imóveis funcionais, porquanto, diverso do que ocorre com os Diplomatas, trito Federal, sendo 3.683·em áreas não militares e 730 em
não necessitam servir no Exterior para serem promovidos áreaS niilitares (Setor Militar Urbano). Desses 4.413 imóveis,
por merecimento ou antiguidade, tal qual acontece com os 58. estão vagos; 495 estãq oct,~pados por ServidOres civis; e
3.860 por militares. As ocupações durante período superior
demais funcionário-s do_Ministérib das Relações Exteriores.
De igual modo, não deve ser acolhido o argumento _de a 10 anos ·montam a 360; durante período de· 4 a 10 anos
que "na prática, a aprovação do SubstitJ.Itivo ainda penalizaria somam 1.38_7; e por período inferior a 4 anos totalizam 2.608,
os que, nas vésperas da publicação da Lei n' 8.025/50, foram o que significa que as transferências mediante rodízio estão
transferidos para o exterior ou para outras cidaâes brasileiras". em 59%, podendo ser vendidos, portanto, os 41% dos 4.413
Seria despeciendo lembrar que o direito é definido segundo imóveis disponíveis, ou seja, 1.800 unidades residenciais localia situação fática existerite em determinado tempo. Perde-se cadas em áreas não militares, sem que se façam necessárias
novas construções.
-ou adquire-se o direito até por diminuta fração de tempo.
o reiaiórlo-aiilct-a reVe1a. que aguardam moviritentação,
Ademais, as controvérsias de natureza jurídica apresentadas nesta Comissão de Assuntos Econômicbs refogem. à 335 militares da Aeronáutica, 465 do Exercíto e 100-da-Marisis_temática-regimental, com riscos de cocnflitq de cOmpetência, nha. Evidentemente esse total de 900 militares não se destina
eis que as indagações jurídico-doutrinárias for_am exatiri4as apenas a Brasília, pois Só· o Ministério da Marinha está conSna instância própria: a Comissão de CoD.stituição, Justiça e truindo, em todos os seis Distritos Navais existentes no Brasil,
Cidadania, tornando-_se insuscetível de censura a sua preclara 1.039 residências em áreas militares que lhe pertencem. Mas,
decisão quanto à constitucionalidade e juridicidade do projeto. ainda que os 465 militares do Exército fossem transferidos
Resta-nos analisá-lo quanto ao mérito, fazendo-o, toda- para a Capital da República, mediante rodízio, caberiam todos
via, à luz dos estudos das matérias de natureza económica, no Setor Militar Urbano, onde, coitm dissemos, estão sitUados
cujas conclusões irão demonstrar que as razões motivadoras 730 moradias.
da proposição em causa são ex:atamente as mesmas que ensejaAlém disso, não seria esta a vez primeira que órgãos
ram a autorização para a venda dos_ imóveis funCionais, ·segun- militares transmitiriam para particulares o domínio de imóveis
residenciais. Valendo-se do Decreto n<:> 84.457, de 31 de janeiro
do as normas da Lei n' 8.025/90.
· ,
Com esse intuito, pedimos vénia para trasladar parte das de 1980, que regulamenta a Lei n' 6.715, de 12 de novembro
informações prestadas pelo Diretor do Departamento da Ad- de 1979, via do qual, consoante o disposto no art. 5'~ e seu
ministração Imobiliária, da Secretaria-da Adminis_tração Fede- parágrafo único, ficou facultado ao Ministério da Aeronáutica
ral, da Presidência da República, ao Ministro Relator do Man- doar à Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica,
- imóveis não situados em áreas ou vilas militareS, aquele Minisdado de Segurança n' 585-DF, em 23-10-90:
tério vendeu 140 casas situadas no Cnizeiro, áqui il.o Distrito
"Especificamente em relação a Brasília, a "União Fe- Federil, assim agindo no resguardo das finatlÇãs públicas.
Aliás, o Distrito F~deral é a única unidade federativa
deral (administração direta e indireta) é proprietária,·
além de dezenas de projeções, _de aproximadamente onde existem militares residindo em imóveis funcionais locali20.000 imóvds funcionais na cidade.
zados fora da área militar.
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Portanto, considerando que a proposição em foco -objetiva a edição de ato meramente autorizativo; que--a aliena,ção
dos aludidos imóveis importará em sUbstancial economia de
despesas do setor público; que não se justifica á atual incoerência, pois as Forças Armadas são obrigadas a alieilar ãlguns
dos_ seus imóveis a servidores civis, mas- não- pOde fazê-lo
a servidores militares, e pedindo vênia ao ilustre Relator,
inclinâmo-nos pela aprovação do Substitutivo, por medrar
a favor da redução do_ déficit público e ser socialmente justo.
Sala das Comissões, 31 de outubro de 1991. -Raimundo
Lira, Presidente- Maurício Corrêa, Relator- Nelson Wedekin- Elcio Álvares, (vencido)- Divaldo Suruagy- Antonio
Mariz - José Eduardo - Chagas Rodrigues - Henrique
Almeida (vencido) - Cid Sabóia de Carvalho- Marco Maciel
(vencido)- João Rocha- Ronan Tito (vencido)- Moisés
Abrão (vencido) - Valmir Campelo - Coutinho Jorge Dario Pereira (vencido) Beni Veras (vencido) - Eduardo Suplicy- Ney Maranhão (vencido)- Esperidião Amin (ven··
cido).
VOTO EM SEPARADO VENCIDO
DO SENADOR JOSÉ RICHA
I ~ Relatório
Trata-se do Projeto de Lei do Senado n' 61, de 1991,
que "dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais
de propriedade da União, vinculados ou incorporados âs Forças Armadas, situados no Distrito Federal, e dá outras providências".
2. oApresentado originariamente pelo_ Senador Valm~r
Campelo, o Projeto· recebeu emenda, dõ ·senador Maurício
Corrêa, ao tramitar rla Comissão de· Constituição Justiça,
pela qual se estefldeu a funcionários do S~rviço·Exterior, salvo
se da Carreira de Diplomata, a possibilidade de compra.
3. Do acolhimento da emenda, pelo então Relator, Senador Jutahy Magalhães, originou-se o SUbstitutivo que se
transformou no atual Projeto de Lei do Senado n~> 61, de
1991.
4. O Substituttvo suprimiu-ás nornías~-procêdim-eitfals
do Projeto (artigos 29 a 51')~ por entendé-Iã.S~da competêD:ci_a
do Poder Executivo.
---

e

II- O Mérito
5_ .. Quando a Lei n' 8.025, de 12 de abril de 1990, que
dispõe sobre os bens imóveis residenciais, de propriedades
da União, situados no Distrito Federal, autorizou o Poder
Executivo a aliená-los, excluíram-se, dentre outros, os seguintes imóveis em face de suas peculiaridades:
- os residenciais administrados pelas Forças Armadas,
destinados à ocupação por militares;
- os destinados a funcionários do Serviço Exterior.
6. A matéria foi regulamentada pelo Decreto n~ 99.266,
de 28 de maio de 1990.
·
·· - ·
7. O exame conjunto dos -incisos do § 29 do ait. 1~ da
Lei n' 8.025/90 permite identificar o propósito do legislador
ao estabelecer critérios distintos para a venda dos imóveis
-- ----- funcionais.
8. A norma visa a resguardar a prevalência do interesse
público, *isto é, reconhece que o poder regulatório do Estado
sobre os bens de seu domínio patrimonial - , inclusive no
que respeita à faculdade de aliená-los - está condicjonado
ao princípio da finalidade, ou seja, ao interesse públicO Ou
.à conveniência da AdministraÇ-ão.
-- - - --
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9. Em decorrência do princfpio da finalidade, que o
constituinte de 1988 chamou de princípio da impessoalidade
(CF. art. 37 "caput"), o Poder Público não pode tragar igualmente Situações desiguais para atender interesses privados
por mais respeitáveis que o sejam do ponto de vista humano.
10. No caso concreto, estender indiscriminadamente o
direito à compra a todos e quaisquer servidores que, em certa
data, os ocupassem implicaria: em violar oprincípio da finalidade ou da .impessoalidade.
11. São diversos os cargos, funções e empregos pelos
quais se reparte a organização do serviço público, distintas
as classes e carreiras, desiguais os modos e formas d_os provimentos e lotações, variados os critérios de vencimentos e de
vantagens, do mesmo modo que os deveres e direitos de cada
qual. Há os que gozam da estabilidade, vitaliciedade ou inamovibilidade e os que não dispõem dessas garantias. Reconhecer
essa diversidade de situações não importa em violar o princfpio
constitucional da isonomia (CF., arts. 5~ "caut" e 79, XXX
e XXXI), tantas vez~ invocado.
12. Segundo o Prof. Hely Lopes Meirelles: "O que o
princípio da isonom.iá impõe é tratamento igual aos realmente
iguais. A igualdade nominal não s~.confunde com a igualdade
real. Cargos de igua! denomianÇão.podem ser funcionalmente
desiguais,-- em razãO das co-ndições de trabalho de um e de
outr_o; funções equivalentes podem identificar-se pela qualidade ou pela intensidá.de do serviço ou, ainda, pela habilitação
profissional dos -que ·a- realizam. A situação de fato -é que
dírá- da identidade ou não entre c_argos e funções nomiri3.1mente iguais" ("'D~ieítO Administrativo Brasileiro>?, 15•. edi_ção, São Paulo, edit9ra Revista dos Tribunais, 1990, pág.
394) (os 0f"!:' s~o_ do.autor) . ..
13. Ao excluir do rol dos imóveis aqueles ocupados por
certas categorias de. servidores públicos, o--legislador mostrou~se atento à diver~idade de situações, às singularidades
de cada caso e aos superiores interesses da Administração.
14. Tanto com relação aos imóveis OCUpados pelos Mi·
nistros do Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores,
Ttíbunal de Contas, PrOCuradores-GeraiS e Subprocuradores-Gerais, garantidos pela estabilidade, vitaliciedade e, em
certos casos, também pela inamobilidade, quanto aos demais,
o legislador ateve-se às peculiaridades da função.
15.- Foi assim, por exemplo, com os apartamentos destinados aos Senadores e Deputados. Fírido o mandato, não
recOnduzindo o parlamentar, cumpre~lhe desocupar, de imediato, o imóvel, cuja posse lhe foi deferida. Assim não fosse,
as Casas Legislativas e a AdministraÇão Pública teriam que
construir periodicamente novas edificações. No caso dos parlamentares, constituiriã., inclusive, odioso- privilégio, se, legislando em
causa própria, houvessem se permitido a compra dos apartamentOS- em -que moram.
16~ A situação dos imóveis reSidenciais administrados
pelas Forças Armadas, destiõados à ocupação por militares,
dos quais o art. }9 e seu parágrafo únicó- do Substitutivo cuidam, é, do mesmo modo, peculiar.
17. Sabe-se que os militares, por força de lei (RegulamentO de-Movimentação), estão sujeitos a grande rotatividade
ao longo de suas carreiras. Há prazos máxiritos de permanência
em cada Região, Zona Aérea, Distrito Naval, órgão ou guarnição. Por isso mesmo são freqüentes, quase rotineiras, as transferências ou mudanças de um Estado para outro, ou de cidades, o que exige, _1~r_9nta disponibilidade dos imóveiS funcionais.
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A rotafividade não se resume à transferência de

militar de um órgão para outro, aqui mesmo na Capital Federal. Embora o fato ocorra, constitui exceção à regra da movimentação dos efetivos militares. São__ diversas as razões que
determinam. Ora é a necessidade de se atender ao princípio
da arregimentação e ao nivelamento dos efetivos imprescindíveis à carreira militar ou à manutenção da operacionalidade
da tropa. Ora, as nomeações para os Comandos de Unidades
Militares, Comissões de Embarque e Missões no_ Exterior.
Ainda, os cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento, em vários níveis. A movimentação exige, em contrapartida, que os claros abertos nos efetivos das organizações
militares sejam completados. Para tanto, é necessário ga!antir
moradia aos que são transferidos_ para Brasília, cidade na
qual se acha a parcela maior dos órgãos da alta Administração
Militar.
19. A falta de recurs_os_ financeiros não- te"rri permitido
que a rotatividade se faça no ritrilo de antes. Por isso, as
Forças Armadas vêm movimentando o mínimo de pe_ssoal,
particularmente subalternos. Mesmo assim , na Aeronáutica,
havia, em meados de agosto, 335 militares da ativa à espera
da liberação dos imóveis ocupados pelos que se encontram
em destinos diversos (transferidos para a reserva; movimentados para outras localidades, etc._
20. No Exército, hoje, 465 militares, entre oficiiüs, ·gráduados e praças agua-rdam a oportunidade de ocupar residê!lcias. Se todos os claros existentes no efetivo do ministério
fossem preenchidos, o atual déficit agravar-se-ia.
21. Se, na Marinha, o problema é menor, em torno
de cem militares aguardando imóveis, deve-se ao -detalhe de
que, do seu quadro de pessoal somente, 3,5% aqUi residem,
contra 78% que servem, por exemplo, no Riõ de Janeiro.
22. Há, também, o caso dos servidores civis dos ministérios militares que, ocupando imóveis administrados pelas
Forças-Artífãdas, pleitearam a sua compra. Na Justiça, ainda
se discute o acolhimento dessas pretensões. Até agora, ao
que se saiba, nenhum imóvel teve a sua venda formalizada.
23. Ainda que, em tais casos, o direito acabe efetivamente reconhecido, nem assim pode-:se invocá~Ios para acolher o Substitutivo._São substancialmente diversas as situações,
motivo pelo qual não se pode falar em isonomia formal, muito
menos em is_Qnomia material, para re:correr à distinção que,
entre elas, faz o Professor José Afonso da Silva, um de nossos
constitucionalistas mais respeitados ("Curso de Direito Constitucional Positivo", 6~ edição, São Paulo, Editora Revista
dos Tribunais, 1990 pág. 188/191).
·
24. Se, no -que respeita ao direito à compra dos imóveis
funcionais, todos fossem iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza (isonomia[ormal, CF. art. 5~ "caput"),
a nenhum brasileiro servidor público ou não, negar-se-ia .o
direito de adquiri-los. E se as regras que tipificam a isonomia
material (CF. art. 7', XXX e XXXI) pudessem analogicamente, ao menos, ser invocadas, o direito à compra udas
residências, pelos servidores civis ou-militares, não se cingiria
apenas aos que, em certa data (quando da publicação da Lei
n9 8.025/90) os ocupassem, em Brasilia, devendo, em decorrência, estender-se a todos que morassem em imóveis funciOnais em quaisquer partes do País.
25. Ao contrário, ofensa ã isonomia será, de fato, permitir que somente os servidores militares e o pessoal do Corpo
Diplomático, como pretende o Substitutivo, possam adquirir
os apartamentos_ e casas na Capital da República. Há centenas,
milhares de imóveiS funcionais de propriedade da União fora
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do Distrito Federal, ocupados, por exemplo, pelo pessoal militar e civil. por que, então discriminá-los, privando-os do exercício de um direito que se _deseja garantir apenas aos· qu:e
servem em Brasília? Não serão todos iguais?
26. Não vale argumentar que cada militar, em serviço
ativo, faz Jus a Uina iildenizaÇão menSal para moradia:, co1re"s~
pendente a 3_0% (trinta por cento) de seu soldo, quando possui
dependente, ou a 10% (dez por cento) quando não o tem.
(Decreto-Lei n• 1.901, de 22 de dezembro de 1981, art. 5•,
''caput''). É que o mercado iiriobiliáriO de Brasília, jUSfainente
por se tratar de uma cidade atípica, com um espaço de ocupação pré-determinado pelo Plano Piloto, oferece poucas-opçõese ainaa assim a preços mtiilO Superiores aos-de outras metrópoles._
27. Em que -pese~-os seus elevados propósitOs, o SubSHtutívO está longe de -resolver a situ-ação -afljtiva do pessOal
mi\itar, -especialmente no momento dl.íícil que o P3ís atravessa.
Não há recursos, não há investímentos públicoS ..:.:.::. e sem
eles como edificar novOs imõVeis-funciOri3is em Brasília. LogO~
a venda dos apartamentos e casas, administrados pelas Forças
Armadas, aos seus ocupantes, torna;;se desaconselhável.
28. É preciso pensar em outras fórmulas, melhorando
vencimentos e soldos, dentro das disponibilidades do Tesouro
Nacional, incentivando as respectiVas Fundações e Caixas Habitacionais Militares. Não seria solução, alienar os imóveis
administrados pelas Forças Armadas aos que ora os ocupam
e construir outros. A amortização parcelada do preço de venda, tal como se pratica, e o elevado custo das ediicações inviabilizariam a- idéia inicial do Senador Valmir Campelo.
29. Tais conSiderações também s~o. válidas quanto ao
pessoal do Corpo Diplomático. O Ministério -das RelaçõeS
Exteriores revela que, no início do mês passado, 492 diplomatas encontravam-se no exterior, enquanto 352 SeiViiúil no
Brasil. Destes, 310 ocupam imóveis funCionais que, se· vendidos, tornariam impossível, do ponto de vista financeiro, o
retorno da quase totalidade dos que se acham lotados lá fora.
Por sua vez, no começo de setembro, 192 Oficiais de Chancelaria serviam no exterior e 315, no Brasil, dos quais apenas
110, isto é, um quinto, ocupavam os apartamentos funcionais.
Na lista de espera para receber iinóvds existem· birC3 de 60
Oficiais de Chancelaria, _e a demora médiéi para obtenção
de imóveis é de dois anos. Como a natureza da carreira diplomátiç.a_ exige alternância, o rpdízio Br~sillexterior acabaria
invializado pela venda dos apartamentos aos OfiCia:'is de Chancelaria que atualmente os_ocupam, prejudicando os quatro
quintos restantes.
·
30. Na prática, a aprovação do SubstitU.tíVo ainda pena~
Iizaria os que, nas vésperas -da publicação da Lei n~ 8.025/90,
foram transferidos para o exterior ou para outras Cidades brasileiras: em face da natural rotatividade das carreiras diplomática e militar perderam o direito à opçáO de com-pra, ainda
que tendo morado nos imóveis mais t~mpo que os seus atuais
ocupantes. - - -- -- 31. Mesmo que tal não ocorresse, nenhuma vantagem
maior adviria para a Administração Pública da venda dos
apartamentos e- casas funcionais aos militares e pessoal do
Serviço Diplomático. Para substituí~ los, entretanto, preciSarse-ia construir, de imediato, outr_o_s tantos, hoje cm condições
bem mais onerosas do que quando da fundação de Brasília.
Não é da conveniênciã do Poder Público desfazer~se desses
bens. Nenhuma das razões alinhadas pelos pretendentes à
compra pode preponderar sobre os superiores interesses da

Novembro de 1991

DIÁRIO DO-CONGRÊSSO NAéfóNAL (Seç~o II)

Sexi3-ieii'3 8 7851

ANEXO AO PARECER N' 44~> DE 1991
Faço saber que o Congresso Nacion~J_ aprovou, e eu,
- - - - - - - - - - - , Presidente do Senado Federal,
III- O Voto
nos termos do art. 48, iterri 28, do Regimento Interno, pro32. Em face das considerações desenvolvidas~ SOm-os COfl-- mulgo o seguinte
. trárü5s ã- aprovação do Pr6jéto de Lei do senidO ·nço -611 de
DECRETO LEGISLATIVO N•. , DE 1991
1991 e do seu Substitutivo.
Administração. ESte é o argumento decisiVO parã o jUlgamento do mérito do Projeto e- do seu SubstitutíVO~- ---

É o nosso Parecer.
Sala das Comissões, 31 de
José Richa.

o~utubro

de 1991.- Seriador

PARECER N• 444, DE 1991
(Da Comissão Dlre1ora) Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n•9, de1985 (n• 90, de 1985, na Câmara dos Deputados).
A Comissão DiretOi"a apn!sel11a a redação fina!' do Projeto
de Decreto Legislativo n•9, de 1985 (n• 90, de 1985, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico sobre
Privilégios e Imunidades e Relações Institucionais entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agriculturã, celebrado em
Brasflia, a 17 de julho de 1984.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de novembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente Dirceu Carneiro, Relator
- Iram Saraiva - Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N• 444, bE !991
Faço saber que o Congresso·Naciónal aprovou, e eu,
--------,:-,..-~· Presidente do Senado Federal, nos
termos-do art. 48, item 28, do Regimento Inte-rno~ próiriu1go
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO W , DE !991
Aprova o texto do Acordo Básico soDre Privilégios
e Imunidades e Relações Institucionais entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Instituto Intera~
mericano de Cooperação para Agricultura, ceh~brado
em Brasília, a 17 de julho de 1984.
·
Art. 1o É aprovado o texto do Acordo Básico s_obre
Privilégios e Imunidades e Relaçõ_es Institucionais entre Q
Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura:, cdcbrado em
Brasília, a 17 de julho de 1984.
·
·
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N• 445, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decrfto -Legislativo
n• 19, de 1985 (n• 72, de 1984, na Câmara dos Depu·
lados).

A Comissão Ditetora apresenta ·a redação final do Pfojeto
de Decreto Legislativo n• 19, de 1985 (n• 72, de 1984, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo G-eral
de Cooperação entre o_Governo da República Federativã. do
Brasil e o Governo da República Demociática de São Tomé
e Príncipe, concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984..
Sala de Reuniões da Com-issão, 7 de novembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Cãr-ReifO;ReTat"or
- Iram Saraiva - Meira Filho.

Aprova o texto do Acordo Geral ~e ~OoJ!er~ção ·
entre O Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República Democrática de São Tomé e
Príncipe, concluído em Brasfli~, a 26 de junho de 1984.
Art. I• É aprovado o texto do Acordo Geral de Coope·
ração- _entre o Governo da República Federativa do Brasil
e-O-GOVerno da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Concluído em Brasília, a 26 de junho de 1984.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N• 446, DE 1991
(Da Comissão biretora)
_Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 121, de 1991 (n• 68, de 1991, na Câmara dos Depu·
lados).

A Comissão Diretora apresenta-a redaçãó final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 121, de 1991 (n• 68, de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Sede, celebrado entre 9 Governo da República Federativa
do Brasil e o Comitê 'Internacional da Cruz Vermelha CICV, em Brasília, em 5 de março de !991.
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de novembro de 1991.
-----'---<Mauro Benevides, Pre~ídente - Dirceu Carneiro, Relator
-Iram Saraiva - Meira Filho.
ANEXO AO PARECER N' 446, DE 1991
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
-------~~., Presidente do Senado Federal, nos
terrilos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE !991
Aprova o tfxto do Acordo de Sede, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Comitê
Internacional d_a Cruz Ver'"elh~ - CICV, em Brasfiia,
em 5 de março de 1991.
-:Art. 1~ . É aprovado o texto do Acordo de Sede, celebrado_ entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Comitê In_tern.acional da Cruz Vermelha - CICV~- em
Brasília, em 5 de março de 1991.
Parágrafo única. Estão sujeitos à aprovação do Cori.gre·sso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes cOmplementares que, nos termos do art. 49, inciso I da ConstituiÇão
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
Art. 2? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de Sl_la publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe·
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa. piOposta de emenda à ConsituiÇão que
será lida pelo Sr. 1"' Secretário
-

7852 Sexià-feira 8

DIÁRIO t>OCONGRE$SlYNACIONAL (SeÇão II)

É lida a seguinte

Novembro de 1991

a~ordo com a prOporcionalidade partidária, a comissãO- de
16 membros incumbida do exame da matéria. Dessa comissão,
que a Presidência designará dentro de 48 horas, deverão fazer
parte, pelo menos, sete membros titulares da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. A comissão terá O prazo
de trinta dias, improrrogáveis, para emitir" pârecer-·sobre a
proposição.

PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N• 21, DE 1991
Suprima-se do art. 155, item X da Constituição da República Federativa do Brasil, a alínea b.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1991. - Ronan Tito
-Alfredo Campos- Júnia Marise- José Eduardo- José
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meRicha - -Affonso_Camargo-- Oziel Carneiro - Coutinho sa, projetes que serão-lidos pelo Sr. 19 Secretário.
Jorge - Mansueto de Lavor - Ney Maranhão --Marco
São lidos os seguintes:
Maciel- Chagas Rodrigues- Iram Silraiva - Magno Bacelar- Josaphat Marinho- Cid Sabóia de Carvalho -GaribaJdi Alves Filho - Valmir Campe lo- Me ira Filho -HenriPROJETO DE LEI DO SENADO
que Almeida-Jonas Pinheiro -Áureo Mello- Amazonino
N• 364, DE 1991
Mendes - Jutahy Magalhães -Márcio Lacerda- Epitácio
Altera o art. 16 da Lei n• 8.181, de 1• de abril
Cafeteira - Élcio Alvares.
de 1991, e dá ~utras providências.
O Sr. Rooan Tito- Sr. Presidente, peço ·a p-aravra para
O Congresso Nacional decreta:
uma comunicação.
Atl. I' O art. 16 da Lei n' 8.181, de I• de abril de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito·.
"Art. 16. _ Revogam-se o Çapítulo II, arts. 4"', 5 9 ,
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para uma comuni-o,;; 7~, 89 , 99 e 10 -do Decreto-Lei ri" 55, de 18 de nevem·
cação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, encaminhei
bro de 1966, o§ 2• do art. 11 do Decreto-Lei n' 1.191,
à Mesa uma emenda à Constituição. Peço a V. Ex• que a·
de 27 de outubro de 1.971, e § 2' do art. 5• e o art.
leia, tendo em vista as questões dos prazos, para apreciarmos
9' da Lei n' 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o §
2' do art. 25 da Lei n• 6.513," de 20 de dezembro de
essa emenda.
Fui informado pela Assessoria da Mesa que teria de colo1977, o parágrafo único do art. 1" do Decreto-Lei n"'
car a justificação. A jUstificação já é de conhecimento público:
2.294, de 21 de novembro de 1986, e demais disposições
foi lida hoje pelo Senador Mansueto de Lavor, baseado noS
em contrário."
Anais da Casa. Peço -que não seja reiterãda a justificação,.
Art. 2" Esta !~i entra em vi~or na data de sua publie que seja lida a emenda ã Constituição.
caÇão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiArt. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
dência procederá formalmente a leitura da proposta de V.
Justificação
Ex~ na sessão de amanhã, já aceita pela Mesa a partir deste
momento, que preenche os requisitos constitucionais exigidos.
_ --~-0 projeto de lei que ora apresentamos Visá corrigir grave
LEGISLAÇÃO CITADA
omissão, quando da votação em plenário do Projeto de Lei
da Cãmara n' 111/91 (n' 5.429, na Casa de origem). Naquela
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
ocasião, apresentáramos, junto ã Comissão de Constituição,
FEDERATIVA DO BRASIL
.TU$tiça e Cidadap.ia, uma emenda que tinha como objetivo
precípuo garantir a existência legal da EinbratU.r.
SEÇÃOIV
__ É com esse_ m~smo objetivo que traze_mos à apreciação
Dos Impostos dos Estados e
dos Senhores Senadores o presente projeto de lei, que decorre
do Distrito Federal
da nossa preocupação com as graves conseqüências legais,
Art. 155.. Compete aos Estados e ao Distrito Federal jurídicas e administrativas da revog_~ç_ãe: integral do_ Decreinstituír:
to-Lei n9 55, de 18 de novembro de 1966.
.

X- não incidirá:
b) sobre operações-que destinem a outros Estados petró·
leo, inclusive lubrificantes~ combustíveis líquidos e gasosos
dele derivados, e energia elétrica;
·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~A [lroposta
de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita
às disposições específicas constantes dos atts. -354 e segUintes
do Regimento Interno.
Os Srs. Líderes deverão encaminhar à Mesa os nomes
dos integrantes· de suas bancadas que deverão compor, de

O decreto-lei em questão "define a Política Nacional de
Turismo, cria o Cóllselho Naciorial de Turismo e a Empresa
Brasileira de Turismo". Tal dispositivo legal foi e é referêD.cia
básica Qe toda a leg~slação subseqüente, relativa ãs ações na
área de turismo empreendidas pelo Governo Federal, ou seja,
leis, decretos-lei, decretos, portarias, _resoluções e_ 9eliberaÇõeS-Dôrni.àtivas, emãnadas ç_lã~ própria Embratur e dó. Conse--~
lho Nácional de Turismo, ao longo desses anos, e que podem
ser contados ãs dezenas.
Conseqüentémertte; o art. 16 da Lei n~ 8.181/90, ao revo~
gar lntegralmep.te ·o pecreto-Ld n1> 55/66, simpif:smente deixa
S~!Jl respaldo legal e jurídico não só toda a legislação pertinente, mas a própria existência da Embratur, enquanto estrutura administrativa.
---
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Cabe ressaltar que a'_ própria Lei n9 8:181/90, em seu
Art. 16. Revogam-se o Decreto-Lei n• 55, de 18 de
novembro de 1966, o§ 2• do art. 11 do Decreto-Lei n• 1.191,
-art. 1':>, determina:
"A Empresa Brasileira de Turismo - EMBRA~ de 27 de outubro de 1971, o § 2• do art. 5• e o art. 9• da
TUR, autarquia especial, criada nos termos do art. 11 Lei n• 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o § 2• do art.
do Decreto-Lei n• 55, de 18 de novembro de 1966, passa 25 da Lei n• 6.513, de 20 de dezembro de 1977, o parágrafo
único do art. I• do Decreto-Lei n• Z.294, de 21 de novembro
a denominar-se Embratur- Instituto Brasileiro de Tu·
rismo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Re- de 1986, e demais disposições em OOritrárlo.
gional da Presidência da República-'' (Grifo nosso.)
Portanto, o referido ato legal apenas motlifica a denomi- DECRETO-LEI N• 55, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966
nação da Embratur e a qualifica comó ·autarquia especial,
Define a política nacional de turismo, cria o Conse(com base em pareceres da Consultoria-Geral da República
- - lho Nacion:al de Turismo e a Empresa Brasileira de
e do Tribunal de Contas da União).
· ··
Turismo, e dá outras ,providências.
Aliás, o Decreto n• .99.673, de 7 de novembro de 1990, ·
assim se inicia: "O Presidente_ da República, no us_o da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI da Constituição,
Art. 6"' <:;omepete ao ConSelho Nacional de Turismo:
e tendo em vista o disposto no § 2• do art. 11 do Decreto-Lei
e) baixar resoluções, atos ou instruções regulamentares
n• 55, de 18 de novembro de 1966, decreta"( ... ) O referido
ato legal dispõe sobre a transferência da sede da Embratur · :deste Decreto-Lei, inclusive as que forem necessárias_ ao pleno
do Rio de Janeiro para Brasília, qti.e já era pr-evista no Decre- exercício ele suas funções;_
to-Lei n• 55/66.
'
Infere-se que o legislador, tanto na Lei n• 8.181/90, como
no Decreto n9 99.673, bem como através do__Decreto__ n"'
DECRETO-LEI N' 1.191, DE 27 DE OUTUBRO DE 1971
99_244/90- arts. 50 e 51- ao tratar da Secretaria de DesenDispõe sobre os incentivos riScais do turismo e dá
vólvimento Regional, suas competências e órgãos vinculados,
-~outras providências.
considerou em plena vigênciã O Decreto-Lei n9 55:
Podemos concluir, portanto, que as definições básiCas
relativas à Embratur, especialmente sua criação, têm como
base legal e jurídica o Decreto-Lei n• 55/66 e todos os atos
Art. 11. Ficà Criado o Fundo Geral de Turismo (FUNlegais que, com base neste decreto-lei, foram promulgados GETUR), destinado a fomentar e prover recursos para o
e permanecem em vigor, desde então e, inclusive, no Governo financiamento de obras, serviços e atfVidades turísticas consiioiciado em março de 1990.
deradas de interesse para o desenvolvimento do turismo nacioAcrescente-se que no bojo da reforma administrativa do --nal, de acordo com o·parágrafo único do art. 19do Decreto-Lei
novo Governo foram extintos o_Min_iStêrio-da Indústria: eCo- n• 55, de 18 de novembro de 1966.
mércio e o Conselho Nacional de Turismo, mas ao criar a
Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da
§ 29 o_ funciOnamento e ias' organiZações do Fungetur
República -Decreto n' 99.244/90- além de integrar suas serão regulados por resolução do Conselho Monetário Naciocompetências o desenvolvimento do turismo, fufinduída entre nal.
os órgãos vinculados à Embratur.
Os atas legais subseqüentes, do mesmo Governo, apenas
modificam a denominação da Embratur, (possivelmente em
LEI N•6.505, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1977
função de sua qualificação administrativa, como autarquia),
transferem para ela as competências ·do CNTur, (inclusive
Dispõe sobre as atlvidades e serviços turísticos; estaas referentes ao acesso a benefícios fiscais e- fina-nceiros), e
belece condições para o se1~ funcionamento e fiSCS.liconcretizam a transferência de sua sede para Brasi1ia. Implicização; altera a redação do art. 18, do Decreto-Lei n~
tamente, conclui-se, sempre se considerou em vigor o ato
1.439, de 30 de dezembro de 1975; e dá outras providências.
legal que a criou e definiu suas competências.
Assim, consideramos urgente e indubitave1I!J.ente necessário que se corrija-esse erro; nã-medida em que, a partir
da aprovação e sanção da Lei n• 8.181!90- Diário Oficial
Art. 59 O não cumprimento de obrigações contratadas
de 1• de abril de 1991, pag. 5765- todos os atos emanados
pelas empresas de que trata esta Lei, e a infringência de dispoda direção da Embratur são- nulos de direito e sem eficácia,
sitivos legais e dos atos reguladores ou normativos baixados
de vez que esta entidade governamental deixou de ter existênpara sua execução, sujeitarão oS infratoreS ãs penalidades
cia legal naquela data.
seguintes:
Sala das Comissões, 7 de novembro de 1991. ·- Senador
I_- advertência por escrito;
Francisco Rollemberg.
II- multa de valor equivalente a até 500 (quinhentas)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);
LEGISLAÇÃO CITADA
III- suspensão ou cancelamento do registro;
IV- interdição de local, veículo, estabelecimento ou atiLEI N' 8.181, DE 28 DE MARÇO DE 199f
-Vidade.
Dá nova denominação à Empresa Brasileira de Tu§ 19 As pessoas físicas que, de qualquer forma, hajam
rismo-- EMBRATUR, e dá outras providências.
concorrido para a prática do ato punível, ficam sujeitas à
•• • • • • • • • • • • •-• • • • • • • ••••• •
• •• ••••••• • • • •• • • • • •• •" • • •
.• o •
penalidade do inciso II.
·~•u ~

~.

O O.-. •~•• • • • • .~.>;
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Caberá recurso ao CNTur:

. I - ex officio, no ·caso -de multa de valor superior a
100 (cem) Obrigações Reajustáveis do Tesouro-Nacional
(ORTN);
_.
II.- voluntário, com efeito suspeilsivo, na forma e nos
praz-os que forem determinados em resolução normativa do
·
-CNTur, nos demais casos.Art. 9"'. As multas a que se refere esta Lei serão impostas pela Embratur e recolhidas ao Tesouro Nacional, como
receita eventual da União.
O O • • O O U OA o · - · O O O O·-·-·-~·-··· O O O o

o o . n O O.-. o o

<•

0'0 O

o••

O

<•

O O o·~ o o • • - • • • • •·• •• ~.._-. •• o~··-· o O • •

LEI N• 6.513, DE 20 DE DEZEMBRO DÉ 1917
Dispõe sobre a criação de Áreas EspeCiais e de Locais de Interesse Turístico; sobre o Inventário com finalidades turísticas dos bens de valor cultural e natural;
acrescenta inciso ao art. ~ da Lei n~ 4.132, de 10 de
setembro de 1962; altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei n' 4.717, de 29 de junho de 1965; e dá
outras providências.
·--·-·~ ~·-··
--:-~A_"'"'~_.,.·-·····~···~--.. ~_·_:·~~·-·.; . ..>...:..,.o,~;._:~_._..,_""_ A~t. 25. As penafidades referidas no artigo anterior serao aphcadas pela ~mbratur.
__
§ 1"' As penahdades dos incísOS.JI a V. do art. 24, poderão_ ser apli_cadas cumulativamente com a do inciso I.
§ 2"' Cab~~á recurso ao CNTur:
.
I - ex oO:t~Io, ~os caso~ de m.ulta de valor super~or a
100 (cem) Obn$açoes_ReaJustáveJS do_ Tesou~o NaciOnal
(ORTN);
.
.
.
_
II -voluntáno, se.m eferto_ suspens1vo, na forma e nos
prazo~ a serem determmados P?r res?lu9ão do CNTur, nos
demaiS :asas.
.
.
- § 3· Nos casos de bens cultura1.s e nat~ra1s sob a proteçao dolphan,.do IBD~ e da ~ema, aphca~:s~-ao as penalidades
constantes da respeCtiva legtslação especifica.
·······"-·~·n···································-··-·--·-.-······ .......... ~ .. ~n....
• • • ·-· •

n

••••••

n.,.. •.• -
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 365, DE 1991
Cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras
providências.

U_'Congresso Nacional decreta:
Art. _V Fica criado o· conselho Nacional do Idoso (CONID), órgão de direitO público vinculado ao Ministério da
Justiça, destinado ao atendiiiientO e promoção das pessoas
com_ mais de 65 anos.
Art. 2"' O Conselho Nacional do Idoso terá, como prio-ritárioS, os_ seguintes objetivos:
I - integrar a ação das entidades govemamen_tais que,
diretamente, assistam aos idOsos;
--II- acompanhar e fiscalizar a ação das entidades privadas que recebam recursos públicos para assistência aos idosos,
cabendo-lhe autorizar assinatura ou determinar o rompimento
de convênios nesse sentido;
III- fixar a política do Governo de incentivo ã ação
das entidades filantrópicas destinadas aos idosos;
IV_ propor ao Governo legislação que impeça a discriminação ao idoso;
V- representar ao Ministro da Justiça quando verificada
diSi:::iiniíilação Cântra O idoso;
_
VI_ estimular campanhas de esclarecimento da opinião
pública para respeito e integração do idoso à família e à comunidade·
. .. vil- fiscalizar a ação de'entidades, públicas ou privadas,
qua atendam idosos;
VIII- promover a integração das gerações;
IX_ estabelecer normas e supervisionar a formação de
especialistas, públicos e privados, para assístência aos idOsos;
X -fixar a Política Nacional do Idoso, mantendo, para
Wa exC;cução, entendimentos com os governos l!Sta4uais;
-·xr-:.....:.:·estimlllar, juntO às ã.üto-ridades educacion~is, orespeito aOs idosos;
XII_ examinar queixas, representações, processos, denúncias e relatórios sobre a situação individual ou coletiva
'dos idosos.
Art. 3~' O Conselho Nacional do ldos_o será Composto
de representantes dos seguintes órgãos e entidades:

DECRETO-LEI N•2.294, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1986
Dispõe sobre o exercício e a exploração de ativida
1 - Ministério da Justiça
des e serviços turísticos e dá outras providências.
2- Ministérió do Trabalho_ e da P_reYidênci3 SOcial
3 - Ministério da Educação
O Presidente da República, no uso da atribuição que
4- Ministério da Saúde
lhe confere o art..55, item II, da Constituição decreta:
5 -Ministério da Ação S'ocíal
Art. 1\' São livres, no Pãís, o exerdcio e a exploração
6- Sociedade Brasileira de Geriatria
de atividades c serviços turísticos, salvo quanto às obrigações
7 - Federação dos Aposentados
tributárias e às normas municipais para a edificação de hotéis.
8 -Associação Brasileira de Imprensa
Parágrafo único. A liberdade de empreendimento não
exclui a fiscalização prevista em lei nem a observância de
9 ___:_Ordem dos Advogados do Brasil
. .
10 _.,...-Conferência Nacional doS Bispos do Brasil
padrões_ aplicáveis às categorias em que forem classificados
tais serviços e atividades .
11 -Ordem dos Ministros Evangélicos dõ Brasil
............•.. ..._.... -.. -.-~--···~ ..··········~--~~----~"'--·-~~~·•· ... -~ -- Art. 4\' O Conselho terá foro e sede cm Bras11ia.
Art. s~ O Conselho ieu-nir~se-á~ Ordfnariaffiente-, uma
DECRETO N'' 99~673, DE 7 DE NOVÉMBRO DÊ 1990 vez por mês, sob a presidência do representante do Ministério
·
Transfere a sede da Empresa Brasileira de Turismo da Justiça.
§ 1'' O Více-Presidente do Conselho será eleito pelos
- EMBRA TUR, para a cidade de Brasília, Distrito
seus integrantes.
_
Federal e dá outras providências.
§ 2'-' As reuni6es do Conselho não serão remuneradas .
~
~ -~-~--:-~;:.~~~-·;----~--cónside~ando-se_as tr~ba~hqs a ele pr~~tadÜs de relevqnte i_11tc:-__ :
··································~··~·-·················~~--·=~A··"···--~·--······· ~re:sse- p-úblicO.
_
_
(À Comissão t.te ConstituiçãO, Justiça e-Cidadania
_
Àrt. 6" A estrutura do ConSelho será fixada pelo Presi- decisão terminaiii'a.)
· -- dente da República, ouvido o Ministério da Justiça.
• roo • • • • • • • -• • • • •

. . . . . . . :__:·· . . . . . . . . . . . ; . -• • • • • • • • • • • • • • • • • ..
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Justificação
A inexistência de um órgão incumbido_ de fíxar e éoordc~
na.r uma política de atendimento aos idosos tem contribuído
para o desemparo em que se encontram milhares e milhares
de pessoas com mais de 65 anos. Muitas siio abandonadas

pela família exatamente Do rnomc1ÚÓ t.:'m que dela rriais prcCi~
sam. aquele em que não têm condiç6cs dc..· promover o pr6pdo
sustento e outras em que, mesmo tendo posses suficientes,
são isolados pela sociedade. As cmas de- internamento estão
repletas de pessoas que foram esquecidas até por parentes
muito próXimos, que agem como se estivessem. prOcurando
dela livrar-se.
É evidente que uma sociedade será injUsta-se não der
aos mais velhos, àqueles que ajudaram a construí-la. o apoio
necessário para que supererri a -idade, continuem sendo úteis
e? sobretudo, tenham o mesmo direito de buscar a felicidade.
Não se trata de estabelecer uma política paternalista, de inter, nar os idosos em entidades filantrópicas. O que se objetiva
com a criação do Conselho Nacional do Idoso, semelhante
ao que instituímos nO" Governo do Rio Grande do_ Sul,
amparar o idoso para que, integrado à sociedade, possa continuar desenvolvendo todo o seu potencial humano.
O futuro de uma Nação se constrói não só com a- juventude, com o aprimoramento de seus jovens, mas também
com experiência e sabedoria dos mais velhos.
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1991. - Senador
Pedro Simon.

e
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É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 811, DE 1991
Requeiro, nos termos regímentais, que o discurso anexo,
do Dr. Celso Furtado, proferido na solenidade de entrega
do título "Dr. Honoris Causa''. ao mesmo, seja transcrito
nos Anais do Senado Federal.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1991. ~Senador
Antonio Mariz.
ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De acordo
cOm o art. 210, § 1\", do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exame da Comissão Diretora. -Sobie a tilesa, requerimento que será lido pelo Sr. Primeiro ·s-eáetáriá. ---- ------É lido o seguinte ·
REQUERIMENTO N' 812, DE 1991
Requeiro, de acordo com o artigo256, parágrafo 2~", alínea
a, do Regimento Interno, retirar de tramitação o Projeto de
Lei do Senado n' 191, de 4 de março de 1991, de minha
autoria.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1991. - Senador
Francisco Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O requerimento que acaba -de ser lido será publicado e incluído em
(À Comissdo de ConstituiçCio, Jusiii;a e Cidadaftia Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 255, II, alínea
- c, n~ 3, do Regimento Interno.
- decisão _terminativa.)
·
· Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Primeiro secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ...:._Os projetos
Ê lido e aprovado o seguinte
lidos serão publicados e remetidos à comissã() competente.
Sobre a mesa, ofício que-será lido pelo Sr. 1~> Secretário.
REQUERIMENTO N' 813, DE 1991
É lido o seguinte
Senhor PreSidente,
Requeiro licença para me ausentar dos trabalhos da Casa,
COMISSÃO pE ASSUNTOS ECONóMrCOS
na próxima segunda-feira, dia 11 do corrente, pata participar
Brasilia, 31 de outubro de 1991
OF/CAE/028/91
do Congresso Paranaense dos MunicípiOs, ·em Cü:titiba, PaSenhor Presidente,
raná.
Nos termos do § 2~" do art. 91 do Regirrienfo Interno,
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1991. -Senador
comunico a V. Ex• que e-sta- Comissão 3.proVoü :o· Substitutivo José Eduardo.
da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania oferecido
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) - Aprovado
ao PLS n'U61 de 1991, de autoria do Senador Valmir Campelo
que 14 dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais o requerimento, fica concedida a liceiiÇa solicitada, nos termos
de propriedade da União, vinculados ou incorporados às For- do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Primeiças Armadas, situados no Distrito Federal e dá outras proviro Secretário.
dências", em reunião realizada em 31-10-91. =~~ É lido e aprovado o seguinte
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração. - Senador Raimundo Lira, PresiREQUERIMENTO N' 814, DE 1991
dente.
Senhor Presidente,
Solfdtó, nàS termos da Constituiçáo'Federal (artigo 55,
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevií:les) - Com refe·
rência ao expediente lido, a Presidência cOmunica ao Plenário item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (artigo
que.' nos termos d_o art. 91, §§ 2~ as~ do Regimento Interno, 43, alínea a), que seja considerada, como licença autorizada,
abnr-se-á o prazo de cinco dias para interposição de recurso, o período de 7 a 13 de novembro do corrente ano, onde
por 1110 da composição da Casa, para que- o" PiOjeto _de Lei ãusentar-me-ei dos trabalhos da Casa para breve viagem aos
Estados Unidos da América, a convite da Varig S.A., para
do Senado n~' 61, de 1991, seja apreciado pelo Plenário.
Esgotaria esse prazo, sem a interposição de recurso a participar do vôo inaugural da aeronave MD-11 -Rio/Los
Angeles/Rio e visitarei, também, a fábrica Mcdonnell Doumatéria será remetida à Câmara-dos DeputadOs.
'
glas, em Long Beach, Califórnia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meSala das Sessões, 6 de novembro de 1991. - Senador
sa, requerimento que será lido pelo Sr. Primeiro Secretário. -- Albano Franco.
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Em Los Angeles havC-rá no hotertuiiélOriáriOs da Varig ' '
fluentes em português e inglês à disposição dos senhores convi_ · ·~ _
dados para informações e assistência. _
-Durante o dia, qualquer informação ou auxílio poderá
ser prestado pela Srta. Angélica Pret!i -secretária do Geren·
te-Geral, pela Sra. Beatrix Archinal -c- assistente do GerenteGeral, ou pelo Sr. Fraocesco De Mingo, Gerente-Geral da ·
Área, através dos telefones 688-1924/688-1920. À noite, J'ara
qualquer emergência, o telefone do Sr. De Mingo~ é: (213)
205-0647.
Em Los Angeles, o ambiente é, em geral, informal, dis,
, __ _
pensando-se, mesmo à noite, o uso de gravata.
Por razões práticas, todo o transporte local em Los Angeles será realizado por um ônibus especial.
Todas as horas indicadas são locais.
Atenção: NãQ esquecer o visto para os Estados Unido_s__.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
--Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
A volta no novo avião está prevista pará às !6h de--dia 12. I • Secretário.
de novembro, estimando-se a chegada _ao Rio de Janeiro às
São
lidos
os
seguintes
!Oh do dia seguinte. Sugeiimosàamiiilii i programaç~o preli· ·
minar em anexo.
REQUERIMENTO N• 815, DE 1991
Nesse histórico vôo sem escalas Los Angeles/Rio de Janeiro, ainda que o avião apresente configuraÇão em-~ classes,~
Requeiro a V. Ex!', nos termos do artigo 50, § 29 , -da
não haverá distinção entre as mesmas, recebendo nossos con- Constituição Federal e do art. 216 do R,egimento Interno do
vidados, sem exceção, o mesmo tipo de serviçp.
Senado Federal, sejam solicit(!das ao Exm11 Sr._ Ministro _da
Por razões que bem compreenderá, nosso convite é in- Economia, Embaixador M~ílio ~arques Moreira, as seguintransferível e agradeceríamos contar com sua conf1Jlllação até tes inforinações:
o dia 20 de outubro próximo.
I -Quem autorizou a ven<fu de 60 (sessenta) toneladas~
Cordiais saudações,- Rubel Thomas, Diretor Presidente, de ouro nos pregões da Bolsa Mercantil de Futuros nos últimos
do Rio de Janeiro.
três meses?
2 - Qual o fundamento dessa autorização'?
10 nov. 91 - Domingo
-- 3 - Qual a produção nacional durante o ano passado?
20h -Saída para o jantar.
20h30m.in -Jantar oferecido pela Varig em restaurante Qual a previsão do ano em cp.rso?
4 -:- Qu,al a influência pBra o me-rcado de ouro da verida
a ser designado.
dessas·60 (sessenta) toneladas?
11 nov. 91- Segnnda·feira
.
5 - Por que, depois de terem veJidido a uma ~édia de
9h30min- Oferecem-se três programas altemativos:·visita a Knotts Berry Farm, Universal Studios ou visita a um Cr$8.200,00 (oito mil e duzentos cruzeiros) o grama no pregão,
na última semana de outubro, o Banco Central aouriciou sua
shopping mal!. Saída de regresso ao hotel às 17!1.~
retirada, elevando a cotação do preço do grama para .
20h -Saída para o jantar.
Cr$11.200,00 (onze mil e duzentos crriieiros)? ~ . . ~ ~
20h30min - Jantar oferecido pela Mcdonnell Douglas.
- 6 - Qual a perda do Governo nos -últimoS tfês meses
12 n<W. 91 - Terça-feira
~-~
Nota: SolícitaritOs- qUe as_ bagagen~ eSú~:]am prontas_ na etrt relação à reserva cambial de dólares?
7- Por que ocorreu essa perda?
portaria para embarque no ôriibus às 9h4Sm1n.
8 -A retirada do Banco Central do pregão do outro
!Oh - Saída para Long Beach, com destino à Fábrica
por grupos econômicos? Houve prejuízo para
foi
utilizada
da Mcdonnell Douglas.
o Tesouro Nacional pela forma com que ·se procedeu a essa
llh- Visita ã Fábrica.
retirada?
12h30min- Cerimônia de entrega do primeiro M:b--11.
Justificação
13h -Almoço.
14h45min -Traslado de Long Beach para o Aeroporto
As recentes transações nos mercados do ouro e do dólar
Internacional de Los Angeles para enibãrque com destino foram muito combatidas. E!)tre o_s~ críticos çlçs_sas operações
ao Rio de Janeiro.
está de acordo com o noticiário do Jornal do Brasil, o ex-GO16:00h - Decolagem.
vernador do Paraná, Álvaro Dias, digno do respeito político.
13 ~ov. 91 - Quarta-feira
Nenhuma operação do Governo, especialmente na área ecoEstima-se a chegada ao Rio de JaneirO ao redOr das iOh. nômico-financéirã, pode ser mantida sob suspensão, motivo
Atenção: A temperatura em Los Angeles no mês de no- por que apresentamos este requerimento de informações. Cremos_ que é do interess_e político e do próprio Gove~o Que
vembro deverá ser de aproximadamente 24°C, descendo à
noite para l5°C. Recomenda-se trazer agasalhos, suéteres, seja esclarecida a aÇãO do Banco Centrãl no meicado do ouro
roupa meia estação. Em LAX, geralmente de manhã até às e do dólar.
Sala das Sessões, 7 de-nóvémbro~ de 1991. -Pedro Simon.
lOh e à tarde após as 17h, a temperatura baixa e costuma
ventar.
-(À Corizissão Diretora)
VARIG S.A. (Viação Aérea Rio-Graridense)
24 de setembro de 1991
llmo Sr.
Dr. Albano Franco
DD. Presidente
Confederação Nacional da Indústria
Rio de Janeiro
Senhor Presidente.
,
•
No próximo dia 12 de novembro de 1991, a Varig estará
recebendo em Long Beach, Califórnía,_ á primeira de ·suas _aeronaves MD-11, o mais recente e moderno produto da Mcdonnell Douglas.
.
Seria, para todos nós da família Varig, uma honra e um.
privilégio que V. S• participasse conosco da cerimônia de en· '
__
. _
trega e do vóo de traslado.
Para que isso seja possível, ·cõloCaniõS à disposição de .
V. $-! e esposa os respectivos bilhetes até Los Angeles e volta.
A ida terá lugar no dia 8 de novembro, em vóo de_ linha.
1

o

_
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REQUERIMENTO N• 816, DE 1991
à exportadora de suas inteligências por não valorizá-las o basSenhor Presidente, Senador Mauro Benevides,
tante. Exemplos disso se registram na imprensa de todos os
Requeiro, nos termos do art. 216 do Regimento Interno dias. Colhidos ao acaso, eis alguns:
do Senado Federal, sejam solicitadas ao Ilm' Sr. Secretário
1-ProfessoresdolnstitutoMilitardeEngenharia(IME)
Nacional de Ciência--e Tecnologia, Dr. Edson Machado, as e pesquisadores do Instituto de PesqUisa e Desenvolvimento
seguintes informações:
· ·· (IPD) e do Centro Tecnológico do Exército (CETEX) podem
t - Quais os critérios para a concessão de bolsas de eStu- deflagrar a primeira greve da história das instituições, a exemdo nas àreas de Ciência e Tecnologia?
· - ·pio do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). No IME,
um professor iniciante ganha Cr$181.000,00.
2 _Qual a duração média dos cursos?
3- Qual o custo médio mensal e total das bolsas?
2- No ano do cinqüentenário do Ministério da Aero4 _Quais as obrigações assumidas pelos bolsistas? São náutica e em plena Semana dã. Asa, o ITA vive Súa pior
cumpridas?
.
crise. Um grupo de 10 doutore-s tem seu currículo e pensaS_ Há ou tem havido casos em que 0 bolsista não cumpre menta em Portugal. Seus salários atuais não passam dos
seus compromissos? Qual a sanção aplicada nestes casos? Cr$580.000,00. Em Portugal, variarão de US$2.500,00 a
Afastando-se antes do prazo de compromisso, reembolsa 08 3.500,00 por mês, ·mais ganhos livres com trabalhos de consulrecursos com ele gastos?
__
teria, sistema gratuito de saúde extenSivo aos filhos, escola
6 _Em face do quadro atuaf de não--pãgamento dos pro- gratUita; aluguel limitado a 10% do salário e outras vantagens.
jetos aprovados, que providências serão tomadas? Tais proje- 0-ITA formou 3.447 engenheiros, em 41 anos de existência.
tos serão financhldos? Quando? Com que recursos?
Tendo já perdido 20% de seu efetivo, m-antém um núcleo
7 _os novos projetas, em fase de análise pari 3prova~- -- com 73 doutores (muitos com pós-doutorado no exterior),
ção, serão financiados?
35 mestres e 17 bacharéiS. Um contingente de 17 mestres
8 _Para 1992, qual a orie:lúação em relação aos fomento- e três doutores se encontra. em aperfeiçoamento no exterior
projetas no CNPq e na FINEP? Serão encerrados?
e podem não retornar. Um de seus professores aventa a grave
9 _Qual 0 papel do Conselho Deliberativo do CNPq suspeita de que algum interesse externo atrapalha o ITA-para
neste contexto? Poderá deliberar sobre 0 calendáriO do órgão, prejudicar o País. "Não fosse assim, como explicar tanto boique define as linhas gerais de ação-e os comprom.issos·da cote à compra de uma simples placa eletrônica? Será que
agência?
·
__
alguém teme nossa capacitação tecnológica?", indaga.

10- Qual a instância -Superior do Governo a quein cOmpete assegurar os compromissos dos órgãos de fOmento?
11 -O regime de Fundação permitiria-ao CNPq atuar
de forma mais independente? _
- - -12- Que conséqüências poderão advir para o CNPq oom
a perda de au\onomia parcial decorrente da aplicação do Regime Jurídico Unico do Servidor?
13 -Diante do quadro atual, haveria proveito na operação descentralizada das agências, em associãçãO cOm 3s Funaações Estaduais de Apoio à Pesquisa, passando as agênciasfederais a exercerem melhor acompanhamento e avaliação
dos projetes e bolsas?
Justificação
A Ciência e TecnOlogia, como a quase totalidade das
instituições deste País, vive fase desoladora de sua ~xistência.
O quadro de abandono se afigura realmente preocupante,
quando se aprofunda seu exame. Diante da situação global
de deterioração acelerada e, aparentemente, inexorável das
instituições públicas, difícil se torna a eleição de Prioridade
no empreendimento de ações que possam reverter essas tendências. Nossa propensão natural é por socorrer o emergente,
atender ao iminente, resOlver o aqui e agora. Porém, como
olvidar que temos um futuro a· preservar? Como admitir que
possamos legar aos nossos filhos e netos um porvir de privações
e de atraso tecnológico diante de um mundo em evolução
acelerada? Como aceitar a estagnação e o retrocesso, quando
nações com recursos inffriita-ri:J.ente menores se encaminham
para um futuro de prosperidade e fartura?
Esta é não apenas uma possbilidade teórica, uma hipótese
remota, uma conjetura acadêmica, mas, lamentavelmente,
uma ameaça muito próXima, concreta, iminente.
Uma nação já fundada em corpos e mentes fragilizados
pela subnutrição, pela doença e pelo analfabetismo, passou

3 _"CientistaS mal pagos estão vivendo de biscates",
dá, em manchete, um joinal. E mostra exemplos: Um erigenheíro mecânico, mestre em análise de sistemas e aplicaçOes,
que está projetando painéis solares para satélites, para o lnstiluto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) tem salário mensal de Cr$ 3SO.OOO,OO e ganha otitrotanto p·rodiizíndo e vendendo pães de queijo. Um especialista em computadores de
bordo para satélites, com especialização na Holanda, associou-se a uma analista de sistemas que cuida das concorrências
e implantação do Centro de Previsão e Estudos Climáticosdo INPE, para constituírem uma micrOempiesa revendedora
de vinhos. É provável que o comércio venha a ganhar mais
esses concorrentes e a ci~ncia venha a perder bons técnicos ...
4- José Leite Lopes, 72 anos, um dos mais conceituados
fískos brasileiros, de renome internacional, decepcionado com
a falta de recUTS()S para pesquisa, demitiu-se da Subsecretaria
de Indústria) Comércio, Ciência e TeCi:J.ologia do Estado do
Rio. Volta ao Centro de Pesquisas Nucleares, em EstrasburgoFrança, onde passou 16 anos, de~ta vez, para ficar.
Como esperar de pessoas conscientes e responsáveis, a
comunidade científica estará mubilizada contra este estado
de coísas..:
1 -A Comissão de Coordenação de Comitês Assessores
do CNPq, que reúne 160 pesquisadores do maiS alto nível,
vem a público manifestar sua profunda angústia- quanto aos
seguintes fatos:
a) A insuficiência de recursos para investimento em pesquisa científica e tecnológica é agravada pelo atual contingenciamento de significativa parcela dos_ recursos orçamentários
destinados à Ciência e Tecnologia (40 bilhões de cruzeiros).
Em 1991, ainda não foram pagos 2.316 projetas de pesquisa,
selecionados em um total de 3.600 e recomendados pelos Comitês Assessores (CA), em junho, e aprovados pelo cNPq.
E não há perspectiva de financiamento dos 2.400 projetas
submetidos a julgamento após aquela data, dos quais calcu-
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la~se que cerca de 1.300 a 1.400 deverão obter recomendação
de mérito.
b) A definição do orçamento de Ciência e Tecnologia
para 1992, em discussão no CoDgressb~NiCíoliãi;-que deveria
prever aumento real de 15% conforme proposta do CNPq,
foi reduzida a níveis correspOndentes a 50% do realizado em
1990. Tal proposta, se mantida, significará lamentável retro·
cesso, configurando fator adicional de desestímulo a iniciatiVa
nessa área e conduzirá, ineVitavelmente, à evasão do pessoal
altamente qualificado hoje exístente riO País, ao afugenta~
mento de novos valores, daí resultando a condenação do País
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ao atraso e, certamente, ao retrocesso em Ciência e Tecnologia.
c) .A situação salarial a que se adi:am submetidos os pes~
quisadores e o pessoal técnico e administrativo da Secretaria
de Ciêilcia e Tecnologia, particularmente do CNPq e de seus
10 Institutos de Pesquisa pode ser ilustrada pelo fato de os
salários de outubro de 1991 corresponderem a ~5% daqueles
pagos em março de 1990. O_quadro a seguir mostra a evolução
do último nível salarial das classes administrativa (26M), técni~
ca(16S) e dos pesquisadores (Pes. Tit), no período:
ri. ___ ..,.~ . ._ .•,.

'
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A persistir tal situação, a conseqUência maiS provável e PHD e cerca de 45.()(X) Mestres. As necessidades atuais
será a desativa~ão desses órgãos, ·erigid<?s a duras penas nos são de 200.000 cientistas! A_ taxa de- fõrnjaç~9 d~ J;)outores,
·
··
últimos-50 a~ós.
no Pãís e nO EXterior-1.400 pef ano -Precisa sei-acelerada
2 -As diversas sociedades científiCas de todas as áreas para vencermos o desafio. Este número de novos_ Doutores
do conhecimento manifestaram-se nO mesmo sentido.
_e PHD é suficiente apen;:ts para repor os quadros das institui~
O Sistema de Ciêncià e Tecnologia do País--depende, ções de ensino e pesquisa e permitir- a nucleação ·de- riovOS
centros_ de pesquisa e desenvolvimento·. E aqui se coloca a
atualmente, de três fontes principais de recursos:
l-Conselho Nacional de Desenvolvimento CientíficO questão: Como formãi- recursos humanos qualificadOs em pese Tecnol6gico(CNPq): da dotação orçamentária para 1991, quisa científica básica e aplicada, no desenvolvimento de proapenas US$39 lnilhões foram destinados ao financiamento - Cessos e produtos, na área de tecnologia de ponta e no avanço
de projetes de pesquisa, a maior parte não liberada.
das engenharias, em face do sucateamento dos melhores. cen~
2- Financiadora de Estudos e Projetes (FINEP): Seu tros de P&D? Como evitar que o esforço de Formação de
orçamento é de apenas US$26 milhões, tendo sido liberados Recursos Humanos a cargo do CNPq e da Capes venha a
ser inviabilizado?
'
apenas 50% deste montante, até o momento;
3- Programa de Apoio ao DesenvolvimentO-Cíentífico
Sabemos- da prOblemática ~cOnólnica do-· País é:m gei-ãi
e Tecnológico (PADCT): Empreendimento conjunto do Go· e do Setor Público_ em particular, uma vez que, por dever
vemo Brasileiro com o Banco Mundial. Este já póS à dispo- constitucional, cabe a nós aprovar o Orçamento_ Geral da
sição US$150 milliôeS, qu-e aguaidãm a contrapartida da-quele União e fiscalizar s·ua execução. Conhecemos Como poucos,
certamente, a situação das fin3:1_1ças públicas, que exige parei~
para liberação
Na etapa atual da crise que atinge a Ciência e Tecnologia, mônia e sacrifícios na re~attição de recursos notoriamente
no País, quatro questões são predominantes e prioritárias:
escassos.
1•- a correção da defasagem salarial do pessoal que atua
_ Por outro lado, todos sabem - pois a imprensa noticia
em todos os níveis das atividades de Ciência e Tecnologia;
Com freqüência ·quase _diária - que récursos já tão" parcoS
2~ - A criaçãO de um Plano· de CaÍ'reira qUe permita -São, ainda, malbaratado~ e_ desviados por administradores
' uma projeção das perspectativas do pessoal de Ciê-ncia Tec- fueptos ou corrUptos. Não citarei, aqui, exemplos pela dificulnologia;
dade em distinguir os mais exemplares. Arrolá-los todos seria
3•- A recomposição do orçamento de 1991, oom libera- impossível sem incorrer ein Omissão e cansarõs ·qUe me Ó!lveni.
ção dos recursos contingenciados e uma efetiva suplementação O ~certo é que todos haverão de _se lembrar de alguns que
ãas rubricas de custeio e capital;
sejam e repeti-los seria despiciendo.
4!- a .revisão profunda da proposta orçamentária para
Indago se os recursos malbaratados, seja pela má aplica1992, visando recompor as perdas dos orçamentos de 1990
ção seja pela apropriação indébita por parte de alguns pree 1991.
postos do Governo, não seriam suficientes para dar alento
No que respeita à disponibilidade e valor das bolsas para
aos que mourejam em trabalho honesto e profícuo? Ao invés
as diversas modalidades- da iniciação científiCa i Odoutorado
de deixá-los à mercê de aproveitadores que infesrãm. setores
e as bolsas especiais de pesquisa - o atendimento é satisfainteiros da administração pública, não poderiam eles_ser aplitório, tanto no País quanto no Exterior. O que se teme" é
cados em educação, saúde, pesquisa, ciência, desenvolvimeno seu contingenciamento,como·alerta o novo Diretor da Cato?
pes.
É dever do Governo mas também nosso- e de todas as
Um vasto Programa de Formação de Recursos Humanos
(FRH) a n-ível de pOS-graduaçãO é, adcimãís, ul:na riecessidade entidades ConstitUídas levantar resoliriamente nossas vozes
_imperiosa: o Brasil conta, hoje, com apenas 20.000 Doutores. em defesa da ·moralidade administrativa e da correta aplicação
c
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ção de preços para cima, modificando a relação oferta e procunão de uns poucos apa-niguados.
ra e pressionando de forma indireta os indicadores econóA indiferença diante do assédio aos cofres públicos pode micos.
ser interpretada como- omissão. Considerada na atual fase
O S~nado Federal, em obedjência aos dispositivoS constide penúria a que se ·sujeitam as instituições mais sérias e tucionais, tein sido chamado, ultimamente e de forma consimpOrtantes do País, há de ser entendida como criminosa tante, a deliberar sobre questões que lhe competem, privatiVaconivência. E eu me recuso a pact~ar com semelhante coisa. mente ou não, em espeCial no que se refere à função fiscalizaPor isso, conto com todos os membros desta Casa, que sei dora do Congresso Nacional sobre inúmeras questões que
serem pessoas de bem; conto com as autoridades e servidores dizem respeito à administração pública, fazendo-se necessário
honestos dos POderes EXecutiVo e JUdiciário; co-nto, sóbre- -OOOithecimento de todos os itens abordados, de forma a subsitudo, com a população em geral, no esforço- de identificar diif -discussões e decisões próXifuas sõbre o assunto~
Sala das Sessões~, 7 de novembro de 1991. - Senador
e extirpar, de uma vez por todas, as causas que contribuem
para o desvio e malversação impune dos dinheiros públicos, Pedro Simon.
para que possam ser ·cànalizados, em benefício da sociedade.
~IA Comissão Diretora)
Sala das Sessões, 7 de novembro de 199!. - Senador
O
SR.
PRESIDENTE
(Mauro
Benevides)Os requeriPedro Simonmentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos
(A ComissãO Direiora) termos do inciso III, do art. 216, do Regimento Interno.
REQUERIMENTO N• 817, DE 1991
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiNos termas do art. 216 do Regimento Interno do Senado dência deferiu, ad referendurn da Comissão Diretofã,-õSReFederal, requeremos_ ao Ministério da Economia 1 J<:azenda queri_mentos de nj>S 799 e 800, de 1991, doS_cna~ór MoiséS
Abrão, de informações aos MiniStros' Oa Ag_zicUTtut_:a ê !nfra--·
e Planejamento, as seguintes informações:
- --- - -a) quantos e quais os ConSórcios ·estâo autoriZados_ a finl- Estrutura, respectivamente.
cionar no País?
0 SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
· b) quantos e quais os Consórcios- se didicam a fiiianciar inscritos. _
__
veículos a seus consorciados?
Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisiei Maia,
c) qual a situação dos Consórcios de veículos autorizados, ilustre representante do R,io Grande do Norte neste_ Casa.
especificamente no que refere a demora na entrega dos bens
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN. Pronuncia o
a que fazem jus os conso-rciados, por sorteio ou lance?
d) quais as causas que levam à demora na entrega de seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
bens ao consorciado e como_ tem se comportado _o mercado Srs. Senadores:
de financiamento de veíCulos através de consórcios, especial"O DRAMA DOS APOSENTADOS"
mente nestes casos?
As
grandes
desigualdades sociais e inter-regionais doBrae) quais as providências adotadas pelo órgão fiscalizador
para ·a falta de entrega ou entrega fora do prazo- dos bens sil tém sido objeto da nossa constante preocupação; -ao longo
que fazem jus os Corisorciados, uma vez contemplados por deste mandato parlamentar. Mas, infelizmente, a cada dia
que passa, vemos que são poucos e_limitados os passos-dados
sorteio ou lance?
t) qual a polítieã-adotada no concernente a autorização, para reduzi~las. Verdade é que a sensibilidade da nossa classe
passada, presente e futura, de planos de consórcio para veícu- dirígenfe para com a dimensão social da Nação tem-se mani~
los de menor custo, e portanto, ao ·alcance das camadas mais festado muito l~nta ao longo destes cento-e poucos_ anos de
regime republicano. Abolimos a escravidão em·1888 e somente
populares da sociedade?
g) qual a estratégia adotada para compatibilizar a produ- 56 anos depois, é que foram reconhecidos, na Constituição
, ção de veículos populares para aquisição por parte dos grupos de 1934, os direitos trabalhistas; quase trinta anos depois é
de consórcios e o númeró de grupos autorizados para este que õs direitos trabalhistas urbanas chegaram ao campo, tditl
o e~statut~o do trabalhador rural, de 1962. Até então, o homem
fim organizados?
As informações ora solicitadas poderão ser fornecidas do campo nascia na pobreza e morria na miséria, esmola.ndo
em relatórios e- tabelas previamente elaboradas, de fonna a um pouco de comida na velhice, quando não tinha mais forças
para trabalhar. Depois, o Funrural lhe proporcionou uma
facilitar o atendimento do requerido, desde que não afetada
.
aposentadoria
de meio salárió mínimo, após 65 anOs de duro
a clareza das informações.
trabalho.
Justificação
Após o regime militar, com o· advento da redemocraO atraso na entrega de bens por aquisição via Consórcio tizaçáo do País a maioria do povo brasileiro recobrou as espetem ocupado o noticiário, com freqüência ·e; ultimalnente; -ranças de melhores dias para si e seus dependentes. Todas
com números bastante volumosos no que respeit~t' â fãlta de estas esperanças de teor econômico, social e cultural converentrega de veículos à consorciados já habilitados, tendo, inclu- giram para a nova Constituição promulgada em 5 de outubro
sive, transcorrido o prazo legal de trinta dias da contemplação. de 1988. É a Constituição cidadã, na feliz expressão do DepuDe outro lado, quando o carro mais popular - o Fusca tado__Ulysses Guimarães, numa clara referência aos vários
- deixou de ser produzido em outubro de 1986 ,_ fOtmou-se direitos e gar~~~ias ind~~idtiais e_ sqciais ali incorporados.
.~. No que diz respeito à Previdência Social, a nova Constium vácuo neste segmento de_ mercado, causando frustração
a int1meros Consumidores que tinham naquele padrão a possi- tuição trouxe avanços significativos. E agOra, com o Plano
bilidade de aquisição de um carro zero quilómetro. Passou, de Custeio e Benefício da Previdência Social, votado pelo
entãO~ este -segmento da sociedade a optar pela compra de
Congresso Nacional e transformado pelo Poder Executivo na
carros usados, fazendo com que tais veículos sofressem varia- Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, os trabalhadores rurais
dos dinheiros públicos, cm benefício de toda a sociedade e
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se equipararam aos trabalhadores urbanos nO que se refere
à aposentadoria por idade, por tempo de serviço, por invalidez
- ---e em relação à vários outros benefícios.
Calcula-se que cerca de sete milhões de trabalhadores
rurais, que antes recebiam uma aposentadoria de meio salário
mínimo, serão beneficiados com a nova_ lei que lhes assegura
um salário mínimo integrar:- Não resta dúvida que isto representa grande avanço social, quase vinte anos após a concessão
do direito de aposentadoria ao trabalhador rural.
Agora, quando pensávamos que tudo caminhava dentro ·

dos parâmetros da normalidade, eis que o Governo criou
uma verdadeira confusão, uma verdadeira embrulhada: reajustou o salário mínimo em 147% e deu para os aposentados,
que ganhavam acima de um salário mínimo, apenas uni reaM
juste de 54,6%.
.
O BraSil assiste," perplexo, a dois tipos de batalha em
torno deste assunto: uma nas ruas, onde milhares de aposenM
tados, na maioria pobres, doentes, e decepcionados com o
Governo Collor, lutam pelos seus direitos através das suas
associações; a outra batalha, mais sofisticada, mais fria e talvez
indiferente à sorte de milhões de aposentados, é travada nos
tribunais. Enquanto iSSO, os interessados esperam com ansie___ .
dade o veredicto dos magistrados.
Bias Fortes, ex-Governador de Minas Gerais, do alto
da sua experiência política, costumava dizer: "GôVe-mar é
não assustar". É justamente o contráriQ o que faz o nosso
atual Governo. Como se não ba_stasse _o iro.bróglio cri_ado _em
1
relação ao reajuste dos aposentados, ameaçou-os com o nãopagamento do 139 salário. Depois, para "desassustá-los", ô
Ministro da Previdência veio à televisão dizer que apareceu
di~hei!o par~_J!ag~!.? 13s> do~ aposentados.
O Sr. Dfvaldo Suruagy- Permite-me V.
-

Ex~

.

um·aparte?.

O SR- LAVOISIER MAIA- Com muita satisfação, nobre Senador Divald_o__Surua_gy.
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex• invoca o testeniu~ho
de um dos melhores homens públicos -que Minas Gerais formou ao longo de sua história,- que fOi, indubitavelmente, o
Governado,r Bias Fortes. Toda uma sabedoria, toda uma experiência de vida ele jogou nessa frase: "Governar n~_o Ç assustar". E V. Ex~ com muito tirocínio, argumentá que O atilal
Governo faz exatarrieíite--_o oposto; ele, na minha opinião,
inconscieD.temente, porque conSciência não possui nenhuma,
está buscando a experiência da fábula oriental, segundo a
qua!, certa feita, um guru estava p~rcor~~ndo o interior da
Indi3 e ao chegar numa certa aldeta fm procurado, como sempre, pela imensa legião de miseráveis. Dentre eles estava
um administrador de uma pocilga de um senhor de terras
da região. E o pobre administrador lamentou-se pela extrema
miséria em que VivhCriui'na-:choupana junto aos seus oito ou
dez filhos. O guru então o aconselhou a colocar dois ou três
porcas da pocilga, que administrava, para dormirem com ele
e a família, e que voltasse no dia seguinte. Ele estranhou,
mas tal era a força moral, tal a autoridade moral e espiritual
do guru, que ele obedeceu. E assim colocou as porcas para
d.ormirem com os filhos e a esposa. No ~>Utro dia, voltou,
e o guru perguntou-lhe como estava a suasituação'?"""Terríver'!
O senhor não imagina o qUe é aquelas porcas dormindo dentro
de casa: está terrível. Ao que o guru responde: "Tire as porcas
e volte aqui amanhã". O trabalhador obedeceu à nova ordem
e, no dia seguinte, voltou. "E como você está agora'?. "Está
,uma maravilha meu pai, estou no céu''. Quer dizer, voltou

ao estado _original. Então, essa é a fábula que está norteal1.do;
as ações do Presidente Collor. Ameaçou a população brasi- :
leira, principalmente a pequena classe média, éOm ·a perspectiva do. pagamento de 35% de Impostos de Renda sobre salá- .
rios de pessoas que ganhassem de três a cinco salários mínimos. ·
Ora, meu Deus! Isso deixOu 'todo mundo em pânico, deixou'
todo mundo assustado. No out.ro dia, quer posar de bom·
moço. O Presidente reviu, ficou preocUpado Com a classe:
média, mandou fazer novos cálculos e mandou retirar o assun-; ,
to da pauta e taJ. E há pessoas que, ingenuamente, pensam'
que tudo aquilo fói fruto da revolta do Presidente. O Presi. dente não tem piedaeidade de pobre nem de classe média.
O _Presidente é um elitista por natureza. Aliás, ê rilais do
.qu~um elitista, é um aristocrata. Tudo que está seildo fei~
é para intimidar e assutar a população. V. Ex' tem tcida razão
e receba as minhas congratulações por essa denúncia que está
fazendo. da tribuna do Senado Federal.
·
O SR- LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, Senador
Divaldo Suruagy.
Realmente, o Governo tem esse comportamento que eStá
assustando o povo brasileiro. Ninuguém melhor do que V.
, ~~, para dar esse depOimento, porque conhece o Presidente
da República há muito tempo. V. EXr mesmo -oometeu um .
engano ao ilomeá-lo PrefeitO da Cidàde de Maceió. Penso
·que-v. EXi', nessa hora, deve está arrependido.
1
O Sr- Dlvaldo Suruagy- E por esse engano estou pagando muito caro. Só que não o nomeei, eu influenciei a ida
dele. Esse pecado ainda ficou com o Senador Guilherme Palmeira que era o_ Governador, que o nomeou. Somos co·res-ponsáveis. O_Guilhenne l'almeira o nomeou porque ele integrava politicamente·o grupo que eu liderava, como ex-Go·
-vemador de Alagoas. Arrependido não é be:QJ. a palavra que
se poderia emprestar às emoções que vivo hoje. Sinto-me
com_-complexo de culpa profunda, porque dei uma contribuição para o início de sua carreira pública que levou, lamentavelmente, à Presidência da República e af está o preço que
o País está pagando: milhões _de_ pessoas desempregadas, milhãresde empresas entrando em concordata, em falência, salários defasados, salários achatados, tudo_ isto fruto da irresponsabilidade gerencial do Presid_ent~.
O SR. LAVOISIER MAIA- É verdade. V. Ex• tem•
razão porque não o conhecia, e ele não aprendeu com V.
Ex!- Se ele tivesse aprendido, o Brasil estaria numa situação·
melhor.
O Sr- Dlvaldo Suruagy- Muito obrigado.
1

a-

O SR- LAVOJSIBR MAIA- v_ Ex" ilustra o pronunciamento que faço
.hora no Senado Federal.
Sr. Presidente, V. Ex' quer ver outro susto? É o caso
das alíquotas do Imposto de Renda. V. Ex• acaba de falar,
Senador Divaldo Suruagy: depois de assustar a classe média
com a alíquota de 25%, alguém do GoVerno veio à televisão
dizer que o Presidente, irritado, mandou que se incluísse a
-alíquota de 15% para "desas~ustar" a classe média assalari~da.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vejam em que esta- ~
do nos encontramoS - Sr. Senador Josaphat Marinho, no ·
alto da sua sabedoria, aqui conosco- para onde iremos caminhar, Sr. Senador? Dhia-ni.e, por Caridade.
- - S.r:s. Senadores, caSo mais grave e preocupante para todos ...
os trabalhadores. é () rombo do. Fundo de Garantia do Tempo '
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de Serviço, que-está sendO investigado Pela CPI preSidida
mas muito bonita. Ele, com aquela idade, ganhava o insufipelo ilustre Senador Gluibaldi Alves Filho.
ciente para manter a família coni um mínimo ·de dignidade.
As estatisticas aj>reséntadas pelo Sr. Ministro "da PreviE me fez um ª'pelo nos seguintes termos: "Senador, o senhor
dência réferentes ao rombo âo FGTS- cerea de Cr$1,4 (úiil ~está lá perto do poder, em Brasilia, lá no Senádo· Federal,
'triihão e quatrocentos bilhões de·cruzei"ros1:::..:: flCatam muitO
pe~to do Palácio do Planalto: levanta a sua voz e faça esse
abaixo da realidade.-Pois, cohfomie' os cálculos extl'aMoficiaís
aPelo- para ver se o Governo se sensibiliza!"
feitOs por féCõicoS da Càixa Econômica Federal e do Conselho
Por todas essas coisas, estou dirigindo a minha palavra
·Curador; o citado rombo está em torno de Cr$4,2 (quatro -àqui ao Senado Federal. Pelos milhões de aposentados que
·
trilhões e dUzentos bilhões de cruzeiros).
e!lt~am na Justiça para lutar pelos seus direítos. Se, pof um
Além disso, estes técnicos- revdaram _qoUe apenaS ~iS-sO .l~do, es_sa luta é digna de louvor e apoio, por outro lado,
é grave -· 18~ das erppresas recolhem, em dia, O" FGTS,
:mos~ra- a face cru-el e desumana de um governo- ·que prima
"29-% faZem-nO'- com ãtfaso e 53% nâ:O _CUmprem· com· esta
por atritar~se com todos os segmentos da sociedade brasileira
ohrigá.Ç~o. ~ i~P,ortap~~ Sali~_~targUé,· entre a:s empresas ~crieM ~e não résolver o problema de ninguém. (Muito bem!)
_g8.dotas, ás estatais sãO resporisáveis por Cr$2,5 trilhões ·da
Durante à discurso o- Sr. Lãvoisier Màiã,, o Sr.
sonegação. ' ' ' '
'
'
. __ }Jauro l!enevides, Presidefl(e, deixa a cadeira_ dei jJresiM
A razão de ser de tamanho descalabro com o dinheiro
dência, que -é ocupada pelO Sr._ Alexandre Costa, 1~
dos trabalhadores· é, sem dúvida, a falta de físcalização. Não
Vice-Presidente.
·
há fistalizaÇãO, não há- uma riledida certa, sincera, correta,
~ O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Conced~o a
em que o Governo se empenhe em benefíCiO do povo brasiM
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
)eirq ..Esta~ também uma das graves conseqüências da política
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o sedo governo, que demitiu ou colocou em disponibilidade milhares de_~ervidore$ públicos Sem nenhUm Critério Seletivo, _quã.n~ ·guhit€(discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
·
· ·
do, o mais cofret6, seriàrei::fcláMlos nos Seton!s impiesêfndíveis Srs. Senadores:
ao boffi fuilcioharhento: da m-áCrUin;:t_éstatãi. ' · - - - Recebemos com surpresa a votação de ontem aqui no
Senado Federal. O Senador José Richa fazia um levantamento
É ri::tuitO grave O que está se passando com os recursos
do FGTS: Criado pela Lei n' 5.107, de 13 de setembro de e, pelo que informava, ã ti-adição desta Casa era de que nunca
!966, para compensar a perda da establfidade no emprego,. ~!lYi_a a~~nteci_do que uma segunda votação de emenda co_nstio FGTS· tinha como objetivo financiar casas populares para
tiiCiOoal alterassse o resultado da primeira.
· ·os ·trabalhadores de baixa renda. No entanto, ao longo destes
Por que se exigem dois turnos -de votação para proposta
25". a:nos de existênCia, o FGTS tem servido· m·uito pouco· ao de emenda constitudOnãl e por que; para projeto-de lei, por
trabalhador. Por causa de constantes desvto·s, os recursos deste mais importante· que seja, é necessãiia-apenas uma votação?
fundo têm servido para finártciar apartamentos de-luxo, casas Emenda constitucioJ}al é matéria muito importante,.uma vez
que implica alteração da Constituição. Por isso, ela é votada
de praia; e- áté- a cónstiu'ção dos me"trôs do Rio de Janeiro
· e de São Patilo. Por isso, o -déficit habitacional tem crescido em dois turnos. Aprovada no pri~eir~, após cinco sessões
ein todos os estados brasileiros, sendo estimado atualmente ordinárias, ela volta à puata para s-er votada em segundo turno.
em 10 milhões de casas. Mas esse déficit já é muito su-perior A votação de ontem pode ter sido corrida; algum ParlaM
a 10 milhões de casas para os trabalhadores, porque o poder mentar pode não ter se dado conta, pode não ter estado preM
aquisitivo do trabalhar brasileiro di"rniilui a cada- día que passa. sente na primeira Votação. Qualquer uma·dessas causas é
Talvez o salário tnínimo Do Brasil seja um dos menores _do deterniinante pâra· que a proposta tenha sido rejeitada.
mundo, Cr$42.000~00. A quantos dólares correspondem esses
Tradicionalmente- repito- urna emenda constitucional
Cr$42.000;00? É só comparar com· outros países _que pagam
ê- uma emenda soOre a qual o Parla_mentar se posiciona e,
alto; o Brasil e.stá pagando muito mal, muito pior. As poucas na hora de votar, dá o seu votu.-Por isso, não há, na tradição
casas que·são construídas, mesmo no atual governo, têm pres- desta Casa, notícia deque,_aprovada uma proposta de emenda
tações muito superiores à capacidade de pagamento da massa constitucional em primeiro turno, tenha sido rejeitada no se~
trabalhadora. Além disso, são numerosas as histórias de viúvas gundo escrutínio.
e de filhos de trabalhadores que vão à previdência para receber
Ontem for a ·exceçã-o. E não se dig~ que o foi pqrque
o FGTS do marido ou pai falecido, e voltam decepcionados o caso era uma exceção. Os Srs. Senadores talvez ·não estivesM
-sem bc;m apercebidos na primeira votação, ou houve um fato
.
com as míseras quantias que recebem no banco.
Assim, em todos os setores - saúde, habitação, educaM ·novo entre a primeira e a segunda, ou os Srs. Senadores
çãn, aposen~adoria, etc. -o Governo trata mal o trabaíha:dor não· sabia que se tratava da antecipação do plebiscito, ou
brasileiro, como se ele fosse um intruso, e não um ;cidadão não·sabia o qu~ era a emenda do Senaçlor José Richa.
com direitos- assegUrados na Consdruição do nosso Pãis.
.
Houve um fato realmente tão significativo" que um Sena~
Por conseguinte, neste governo, o trabalhador está rouba- dor da República, com a responsabilidade de representar o
do no seu dinheiro, lesado nos seus direitos e jogado ao desemM seu Estado nesta Casa;'que ê a Casa revisora deste Congresso
prego por uma brutal recessão. Até quando perdurará esta Nacional, alterasse o seu voto? Não, não houve nenhum fato
situação?·
determinante para que a alteração fosse tão- concreta. E foí.
Aqui deixamos o nosso_ apoio; a nossa solidariedade aos
Salientando esse primeiro fato, que é a ausênda -de prece~
milhões de aposentados que travam, na Justiça, uma luta pelos dente de se alterar resultado de primeiro turno de votação
seus direitos.
no segundo, como ocorreu ontem aqui, tenho de ir para um
Dou, ainda, um exemplo: andava eu pelo interior do segundo ponto.
Rio Grande do Norte e, lá pelas tantas, numa reunião política,
A imprensa está noticiã.ndo o fato em determinados seto~
levantou-se urn velhinho, com mais de 65 anos··de idade, e res - telefonaramMme, inclusive, do Rio Gfiride do Sul -,
veio me fazer um apelo. Achei aquilo uma cois-a Ínusitada, dando a entender que o parlamentarismo morreu. AnunciaM
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raro que, o:rltem, o Senado Federal, sob a liderança do Ministro

Jarbas Passarinho, derrotou o parlamentarismo. Ou que o
Senado derrotou o parlamentarismo, e o grande vitorioso é
o Ministro Jarbas Passarinho.
O grande vitorioso - uma vitória de Pirro - pode ter
sido o Ministro Passarinho ou até mesmo o Presidente Collor;
. mas o parlamentarismo não foi derrotado --é bom· que se
' esclareça. Foi derrotada, isto sim, a emenda do Senador José
Richa, uma emenda que tinha dois aspectos a serem considerados: primeiro, com ela, pretendia-se trazer o parlamentarismo para um debate fora do debate presidencial, governamental, partidário; um debate técnico entre parlamentarismo
e presidencialismo. A Constituinte cometeu vários equívocos:
um deles foi marcar a data do plebiscito para 7 de setembro
de 1993. Om, os candidatos à Presidência da República já
estão aí. O Dr. Brizola é candidato; o Dr. Quêfcia ou o
Dr. Fleury....:.... cada dia que passa, mais o Dr. Fleury, embora
o Dr. Quércia também seja candidato; o Lula ou a Sra. Erundina, um dos dois é um provável candidato. O Sr. Antônio
Carlos Magalhães, da Bahia, parece ser o candidato da CentroDireita.
Se agora já se falam nesses nomes, como eStarão as candidaturas em 7 de setembro de 19937 As candidaturas estarão
na rua. Estarão em pleno vapor, fazendo as composições,
porque dessa vez não teremos uma eleição solteira,_ como
a do Dr. Collor: teremos uma eleição para Presidente da
República, para du·as vagas no Senado, para Governador de
Estado, para Deputados Federais e para Deputados Estaduais. Vai ser uma efetvescência como há muito tempo não

se via.

.

A Emenda Richa queria votar o parlamentarismo fora
dessa efervescência. Não interessa a candidatura do Presidente, nem a do Gov;emador, nem a do Senador, nem a
, do Deputado Federal, nem a do DeputaÇio Estadual. vamos
discutir tecnicamente o que é melhor para o Brasil: parlamentarismo ou presidencialismo. Esse era O ·primeiro aspecto da
Emenda Richa.
·
Mas ela tinha ainda um segundo aspecto: a maneira com_
que ela foi apresentada e discutida. O Pr_esidente C0110r V~ve
hoje _um dos piores momentos do seu mandato, um dos nio. mentos mais difíceis e conturbados. SUa Excelência ·me dizia
que, na cidade de Tfês- Cofoas, no Rio Grande do Sul, o
IBOPE estaria fazendo uma pesquisa de opinião pública: 82%
não acreditam no Presidente Collor; não acreditão que o Presidente poderá fazer um bom governo, nem poderá fazer coisas
boas para aquela cidade. E ao que sei, este tem sido o índice
com relação ao Presidente Collor.
Sua Excelência atravessa um mau momento, atravessa
um péssimo momento; o seu gabinete de Ministros não representa coisa nenhuma.
:
Até ontem eu olhava com respeito a figura do Dr. Ja~bas
, Passarinho, boje já faço restrições ao Sr. Ministro. Atho-o
equivocado, não é o que eu imaginava.
.
Mas o que representa um gabinete de Ministro do Senhor
Collor?
;
l,Jm homem todo- poderoso, que deveria ser o super-mi. nistro da Economia, quem é ele? E um grande economista?
· Não sei. Não é economista.
O Sr. Esperldlão Amln- Senador Pedro Simon, V. EX'
. mUJermjte_um~arte_?
ú SR. PEDRO SIMON__: Um monientinho, só para con- cluir, e conced~rei o aparte com o maior prazer.
1
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-- Não sei. E u·m homem de partido? Nã.o tem partidO.
É um homem de Estado? Representa a economia de São
Paulo, ou do Rio, ou do Paraná, ou de Minas Gerais? Não
representá. É um intelectual? Pode ser que seja. É um diplomata? Era Embaixador, mas não era diplomata. É um banqueiro? Trabalhou em banco, mas era um assessor, não era
~banqueiro. Representa o quê?
Criaram um superestrutura, que é o Ministério da InfraEstrutura. O que representa esse cidadão? Quem é ele? De
onde veio? O que quer? O que representa o gabinete do
Senhor Collor d~ Mello? O que representa o Sr. Ministro
do Trabalho? O que representa "a-Ministra da Ação Social? ·
O que representam os homens que compõem_ o gabinete desse
cidadão?
Quando comPôs o primeiro Ministério, que também não
era bom, Sua Excelência tinha atrás de si trio ta e cinco milhões
de votos. Sua Excelência era o todo-poderoso. Aí Sua Excelência falou para o País: "Tenho um tiro só; nãb posso desper4içar esse tiro; vou liquidar a inflação". E apresentou o seu
plano, que deu no que deu.
Quando ficamos sabendo no célebre livro, que aquele
homem, que eu até gostava, que eta o Presidente do Banco
Central, mas que terminou Presidente do Banco Central por·
que a_ telefonista se enganou e, ao invés de telefonar para
um Ibrahim, telefonou para o outro Ibrahim. Poderia ter telefonado para o outro lbrahim, que é colunista social, teria
resultado como Min~tro da Ação Social, teria sido melhor
do que essa senhora que está aí. ·Melhor_ que essa senhora
que está aí, garanto que o Sr. Ibrahim Sued sria melhor porta- •
voz do que o que está aí. Como é que foi feito? Quando
Fidel Castro veio para a posse do Dr. Fernando Collor de
Mello, S. Ex• ficou boquiaberto quando tomou conhecimento
do confisco da pOupança. Disse ele que em Cuba, quando
houve a revolução, não se atreveram a fazer isso; não tiveram
a coragem de fazer isso.
Como é que a Sr' Zélia Cardoso ~e Mello e a sua equipe
decidiu que era cinqüenta, que não era vinte e que rião era
setenta? No sorteio! So_r_teou ~ ~~iu cinqüenta. Poderia ter
saído vinte, poderia ter caído setenta; poderia, confOrme o
dia em que ela dormisse teria saído cem ou cento e cinqüenta.
Mas essa foi a primeira equipe. A segunda é essa que esta
aí.
_ _ O Presidente não representa mais -o sentimento deste
País.
A emenda _do Senador José Richa era um chamamento
_ao entendimento, era um chamamento, porque quando passou
no primeiro turno eu senti pelo Brasil afora. Este País que
hoje não tem mais o direito de ter esperança. Anistia, e veio
anistia; eleição direta, e veio a eleição direta; Constituinte,
e veio a Constituinte; Constituição, e veio a nova Constituição;
e os índices estão aí, a miséria está aí, a injustiça está aí
e a corrupção está aí. A emenda do Senador José Richa,
quando passou no primeiro turno, passou a transmitir um
sentimento de esperança, respirou-se um sentimento de expectativa; o Brasil voltava a ter o direito de ter esperança, isso representava a Emenda Richa. As pessoas já estavam conver_sando, os parlamentares já estavam discutindo. O entendi~
mento_já estava sendo buscado.
Antes de votar o primeiro turno; ah! mas a emenda do
-senador José Richa tem um artigo que antecipa a reforma
da Constituição. E nós, o Senador José Richa e todos que
eSfãVãmos solidários com S.__ Ex•, jurávamos e continuamos
jurando. N9:.ry passa pela nossa cabeça antecipar o parlamen-
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tarismo, nem que o Presidente Collor queira, Sua Excelência
não é -senhor do seu mandato. O povo lhe deu o mandato
para ser Presidente no regiri:te presiden~_~alist~ até o· último
dia do seu mandato. E nós, o COngresso Nacional, não temos
mandato popular para exercitarmos o· parlamentarismo hoje.
O Sr. Divrudo Suruagy -Senador Pedro Simon, quero
me incluir Da relação dos seus debatedores, logo· após o· Senador Esperidião Amin, eu gostaria de aparte ar V. EX•
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O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o oportuno aparte
de V. Ex•, pedindo desculpas pelo demorado de a Casa n:cebe~
a infoi1il3.ção tão competente de V. Ex~
Felicito-o. V. Ex~ é PDS, V. Ex• tem as suas simpatias,
tem as suas posições, mas, em termos da emenda parlamentarista do Senador José, Richa, desde o-início V. Ex• rrianteve
a sua coerência. Aceito.

Também quero dizer a V. Ex' que nem eu, e quero crer
que a unanimidade dos Senadores que votaram a Emenda

Richa, ontem, nenhum de nós defende a tese de votar a Emenda Richa para diminuir o mandato do Presidente Collor .. Se
o Sr. Jair Meneguelli foi lá e falou, ele falou o que el_e_achou
que devia falar, não falou ou por nóS, não falou pelo Senado
Mas como se fazia, como se desconfiava que a enienda da República, não falou pelos Senadores.
do-Senador Jo~~-Ri~_Ea .!J.~a um propósito estranho?
_
Aliás, a própOSíto, nóS ficamos o tempo_todo ouvindo
Por iniciativa do Senador Nelson Carneiro, nós concor- declarações, especialmente no regime inilitar, declarações e
damo sem-dividir a Emenda do Senador José Richa. Deixa- mais declarações sobre o que, na verdade, não correspondia
ríamos ·de· lado a parte que falava sobre a antecipação da àquilo que nós falávamos.
Querer identificar- O pensamento_do Senador José Richa
reforma da Constituição: Isso discutiríamos ·depois, e só votaríamos a antecipação do plebiscito.
e de s~a emenda com o que pensa o Sr. Jair Meneguel~,
Ótimo, festa, alegria·, vbtação imensa, grande v:ltóiia! - _ ou com o que pensao A, B ou C, é fugir à verdade.
Conced? o aparte ao nobre Senador Esperidião Amin. :i_
O aparte de V. EX• foi muitO- óporluno. _ .
Até acho que a ligação feita entre a Emenda Richa e
OSi'~EsperidiãOAmin-Màsnãopossodeixafdepartici- a redução do mandato presidencial não foi feliz.
par, aiiHla que extemporaneamente, da locução de V. EX•,
NemporissoV. Ex•mudouseuvoto;nemporissoalterou
sempre exuberante, sem oferecer três observações rápidas. a sua posição.
_
·_
A primeira é dizer que V. Ex• sabe que, desde o primeiro
Quero crer que, assim como V. EX' sabe que não havia
momento, eu participO desse grupo de estudos liderado pelo nenhuma identificãção entre o que ele disse e nós, nem o
nosso amigo comum, nftiito-·m.ais_ do que colega e par, José MiniStfo e nenhum Senador acha que deveria haver alguma
Richa, e já atestei, aqui da tribuna do Senado, já atestei ligação.
o Sr. Divaldo Suruagy- Pemiiié-me V. Er ~ffi aParte?
perante a iin.prensa, na_ medida de toda informação que eu
posso dispor, já atestei a seriedade, já atestei a absoluta limpiO SR. PEDRO SIMON- Com prazer, nobre Senador.
dez dos objetivos, tanto do grupo de trabalho que estuda
a proposta do parlamentarismo quanto a emenda que votaO Sr. Divaldo Suruagy -Senador Pedro Simon, de onmos, ontem, de novo. Por esta razão, desejo também partilhar tem, na minha opinião_, poderemos depreender dois aSPectos
do lamento- se V. Ex• me permite- que V. Ex• proclama importantes dentro do quadro político brasileiro. O primeiro
neste momento. Partilho, sinceramente, deploro igualmente é que o Governo revelou a sua fragilidade. A Emenda Ricba,
o resultado do segundo turno e comungo daquelas reflexões que fOi multo eXplicada por V. EX', neste instante,· que foi
que V. EX~ aqui extemou. Finalmente, não posso, por uma tão bem esclarecida pelo pronunciamento do Senador q·ue
questão de legal a mim, aos meus pensamentos e à sociedade emprestou- 0 seu nome à emenda, dà tribuna que v. EXf
que nos ouve, deixar de complementar os fatos que~ merecem está ocupando neste momento, deiXàva be~ claro os objed~os
ser deplorados aqui com um outro que assisti pela televisão, principais e únicos da emenda. o Senador Nelson Carneiro,
uma entrevista atribuída ao Sr. Lula, porque não o ví_falando, com a sua sabedoria politica e com a sua experiência, teve
e outra que efetivamente assisti do Sr. Jair Meõ.eguelli. Consi- 0 cuidado de fazer a· separaçáu. Ninguém de bom senso podedera a participação desses oportunistas da Emenda Richa uma ria ter dúvidas que estava em jogo--a :redução do mandato
coisa deplorável, tão deplorável quanto a alteração do voto
"d
"a!
.
.
e d e CUJO
sen t"1- preSI enCI ...
·
de algum Senador, como V. Ex• J.á 1astimou
mento também partilho. Agora, assistir gente como o Sr.
OSR.PEDR<fSIMON-Nem.oPresidente!
Jair Menegelli dizendo que queria a Emenda para poderO Sr. Divaldo Suruagy -·Muito menos o Presidente!
isso mesmo --encurtar o mandato do Presidente Collor?l o Presidente recebeu a visita dos Senadores José Richa, PerIsso realmente deploro. Reitero meu voto·, reitero deplorar nando Henrique Cardoso_ e Guilherme Palmeira e do- Depuo fato de algum Senador ter mudado seu voto ou ter-se ausen- tado Nelson Jobim, deixando claro para esses parlamentares
· tado-queeleprestecontasasuaconsciência-,mastambém ql!-e recebia com a maior satisfação a aprovação da emenda.
quero lhe dizer que fiquei mal impressionado quando assisti Mas, nesse pequ~no período, entre a aprovação no prim~iro
hoje- não assisti ontem, assisti sOmente hOje a tal entrevista turno e a rejeição no segundo turno, chegou aos ouvidos
do Sr. Jair Meneguelli,-com o ·mesmo "vigorn -entre aspas do Presidente que o que ia ser julgado não era o parlamen~
-que ele insuflou pessoas a apedrejarem e darem pontapés tarismo nein 0 presidencialismo, o que ia ser julgado era o
no traseiro de investidores na porta do edifício da Bolsa de Governo Collor. E o Governo Collor, ao ser julgado, seria
Valores, no Rio de janeiro, querendo se locupletar com um derrotado, e, ao ser derrotado, se implantaria o parlamenfato político que ele não ajudou a produzir, mas ajudou a tarismo, tal a pressão popular que iria cobrar e exigir essa
prejudicar, lamentavelmente. Era essa a observação ·que eu implantação. o Presidente assustou~se. E a pessoa só se assusgostaiia de oferecer a V. EX', pedindo desculpas por atalhar ta quando .está frágil. Então, ficourevelada, ficou desnudada
a exuberância do seu pronunciamento.
a fragilidade do Governo. O Governo reconheceu, quando

0 SR. PEDRO SIMON- Corri o-Íriaior praiú, nobre
Seriado.r Divald? S_uruagy..
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pediu que o Ministro da Justiça, na qualidade de coordenador
poJítico do Governo, mantivesse contatos com Q_s .s_e_us colegas

Senadores, para impedir a aprovação da Emenda Richa. Priw

meirô, o Governo revelou uma fragilidade. Ele confessou
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do que está sendo este ano, e o Governo não vai ter saída.

Caminhamos pal-a um impasse. Muitos criticaram aquela colocação que o Senador José Richa fez de que o GOverno acabou.
Não sei se ele deveria ter dito, ou não, naquele momento,
mas~ na verdade, o Govenlo ac,·bou. Ninguém está mais respeitando o Governo. Vi e ouvi o Presidente, num arroubo
do seu entusiasmo ou de seus impulsos, criticar a class-e empresarial. Li, num jornal, que um empresário de São Paulo chamou o Presidente da República de moleque. Há um ano,
ninguém teria essa autoridade, nenhum empresário teria ãutoridade de chamar o Presidente da República de m.oleque ..
Tenho lido nos principais jornais e nas principais revistas deste
País críticas as mais contundentes à intimidade da vida familiar
do P_tesidente, que é um erro, na minha opinião, é um absurdo.
Mas isso--releva toda a fragilidade do Governo. V. Er tem
toda razão. O que aconteceu ontem nesta Casa foi um erro
político, foi uma fragilidade política e foi uma desconfiança
política em relação a parlamentares que não mereciam ser
tratados dessa maneira pelo Presidente da República. _Meus
parabéns, Senador Pedro Simon, V. Ex~ sempre abraça as
grandes causas deste País.
--

ao Pafs-, publicamente, que estava frágil, que estava temendo
nãO -OTulgamento entre presidencialismo e parlamentarismo,
mas estava temendo o julgamento do seu Governo, da sua
administração. Esse, o primeiro aspectO qtie gostaria de enfatiw
zar. O segundo, é que foi um erro político, que também é
imperdoável, dentro de um processo de modernização como
ele tanto apgregoa. Se havia um grupamento polític.o_ que
estava sendo namorado, procurado, anunciado pomposamente pela imprensa, esse grupo era o -que· forma O-chamado
PSDB nesta Casa. os Senadores Femando Henrique Cardoso
e José Richa receberam apelos através da imprensa, até o
Deputado José Serra recebeu convite -pelo menos os jornais
disseram e eles nunca negaram e muito menos o Presidente
-negou para comporem ministérios. A preSença deles seria
muito impOrtante -para o Governo. Esses parlamentares, que
são pessoas dotadas_ do maior bom senso, do maior espírito
público, de grande ~xperiência, vários já foram gOVernãdóres
ou Secretários de Estado, pessoas que, ao longo da vida,
O SR- PEDRO SIMON -Muito obrigado pela gentileza.
sempre se distinguiram pela dignidade e inteireza das suas
Com
relação ao seu aparte, nobre Senador Divaldo Su-_
posições, esses parlamentares - depois de terem tido o
"Aprovo" do Presidente, depois de ouvirem de sua própria ruagy, quero salientar dois ângulos. Nos últimos tempos, o
voz as congratulações pela iniciativa e pela aprovação da Presidente Collor não teve uma reação de expectativa tão
emenda - foram repudiados publicãmente pelo Presldente, positiva como no primeiro turno, da votação da Emenda Rique disse não merecere·m a sua confiança. Espero--que agora cha. Aprovada no primeiro turno, ficou clara a isenção do
- é a minha esperança e o meu desejo- esses parlamentares Presidente Collor, manifestada aqui pela sua Liderança. No
tomem realmente um rumo de oposição clara, definida, já dia seguinte, o Senador José Richa, o Senador Fernando Henque ontem foram repudiados. O piesidente disse, através de rique Cardoso, o Senador Guilherme Palmeira e o Deputado
seu coordenador político, o Ministro da Justiça, que não con- Nelson Jobim foram ao Presidente da República, falaram com
fia, não acredita neles. ISsO foi dito claramente. Tenho certeza Sua Excelência, que mostrou interesse e pediu ao Senador
de que esses parlamentares não ii"ão aCeitar essa posição; V. José Richa que lhe mandasse a emenda, que ele queria ler,
e confirmou que lhe daria, novamente, isenção no segundo
Ex~ tem toda a razão: o povo brasileiro está totalmente desenganado. A Emenda Richa era uma perspectiva, era uma pe- turno. As manchetes dos jornãis mostravam a posição deresquena luz no fim do túnel. Ainda poderíamos ter alguma peito do Presidente da República. Ficou esclarecido que a
esperança, porque posso- ter dúvidas quanto ao sucesso do Emenda, a ação do Congresso Nacional não visava ao seu
parlamentarismo, mas não tenho dúvidas so_bre o _insucesso mandato-, e o Presidente se deu por satisfeito. Dali para cá,
do presidencialismo. De 1924 até 1991, em 67 anos, num a figurá do Presidente passou a ter uma auréola de respeito.
país que se julga democrático, apenas três presidentes eleitos O Presidente está se comportando melhor do que seu antecespelo povo concluíram seUs mandatos, e dois deles governaram sor, porque, na verdade, o Presidente Sarney não foi feliz
sob pressões permanentes, constantes. O primeiro-foi Arthur na emenda parlamentarista. Ele não ficQ_u__à niai"gem dos aconBernardes, que governou quatro anos em estado de sítio; tecimentos, quando deveria tê-lo feito. Ele influenciou a Aso outro, Juscelino Kubitschek, que teve dois movimentos ar- sembléia Nacional Constitui_D_te.
Vai acabar aContecendo o que disse o Senador José Richa.
mados junto à área militar para derrubá-lo, e só graças à
sua grande habilidade política conseguiu evitar que o fato · Este ano vamos dizer que está bom com relação ao ano passase consumasse. Apenas o Presidente Eurico Gaspar Dutra do. E o Presidente Silrney é aplauso, é convite,. é alegria
é que conseguiu formar um gOverno de coalizão nacional para ·e festa em comparação com o Presidente Fernando Collor
conduzir os destinos do País. Então,·fica eVidente qUe o regime de Mello. Não há comparação que se faça hoje, entre o Presipresidencialista fracassou-. Fracassou porque, em quase cem dente José Sarney e o Presidente Fernando Collor, em que
anos, em quase cem anos, repito, esse regime só trouxe a o Presidente Jo_sé _Sarney não leve ampla vantagem. Ouvi
concentração de poder, o surgimento-de déspotas, a formação· alguém dizer: "0 Presidente Collor está agindo melhor do
de ditaduras, a formação de oligarquias. É um regime fracas- que o Presidente José Sarne.y na questão do parlamentarissado no mundo todo. Todos os países desenvolvidos no mun- mo". Ele nunca viveu um mome-nto tão bom_ como esse entre
do, excluindo-se os Estados Unidos, já adotaram o regime a primeira e a segunda votação da Emenda Richa. Este é
parlamentarista. V. Ex• tem toda a razão em explicar e defen- o primeiro aspecto a ser salientado.
O segundo aspecto é que V. Ex• tem razão. Fizeram
der que em momento algum o parlamentarismo foi derrotado.
Não fOi derrotado! Acho que o Governo ainda inc-orreu num e ganharam ontem mas é uma vitória sem graça; é unia vitória
outro profundo erro. Porque, em 1992, imaginem V. Ex's sem graça porque o S_enador_José Richa, que coordenava
o absurdo. Er>' Srs. Senadores, em 1992, vamos ter saudades a sua Emenda, e os outros Parlamantares, que ontem coordedas dificuldades de 1991. Então, 1992 vai set um ano muito ---navam a votação, despreocuparam-se; absolutamente sedes:mais
trágico, muito mais tétrico-para a ecOnOmia
brasileira preocuparam, porque tinham a palavra do Presidente: É o
' .
.
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que eu disse, assim como O Senador José Richa, em mais
de uma oportunidade: não há precedente na história desta
Casa de se alterar o resultado entre o primeiro e o segundo
turno. E se não há precedente, se se tem a palavra do Presidente da República, se.. se tem a tranqüilidade do Presidente
da República ... E há mais: no mesmo dia em que fomos
à presença do Presidente da República, o Senador José Richa,
o Senador Fernando Henrique Cardoso, o Deputado Nelson
Jobim e eu, também fomos â presença do Sr. Ministro Jarbas
Passarinho. Havia tranqüilidade. Tanto que na terça-feira,
quando a imprensa começou a publicar que haveria uma retomada de posição do Presidente Fernando Collor, o Senador
José Richa e o Senador Fernando Henrique Cardoso procuraram o Presidente e com ele conversaram. Nesse telefonema
o Presidente da República confirmou a sua posiÇão.
Nós perdemos. Perder faz parte da vida. No parlamentarismo estamos cansados de perder. Mas a posição do Presidente da República me parece algo sério. Um Presidente que,
quando candidato, para ganhar a Presidência, provou ao Brasil
inteiro que o Lula confiscaria o· dinheiro da poupança se ga·
nhasse as eleições, quando eleito, fez tudo aquilo que dizia,
assustando a Nação, que o seu adversário faria.
Então a palavra do Presidente já não ~ de muita credibilidade. Mas nesse fato era diferente. Lá estavam Senadores
da mais alta responsabilidade, lá estava o Pre~idente da República, que espontaneamente assumiu o compromisso.
Contaram-me que perguntaram ao Senador José Richa
se não seria ilecessário·mandar buscar o Senador Guilherme
Palmeira, ou o Senador Alniír Gabriel, para ajudar._ ~'Não
precrsã, ·não haj;or-quê; -se- n-ão me-engãno- são-ss:-e- parece
que do PTB. Mais dois Senadores votarão conosco; o nUmero
vai aumentar, não vai diminuir".
Dúvida na terça-feira. Dúvida, interrogação. Richa eCovas telefonaram para o Presidente e perguntaram: "Presidente, o que está havendo?" "Não há nada, a minha posição
continua a mesma, imparcial".
Ao chegar de Porto Alegre; na quarta-feira, falei com
o Senador José Richa, que me dizia que ganharíamos sem
problema algum, que o Presidente havia garantido a sua imparcialidade.
Duas horas antes da votação, ·o Ministro Passarinho telefona- e aí é um fato, aqui é o Senado da República, essa
é uma Nação que tem responsabilidade- e diz: "Estou falando em nome pessoal, não é em nome do ~reside~te'?.
Ora, vamos falar sério. Se S. Ex~ está falando em nome
pessoal, é mais grave do que se estivesse falando em nome
do Presidente, que não tem saída, a não ser demitir o Ministro
Passarinho. O Presidente assumiu o compromisso com o nobre
Senador José Richa e com o Senador Fernando Henrique
Ca;rdoso de não interferir. Será que o Ministro Passarinõo
tem tanta força que muda voto como fez aqui? Interferiu
falando com os Senadores. O Ministro Passarinho tem essa
força? Ou é o Ministro do Presidente Collor, o Minis~ro da
Justiça, o seu interlocutor político, que tem essa força?-Quem
a tem?
Disse o Ministro Passarinho: "Estou falando em nome
pessoal". O Presidente não quer. É ele que quer.
O que ocorreu é pior. Se o Ministro Passarinho telefonou
em nome do Presidente para falar com o Senador para que
mudasse o voto, agiu mal o Presidente porque faltou com
a palavra perante a Nação. Não tinha o direito de fazer isso,
ninguém lhe pediu. Sua Excelência assumiu o compromisso,
perante a Nação, de que ficaria imparcial.
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Caso o· Presídente tenha pedido ao Ministro Passarinho
para que telefonasse aos Senadores, reafirmo o que disse,
agiu mal. Agora, se o Senador Passarinho telefonou por conta
própiia, à revelia do Presidente, aí não sei mais o que dizer!
Coitado deste Presidente, coitado deste País! O seu caigo
de confiança, o seu Ministro, o homem responsável pela condução política não lhe dá nenhuma satisfação e muda o processo político à revelia do Presidente! Que Presidente é este
e o que vai fazer? O que repre~enta? O que é?
·
O Sr. Oziel Carneiro- V. Ex• me permite um aparte,
nobre Senador?
O SR- PEDRO SIMON -Pois n~ão, Ex•
O Sr- Oziel Carneiro - Nobre Senador Pedro Simon,
primeiro quero congratular-me com V. Ex~ por ter vindo à
tribuna para dizer que o parlamentarismo não morreu, até
porque, na votação de ontem, não se discutia nem -se votava
o futuro do parlamentarismo ou o falecimento do presiden·
cialismo. Era votada apenas a an~ecipação do plebi~cito para
se definir se o povo- gostaria de permanecer com o regime
presidencialista ou ·adotar o regime parlamentarista. A recusa
da emend.a do nobre Senador José Richa, no meu ponto de
vista, não extingue o debate. Os parlamentaristas continuarão
defendendo o parlamentarismo, e os presidencialistas continuarão tentando mostrar as virtudes do presidencialsimo. A
democracia é exatamente isso.
_
O Congresso Nacional, o SenãdoFederal em particular,
iam_ªj~__Q_ey~ _se;_r_ _a_Cas_a_ da__unanimidade. __uns _v_encem ,_outros
perdem. PareceMme que o segundo turno, na votação de uma
emenda à ConSt{tuiÇão, não lmpíiCa Õbii&itoriaménte o. Senador manter o voto dado no primeiro turno~ O segundo turno
- serve exatamente para que se possa prosseguir o debate, decidindo-se, finalmente, sobre o voto que vai dar o encaminhamento final à referida emenda. Quanto às observações de
V. EX' sobre o Ministério do Presidente Collor, eu gostaria
apenas de dizer que, na emoção, V. Ex• não deveria cometer
uma_injustiça com o nObre Senador, hoje Ministrp.d_a Justiça,
Jarbas Passarinho. Sendo esta a Casa do povo, creio que ·
qualquer cidadão, eleitor ou não, pode telefonar para um
Parlamentar e emitir sua opinião sobre determinado projeto,
debate ou discussão. Posso dizer a V. Exf que o Ministro
Jarbas Passarinho não falou comigo sobre a questão da votação
de ontem. Pode ter falado com outros Senadores._Mantive,
na sessão de ontem, o mesmo voto contrário do primeiro
turno. Não porque eu seja contrário ao parlamentarismo ou
favorável ao presidencialismo- está é lima questão que ainda
estou amadurecendo-; mas porque julguei que, realmente,
n_ão se devia a.ntecipar o plebiscito para evitarmos que correntes políticas - como foi anunciado aqu~ pelo nobre Senador
Esperidião Amin, referindo-se à entrevista do presidente da
CUT -viessem a precipitar os acontecimentos, e-o pailamen~
tarismo, que pode ser no futuro, sem dúvida, uma solução
para o Brasil, fosse novamente implantado para remediar ou
para tentar curar uma crise. Por isso V. Exf merece o meu
eJpgi_o quando vem à tribuna e diz que o parlamentarismo
não está morto. Realmente, o Senado não tomou nenhuma
decisão ontem, liquidando com a proposta parlamentarista.
Ela continuará em debate, e, se for a melhor solução para
o Brasil, terá o apoio da maioria do povo brasileiro. -Agora,
discordo de V. Ex' quando desconhece a experiência e o com~
-poftamento étíCo de uma pessoa como o Ministro Passarinho
quem, ainda ontem, mais uma vez, teve a oportunidade de
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demonstrá-los, além da estima e da admiração que tem pelo
Senador Richa. S. Ex• poderia ter contactado os Senadores
da Bancada que apóiam o Governo nésta C!isa para trabalha-rem no sentido da rejeiÇão--da antecipação çlo plebiscito, sem
avisar nada ao autor da proposta. Mas S. EX• teve a grandeza
de comunicar ao Senador José Richa, numa prova de estima
e de respeito ao seu Companheiro de Senado, que estava
agindo como que dizendo: "Senador José Richa, temos ~a
opinião; tome s~as- salva_guardas''. Mu!!o obri&ado.
O SR- PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ex• o aparte,
Senador Oziel Carneiro, e quero fazer·lhe justiça, é Verdade:
V. Ex•, desde o início, defendeu a posição que sempre deteve
nesta Casa, do seu 'Voto do primeiro turno.
Com relação ao Minsitro Jarbas Passarinho, também quero fazer minhas as palavras de V. Ex• Tenho muito carinho,
muito apreço pelo Ministro. Aliás, quando venho falando
com relação a figuras que considero não têm representati·
vidade no Governo do Presidente Collor, faço uma das exceções o Ministro Jarbas Passarinho. S. EX' representa o PDS
o Pará, e inclusive esta Casa, onde tem um trânsito respeitável.
E mais: com relação ao episódio de ontem, o MiniStro Jarbas
Passarinho foi o grande herói de uma vitória que não faz
o meu estilo; mas uma vitóii.a, porque S. Ex• ganhou. O
Ministro Jarbas Passarinho, que é presidencialista, veio, entrou~ dominou e saiu vitorioso. Mal ficou o Presidente, porque, ou o Ministro interferiu porque o Presidente mandou
-então Sua Excelência faltou com a palavra dada ao Senador
José Richa- ou o Ministro Jarbas Passarinho o fez à revelia
de Sua Excelência. O Ministro Jarbas Passarinho ~ uin superministro·, é uma espécie de super-herói, o que demonstra,
mais uma vez, que é um ministro forte. Mas, cá entre nós,
o Presidénte é muito fraco.
O Sr. Mário Covas- Permite-me V. Ex• um aparte?
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mos que não se estava ventando o presidencialismo 01,1 o parlamentarismo, o que se estava votando. era uma_ medida objetiva
de cronograrita e calendário eleitoral, que tinha sua lógica

na antepcipação. Se isso constitUiu um fato político relevante,
do ponto de vista das_ conseqi!ênçias, não tenho a_ menor dúvida, mas, a rigor, o objetivo era este. O que ressalta, no caso,
é o tipo de çqmportamento do Governo cujo Presidente chama
o apresentador da emenda, ao final do priineiro turno, para
solidarizar-se com a proposta e toma pública a sua simpatia
pela mesma. Não haveria nenhum crime se Sua E~celência
dissesse: '"Sou contra... Outras figuras da ~epública fizeram
isso e todos as respeitam por causa disso. Não há nenhuma
obrigação de se aderir a uma tese que implica antecipação
do plebiscito. Mas uma n;tção está acostumada a ver o Presidente da República dizer: "Estou de acordo com isso" e,
dias depois, o Ministro da Justiça, na hora da votação, ter
um procedimento contrário. Já aí tropeçamos num comportamento ético que, afinal, é fator basilar para o comp01;tamento
das instituições de natureza política, das relações, da convi.:.
cência na vida pública. Ontem, não se decidiu a sorte do
parlamcntaii.smo, mas abriu-se mais uma fresta, mais uma
janela na transparência com que a cidadania vê a conduta
do Presidente da República. Sua Excelênci~_~eria todo o direito de tomar a posição-que quisesse; teria até mesmo o direito
de mudar de opinião. O que espanta no telefonema do Ministro é que ele não tenha sido dado em nome do Presidente.
Haveria lógica, se ainda no último instante, o Presidente telefonasse a quem havia_comuniCado que estava a favor, ou,
pelo menos, neutro e dissesse: "Pensei melhor, resolvi mudar
de opinião".
O SR. PEDRO SIMON- Ou: "Não gostei do discurso
-da CUT", ou qualquer cOisa assim.

-O Sr. Mário Covas- Seja que razão for. Mas, quando
O SR- PEDRO SIMON - Pois não. Ouço o Senador se ouve um Presidente da República, as aparências, a liturgia
Mário Cov_as, e depois o Sen~ador José Richa.
que envolve o poder, pressupõem que se deva acreditar no
O Sr. Mário Covas --Senador Pedro Somon, há um que é dito; e pressupõem que quem emite o conceito esteja
episódio da democracia americana qUe aCabou servindo de dizendo o que pensa e não escondendo trunfos em suas maolição sobre o comportamento de um povo eiii relação-ao siste- gas. O episódio de ontem está longe de sepultar o. parlamenma. Qu-ando houve o célebre acontecimento da colocação tarismo. Nem isso estava em jogo, todos sabemos. Mas o
de escuta na sede do PartidO Democrãta:, -o-que acabou cori:l)?H- epiSódio de ontem acrescenta uma peça num conceito ético~
cando tremendamente a posição do Presidente Nixon não que cada cidadão tem direito a fazer sobre este Governo.
foi o fato em si, mas a· fato de que mentiu à sociedade._ Isso Na medida em que há, um comportamento ético aceitável,
mostra que, numa demcoracia, a primeira das vertentes a -num encontro desde logo tem-se o direito, a cada discurso,
. ser observada é a ética. Não é possível haver relações de a cada pronunciamento, a cada proposta, a cada promessa,
'natureza política, convivência harmónica, ainda que em·oposi- de ouvir não apenas o que é dito, mas tentar encontrar a
ção, se não há um certo património, um certo acervo de com- real intenção. É·inadimissível que um Presidente da República
portamento ético. Se aceitarmos o aparte do Senador Oziel falte à Nação com a verdade. Foi isso que, no episódio, acabou
Carneiro~- ao qual eu adiro com total procedência, chegaremos sendo O grande fator de julgamento da opinião pública, menos
à seguinte conclusão: o Senador Jarbas Passarinho, por ter do que o crime de colocar lá dentro do Congresso, do partido
caráter e ocupar o- cargo de Ministro, não faria riunCà UIDa adversário, um foco de audiência do que lá se passava; menos
. declaração em dissonância com o Gqvemo ao qual pertence. do que isso, foi o fato de ter mentido à Nação, o que não
Portanto, o que sobra do episódio não é se o parlamentarismo se-espera de um Presidente da República. Não se admite
ganhou ou perdeu, o que, aliás, procede também, porque _essa atitude de um Presidente da República, a mesma que
o parlamentarismo nem esteve em julgamento- e, a rigor, acabou criando o tipo de julgamentO da opinião pública em
se formos medir numericamente houve 46 votos a favor e relação ao Presidente Nixon. Neste instante, o que finalmente
13 votos contra.
·se extrai desse episódio de ontem é que a soma de fatos
o SR. PEDRO SIMON_ Se 0 resultado de ontem for e· acontecimentos, a sistemática c_onduta em desacordo _com
- a expectativa, vai construindo uma imagem, qtie pai-a alguns
para 0 plebiscito, é vitória total.
demora mais consolidar-se, para outros acentua-se de forma
O Sr. Mãrio Covas - Sem dúvida. O que pressupõe rápida, mas, afinal, vai definindo o que é fundamental para
_ _
até uma vitória do--parlamentarismo. Não é isso._Todos sabfa- ~um_a ~~o: o caráter do Gove~ç. __ ~ .
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O SR. PEDRO SIMON -Senador Mário Covas, V. Ex•
expôs, na verdade, a essência do que queríamos apresentar
aqui, com competência e inteligência, foi muito ma_is competente do que eu seria, ao expor a grande, a dolorosa realidade,

que é exatamente essa. li_yerdade que estamos adquirindo
foros de seriedade.
Estava vendo em uma manchete de hoje que, em quarenta
anos, foram cassados dois Deputados: um que posou em trajes

menores e outro que falsificou a assinatura de uma carteira,
numa demonstração de que somos rígidos na punição dos
delitos cometidos.

-

Mas a grande verdade é que, mesmo assim, o Sénador
Mário Covas disse algo concreto quanto a seriedade da manifestação do Presidente, a credibilidade por mostrar aquilo
que é, que pensa, -que sente; é o mínimo qUe a Nação tem
o direito de esperar, porque, se o Presidente da República
mente, se não diz o que corresponde ao seu pensamento-,
se frauda a opiniáó pública, vamos acreditar em quem?
O Presidente pode errar- "Vou uar um tiro e a mflação
vai desaparecer" -pode apresentar um plano para termin~r
com a inflação e não conseguir fazê~Io. Errar e eg_uivocar-s~
é-õormal. Pode escolher Um projeto, pode escolher um candidato, pode escolher um Ministro, pode atuar e ser um fracasso,
mas tem que ser um homem de quem se possa di~e~: "Coitado,
é incompetente, mas é um homem sério. A su~_ palavra é
a sua palavra". Se o Presidente faz_j~s_o ·perante a Nação
iilteira, vamos cori.fia{em quem'?
Quando acreditaremos nesse Presidente, daqui para a
frente?
Sua Excelência pode querer chamar amaph_c!_~I_!l outro
Senador, Senador Mário COvas, Senâdor :t:_~-ritando Henriq~e._
Vai querer chamar aS pessoas para--.con-yersarem _com ele:
"Está acertado. até logo". E aí?
Aliás, o iornal a~ noje traz_ outra matéria interessante.
O Governador do Rio Grande do Sul, Alceu Colares, teve
uma audiência ontem Com o Prt~sídeii.te da República. Nos
jornais de Porto Alegre de ontem, já havia a notícia de que
o Governador vinha falar com o Presidente da República
e criticar a política -econôlriica ~ -o Miflistro da ~Conop:tia.
Os jornais de hoje publicam que o Goveiriador Alceu Colares,
quando saiu da entrevista de_ uma hora e quinze minutos CC?m
o Presidente da República, falou à imprensa lá no Palácio
do Planalto e disse que criticou o Mínistro da ~oº-omia,
que fez restrições à política económica _e sugerill: a ~.ud8;nça_
do Ministro da Economia. Depois, veio o porta~ voz que disse:
"Estranho, porque o Goverrtadôr, quando estava_com o Pn;si~
dente da República, não 'falou nada sobre o Ministro da Economia ou sobre a política econômica".
O próprio Presidente desmentinoo o Governador?! Acredito no Governador, que disse o que ia falar anteriormente
e falou exatamente o que anunciou.
Quando acreditaremos na palavra do Presidente? Quando ele chamará um grupo de Senadores, um grupo de Depu- .
tados, um grupo de Governadores para conversat--e-se- vai
acreditar nele?
É muito difícil para um homem público recobrar a credibilidade, sabemos d.issn._Para ganharmos o respeito e 3 confiabilidade, temos uma luta inteira como Vereador, Prefeito, Deputado, Senador, Ministro, Governador; lutamos para que
a sociedade nos olhe e diga:· "Aquele é um homem sério".
Sério náo quer dizer que seja santo, perfeito, que acerte sempre: um homem sério é um homem de bem, de caráter, um
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-homem cujas opiniões conhecemos, das quais podemos diver~
gir, mas as cõnhecemos e as respeitamos·.
Se, de repente, essa confiança se perde, quando a recobraremos, quando a readquirirem_os? O motivo nãO poderia sermais infeliz, não foi uril fato que ama-nhã se esquece, porque
amanhã haverá outro assunto. O Brasil não tem memória.
E em não tendo memória, daqui a dez dias quem se lembrará
do que aconteceu, do que fez o Presidente Collor? Não é
isso. Essa emenda do parlamentarismo vai durar o resto da
vida_.
_
--E um dia vai.:se Ieffibrar do que estou a dizer: de que
o Governo Collor prometeu e mandou fazer diferente, ou
pelo menos permitiu que se fizesse diferente.
Ouço o Senador José Richa.
. O Sr. José Rlcha - Cedo a oportunidade ao Senador
. Fernando Henrique Cardoso, que tem um con;tprOmisso.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Senador Peàro Símon, eu não poderia deixar, neste momento em que V. E~
historia os acontecimentos recentes com tanta veemência
propriedade, e tendo sido eu partícipe desses acontecimentos,
no meu aparte, de manifestar a V. Ex~ o apoio, que é desnecessário;-mas, que quero renovar à posiÇão de V. Ex~ Tem sido
V. Ex~, aqui, um batalhador pela causa do parlamentarismo,
e é -um homem que se caracteriza por ser de uma franqueza
absoluta. Quase passo a ter um conceito novo a respeito dos
descendenteS árabes, todos de uma franqueza enorme nesta
Casa. O Senador José Richa é um homem que aqui se manifesta numa explosã9 _de simplicidade, de simpatia e de franqueza. Creio que essa é a característica mais ampla, que muitos
dos nossos-· companheiros tem, e V. EX' encarna isso !gUito
bem. Além de tudo que já foi dito aqui, fiquei mais Surpreso
hoje, porque, se é verdade o que disse a imprensa, o Presidente
da República lastimou a derrota da Emenda Richa. Pergunto
ao Senador Marco Maciel: foi ele quem enganou- o Governo?
Foi ele que levou o govetnb a se -lastimr em público? Foi
ele quem derrotou o Governo? Eu até estava na suposição
de que não, de que o Presidente, embora me tivesse dito
que estava de acordo, havia mudado de opinião repentinamente, e não teve tempo de me avisar, ou julgou que não
precisava me avisar. Agora eu vejo que o Presidente é fiel
às idéias dele. Foram o Senador Marco Maciel e o Ministro
Jarbas Passarinho que enganaram o Goverrio. O Senã.dor Marco Maciel tem que explicar isso aqui, porque é Líder do Governo e o derrotou, o Presidente que estava conosco. Eu
fiquei numa aflição tremenda! Imagine V. E~~ o sentimeritQ
que me traz hoje aqui a_ falar, porque realmente é algo que
nunca vi; os Líderes adotando essa atitude horrível com relação ao Presidente, levando-o à derrota, e derrota grave. Não
posso negar que no -')leu Partido, depois do que ocorreu ontem, p.aturalmente entendemos que o Governo prefere-caminhos muito diferentes daqueles que havíamos delineado para
o País, porque queríamos o caminhO do entendimento~ Queremos ainda o caminho de uma g~ande avenida, -que passe por
uma·refornia·real do Brasil. Essa a nossá proposta. Evidentemente, as decisões aqui confirmadas ontem nos levaram a
crer que o Governo tinha tomado outros caminh_os. Não quero
qualificá-los, mas so~os Senadores há muitos anos, já vimos
isso aqui várias vezes. A sustentação do poder se faz de várias
maneiras. Houve uma que se tornou famosa no governo pàsSado, que foi mal balizada pelo Deputado Roberto Cardoso
Alves e tem uma certa eficácia. É possível que alguns Líderes
governamentais possam procurar esse caminho. Eu sempre
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entendi que o Governo não queria esse caminho, mas outro,
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Pedro Simoil, hoje
de uma oposição muito mais_aberta perante a Nação; que
é dia das lamentações. Acalentamos nós todos, com muita
o entendimento não fosse uma negociação por baixo dos paesperança - brasileiro, profissão esperança - a aprovação
nos, mas uma proposta pública que pudesse ser sustentada
dessa emenda. E para quê? Para abrir uma perspectiva, uma
aqui, junto à imprensa, nos gabinetes, nos contatos. V. Ex•s
senda. Existem fatos a lamentar e cada um lamenta um fato.
sabem que nunca me furtei a contactar quem quer que seja,
Tenho algUmas coisas a lamentar. Ontem, na hora em que
o, da oposição. Falo .sempre com tranqüilidade. Fui até patruo Senador José Richa viu como a matéria estava sendo encamilhado porque falo com o Presidente da República e com o
nhada, eu disse que algumas coisas que deveria ter dito depois .
Ministro da mesma maneira. Nunca liquei para ísso, falo lá . É posição minha, e por isso peço perdão ao Senador José
o que falo aqui, com toda tranqüilidade, porque acredito que
Richa. Minha opinião não influenciou em nada- no resultado
o homem público não" deve _ter medo de conversas. Mas parefinal, mas fui infeliz naquela manifestação. O que tenho mesce-me que, agora, o Governo tomou um rumo diferente_. Realmo a lamentar é o fato de o Senador_ ter dito aqui ontem
mente, é muito infantil que a essa altura dos acontecimentos
que isso era golpe. Isso tenho a lamentar. Será que o Senador
o Lula vire Luís Carlos Prestes e o Meneguelli vire Molotov.
Fernando Henrique Cardoso é golpista? Sefá que o Senador
E que, de novo, repentinamente, o pafs trema porque o Sr.
Pedro Simon é golpista? Será que o Senador José Rii::ha é
Jair Meneguelli, num destempero verbal, disse que era preciso_ · golpista? Será que sou golpista? Somos vítimas de golpe, mas
acabar já com o Governo, através do_ parlamentarismo, uma
nUnca demos golpe. VínhamoS capitaneando essa emenda
proposta innaceitável por qualquer um de nós. Inaceitável, aqui, talvez até inconscientemente, para tentar evitar golpes.
mas que certamente é de tal maneira desimportante no plano O que pretendíamos ficou claro. Dessa tribuna aí eu falava
geral das coisas que não pode levar ninguém a mudar de
e V. Ex' me aparteou, dizendo que mesmo que o Presidente
posição. O arguniento que ontem ouvi no sentido de que
Collor quisesse anteCipar um dia só, um único dia não poderiaisso poria em risco a anteCipação ·do plebiscito, parece-me mos aceitar. Ao que repliquei a V. Ex~, e quero lembrar
de uma fragilidade tremenda porque dá-nos a impressão de aqui, iagora, que eu ta:mbém hão aceitaria, essa generosidade
que o Governo está à disposição do primeiro demagógo que do Presidente, principalmente porque a Câmara _dos Depuqueira fazer um destempero pela televisão. Não creio n.isso.
tados que está aí foi eleita para exercer o seu mandato no
Mas, gostaria- e repito ao dar o meu aparte a V. EX' que regime presidencialista. E é muito diferente o- mandato de
tem toda razão na análise que faz -de mostrar o meu c_ons- Deputado no regime presidencialista em relação ao mandato
trangimento. Percebi, e percebi tarde, que o Presidente foi parlamentarista. Falta legitimidade a este Congresso. Ninenganado pelos seus Líderes.
guém aqui é golpista. Golpista foi quem sopróu lá fora, foi
Leonel Brizola, que vem gritando "golpe" desde mil nove-,
O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, confesso que centos e tanto. Primeiro golpeou o cunhado, porque criou
estou tomando conhecimento agora. Não li essa declaração todas as condições para que o Sr. João Goulart fosse golpeado.
do Presidente de que ele estaria magoado, que teria lamentado Depois, colocou pessoas aqu~ dentro a dizer - primeiro ele
. a não aprovação da Emenda Richa. Não li e não vi na televisão. disse lá fora- que isso aqui era um golpe. Não posso aceitar.
O que diz o Senador Fernando Henrique Cardoso, realmente Não sou adepto do "bateu, leva". Discõrdo disso. Mas, pelo
não entendo. Se no noticiário, aludido pelo nobre Senador, amor de Deus, esse moço ·é bastante desenvolto. Primeiro,
corresponde à verdade, se não houver um desmentido, o que em 1961, 1962, 1963, criou todas as condições para que o
é uma das grahdes especialidades do porta-voz, se isso- não cunhado fosse golpeado, inclusive dizendo que cunhado não
acontecer, não entendo. Nesse caso, o Senador Marco Maciel era parente. Agora, recentemente, no episódio da Usiminas
·foi um colosso, incitando a população a resistir, a ir lá, a
vai ter. que nos explicar.
Porque se o Presidente da República fala para os Sena- não permitir a privatização_. E mandou para o local a própria
dores José Richa e Fernando Henrique Cardoso que é impar- polícia, ele mesmo. E agora chama-nos de golpista. Não aceito
cial, dá a entender que torce pela aprovação da emenda. isso. Protesto em meu npme, e no de todós os colegas e
Quando o MinistrO s_e manifesta_ contrãriõ, induz os Senado~ companheiros que lutaram em torno desta emenda. Protesto,
res, conversa com eles para votarem_ contra, o Presidente principalmente, em nome do Senador José Rícha porque a
sua carreira de homem público, político, democrata não está
diz que lamenta.
Qú.ero saber: lamenta o quê? Está lamentando a ação em jogO e nem está serido criticada. O Senador José Richa
do Ministro! Ou estou dizendo bobagem? O que caUsou a pode ter sido vítima de golpe. Nunca soube que S. Ex• urdisse
derrota da Emenda Richa? Qual o fato novo que aconteceu o golpe.
ontem, que causou a derrota da Emenda Richa? Gost3ria
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço ao ilustre Senador
que me perguntasse: "Qual o fato novo? A Emenda Richa
_
-- . --caiu porquê? Caiu porque t:i Ministro Jarbas Passarinho telefo- Ronan Tito, o importante aparte.
- - Quero dizer, com relação ao Dr. Brizola, que respe1to
nou e influenciou os votos. O Presidente da República lamenta
que a emenda não tenha sido aprovada. Lamenta o qué? a sua posição, porque é contra o parlamentarismo; é uma
Que o Ministro Jarbas P.as_sa_duho tenha telefonado aos Sena- luta antiga, que vem de longe. Mas o_ Dr. Brizola permitiu
dores pedindo-lhes para votar contra essa Emenda. Estou que seus membros participassem da nossa Comissão; lá está,
inclusive, o Deputado Waldir Pires; muitos integrantes do
dizendo alguma bobagem?
Vejamos o próximo-capítulo, a reação do Presidente da PDT. Ouvi o Dr. Brizola dizer que consiqera golpismo querer
República amanhã com relação a S. EX' e ao Min_istro Jarbas anteceder o parlamentarismo e diminuir o mandato do Presidente Collor, o que também penso e também V. Ex•, o que
Passarinho.
~
~ ~ ··
todós ilóS pensamos. Golpismo é querer antecipar a adoção
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex• um aparte?
do parlamentarismo, com o que todos nós concordamos. pois
somos contra a antecipação~ -A verdade é que se faz muita.
O SR. PEDRO SIMON - Pois não.
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confusão. A Emenda Richa antecipa o plebiscito visando a
confirmar o parlamentarismo como forma de governo. Mas
o "Zé-povo" entende que a emenda do Senador José Riciliã,que queria antecipar o plebiscito, queria antecipar a adoção
do parlamentarismo. Tínhamos que dar uma longa explicação
para dizer que não era isso; que a Emenda Richa não signifi- _

cava, absolutamente, a antecipação do parlamentarismo.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. EX'
um aparte?

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, V. Ex•, por
quem tenho o maior respeito e admiraçã.o, está send_o generos.o
na grandeza que o caracteriza, e, por tsso, gostana de ouv1r
o aparte do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O assunto
é da maiOr importância: Peço apenas que o aparte seja breve ..
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, Sr. Presideilte. Ouço
o aparte de V. Ex•, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalhc- Nobre Senador, ouvindo
V. Ex', chegamos-à conclusão de que a sua fala é altamente
necessária para repor ós fatOs nos seus devidos _l~gares antes
que eles se deteriorem po-r -uma--veíSâo não muitO adequada,
não muito verdadeira. Mas eu quero dizer a V. Ex• que a
crítica, feita agora da tribuna do Senado, é das mais justas;
e as manifestações que· v. Ex• está colhendo nos diversos
apartes são impressões, acima de tudo, idênticas às que V.
Ex' construiu ao longo da reunião de ontem, aqui, no Sena-do
Federal. Quero dizer, dentro do seu discurso, primeiro, que
o Sr. Senador José Richa, pelo seu procedimento_,_ pela sua
altivez moral, pela sua decência como companheiro e como
Senador, não merecia--o que lhe fizeram ontem.JfQ!J-Ve, realmente, uma traição ao Sr. Senádor José Richa-e-issâ fez-até
com que o representante do Paraná saísse um tanto quanto
do seu estilo e fosse contundente em seu pronunciamento
final, atencedendo a votação- de ontem à tarde nesta Casa.
Ele foi enganado, alguém o enganou: se não foi o Presidente
da República, alguém o fez. O fato é que o MiniS~ro da JuStiça
agiu de modo diferenciado daquilo que o Presidente da República prometera ao -Senador Fernando Henrique Cardoso e
ao Senador José Richa, como ficou bem patenteado na r~união
de hoje. Também quero deixar claro que a mim não espanta
a posição do Governador Leonel Brizola. Como bem s.alientou
o Senador Ronan Títo, ele foi 6 homem que incentivou a
luta popular contra a privatização da UsimiOas, mas também
foi o Governador que pôs as forças da Polícia- Militar, exata~
mente para evitar as manifestações p~p_~:~I~~~-~-~~ª-dy.9içd_ó:!de
itââ-deve·ser a-prínieiTã."dO CUf-ifCUlo do Sr. Leonel Brizola.
Mas isso nos deixa uma tranqüilidade: se ele, abertamente,
é contra o parlamentarismo, é bem capaz de, na surdina.
ser favorável. Quem sabe vamos contar com ele, com algu~a
manobra secreta ou com sua Polícia para nos -prOteger em
alguma manifestação parlamentarista? Na verdade, as contra~
dições do Governador Leonel Brizola não de hoje: são de
toda uma geração que co-nhece muito são bem coinO e1e- fala
e como age. No episódio do parlamentarismo e-'do presiden~
cialismo, sabemos que ele é presidentialista; agora, não podemos entender que ele navegue no barco que mal i_nt~rpreta
a Emenda José Richa. Isso seria imperaoável para um homem
da sua experiência: acreditar, como f()i ditoaqui, que !l_ntecipar
a consulta, antecipar o· plebiscit(J"setiã. ilatecipar o parlamentarismo, pregar o golpe, criar uma situação de inStabilidade.
Isso não é, realmente, atitude para um homem inteligente.
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Essa afirmativa é desquada. Então, o Governador pode ter
feito isso como firula, CO!llO um modo enganador:_ talve~. e;le
esteja se transfolmando _no mais brilhante parlamentarista
deste País, e não saibamos ainda. Mas vamos contar com
a sua Polícia, se De~s quis~r.
O SR. PEDRO SIMON - AgradeÇo a V. Ex• o aparte.
Com relaÇão â primeira parte, quero dizer que V. Ex~ foi
absolutamente claro e preciso quando disse que algo aconteceu
com o Senador José Richa e com sua emenda. Não_somente
com o Senador José Richa, mas com todos nós. O Senador
era o autor da emenda, o seu representante, foi o grande
líder e coordenador da sua discussão. Mas o que aconteceu
ontem-atingiu também a todos nós que estávamos no mesmo
barcO, na mesl]la torcida, com a mesma vontade e a mesma
garra.
O que aco-nteceu eu não sei. Vou até ser muito sincero;
fiquei meio tonto corri ó pronunciamentO do Senador Fernando Henrique Cardoso. Se o Presidente da República está lamentando que a emenda não foi aprovada, aí não entendo
mais nada. Talvez eu tenha me precipitado em fazer o pronunciamento de hoje, talvez tenha de voltar aqui. Digo iSto com
toda a sinceridade, porque sou um' homem que reconhece
seus .equívocos quando os comete. Se o Presidente da República tomar, entre hoje e amanhã, uma decisão diferente,
terei de vir aqui e dizer que eu estava errado; que, na· verdade,
Sai-Excelência manteve a sua posição e foi fiirlie; que o
Ministro Passarinho fez uma coisa diferente; veja-se a atitude
que ele tomou; que ele não _é mais Ministro ou coisa que
o valha.
A verdade é que o pronunciamento do Senador Fernando
Henrique Cardoso me levantou uma interrogação: Se o Presidente da República diz que está lamentando, isto é sinal de
alguma coisa: "Que pena que a emenda não passoul Lamento
f!lUÍto que isso tenha acontecido." Mas por que não passouJ
Porque o Sr. Ministro interferiu. Então, Sua ExcelênCia vai
fazer alguma coisa. Pelo menos, vai dizer alguma coisa. Venho
a esta tribuna por minha conta! Se necessário forro pedirei
deSculpas. Reconhecer_ei que o Presidente teve uma atitude
positiva,- que esta-va certo. Eu pensei que o Presidente estava
equiVocado, que I_tão era um homem firme? Não, Sua Exce-_=
Iêncici"é um homem firrrte. Eu é que errei.
-O Sr. José Richa- V. Ex~ me permite um aparte?
-

-

O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador.
O Sr. José Richa ~ Considero o discurso de V. Ex'1 muito
ooortuno. Ao comentar os fatos ocorridos ontem nesta Casa,
V. Ex~ ~stá expressando fielmente o pensamento de todos
nós que lutamos pela modernidade deste País e, por isso,
queremos as reformas políticas, sem as quais não vamos te"r
outras--reformas. Fica_.muito melhor até, no relato de V. Ex\
a transmissão de toda essa perplexidade, dessa frustração.
Até pensei em fazer u:m discurso hoje, comentando os fatos
de ontem; mas, ao oyvir do meu Gabinete o seu pronunciamento, entendi que, na palavra de V. Ex'!, esse relato ficaria
muito melhor em todos os aspectos, não só pela sua competência e talento, mas também porque o seu pronunciamento
não poderia ser inquinado nem de longe de estar carregado
da emoção de quem, como eu, esteve tão diretamente envolvido no episódio. Ao demonstrar sua perplexidade, V. Er
se refere apenas aos fatos ocorrido!-> ontem: a mlJdança da
posiçãO d_o Governo, os telefonemas do Ministro Jarbas Passarinho aos Srs. Senadores dirctamente ou indirctamente, atra~
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vés dos Governadores dos Estados de cada Senador. Eu gostaria, para que ficasse reg1strãdo nos Anais destaCas~, de rememorar o histórico da questão~ porque isto, tenho certeza, vai
aumentar ainda mais a sua e a nossa perplexidade. A questão,
nobre Senador, começou no mês de abril, quando uma comissão do meu Partido resolveu, após uma reunião_ da sua Executiva, deflagrar um movimento nacional e_ popular em favor
do parlamentarismo. Na reunião do Partido foi colocad_o_ que,
ao se deflagrar o movimento em favor do parlamentarismo,
isto poderia gerar na opinião pública a idéia equivocada de
que o PSDB estaria querendo precipitar as coisas, tentando
com isso- encurtar o mandato do Presidente Colloi_ou _reduzir-lhe as prerrogativas através da antecipaçáo~da implantação
do novo sistema do goverito. Assim, numa decisão unânime,
o Partido resolveu comunicar ao Presidente da República a
decisão da sua Executiva para, desde logo, tranqüilizá-lo e,
mais do que a Sua Excelência, a toda a Nação.

O SR- PEDRO SIMON- Em que época foi isso?
O Sr. José Richa ~ Foi em abril, portanto, já temos
muitos meses. O PSDB queria apetfãS deflagrar a ·campanha,
para ter tempo de debater com a opiniãO pública, esclarecendo-a -devidamente a respeito do noss_o mode1o_d~ sistema
de Governo e, ao mesmb tempo, convidar os presidencialistas
a fazerem a mesma coisa, para que o povo estivesse_em.condições, na hora em que fosse feito-o plebiscito, de opinar com
segurança. O Presidente da República levantou duas questões
na conversa com essa comissão do Partido, à qual estiveram
presentes o ex-Governador Franco Montoro, na condição de
Presidente do Partido; o Senador Fernando Henrique Cardo-_
so, Líder da nossa Bancada aqui no S_enado; o Deputado
José Serra, Líder da Bancada na Câmara, o Deputado Artur
da Távola e eu, como Coordenadores, pois havíamos sido
designados pelo Partido para o trabalho em favor do parlamentarismo. no Senado e na Câmara respectivamente. Ouvimos
do Presidente palavras até de elogio pelo nosso comportamento. Sua Excelência enten_dia que, melhor do que ninguém,
o PSDB teria condições de deflagrar o movimento, potque
era um partido que tinha o parlamentarismo no seu programa.
E, desde logo, nos alertou ~obre dois pontos importantes nessa
questão. Primeiro: aaata·-ao -plebiscito fixada na Constituição,
7 de setembro de 1993, que Sua EXcelência-considerava inadequada porque nas vésperas de uma campanha geral, que envolvia desde a eleição de um novo Presidente da República,
à de todos dos Governad_ores, dois terços do Senado, à totalidade da Câmara e à totalidade das Assembléias Legislativas,
e que, portanto, Sua Excelência nos chamava a atenção para
a data do plebiscito. Uma outra questão que Sua Excelência
levantou foi a de um modelo de parlamentarismo, o que bateu
com o nosso sentimento; também a sua preocupação, porque
Sua Excelência nos alegava que não era possível- e já tínhamos decidido isso no Partido - o povo ir para um plebiscito
e dar um cheque em branc:o- ao Congresso Nacional, votando
parlamentarismo, deixando que o Congresso escolhesse o modelo que bem quisesse. E Sua Excelência ainda aduziu que
essa duas questões, a data do plebiscito e o modelo de parlamentarismo~ eram eminentemente políticas, e por isso mesmo
afetas apenas aos partidos políticos e ao Congresso Nacional
o

O SR. PEDRO SIMON - Por isso o Colega saiu da
audiência e passou a estudar a data e o mod~lo. E antes
de votarmos, mandou ao Presidente uma cópia desse modelo.
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O Sr~ José Richa - ,Exatamente. E a partir de abril
nós, então, tratamos de negociar. Como a data- do plebiscito
erã uma questão difícil de ser negociã.da, resolvi formalizar
uma emenda constitucional para servir de instrumento de negociação. Lembro-me que, quando a apresentei, deixei bem
cl~ro: esta é uma data que, pelo estudo_ que fiz_ do calendário
dos eventos até o final de 1994, me pareceu a mais adequada,
mas não quero ser o dono da verdade. Se, durante a discussão
da emenda, alguém tiver uma data mais adequada, eu cedo,
porque, através ·da apresentação dessa emenda, quero ser
apenas o instrumento da negociação política e!p. favor de uma
datam~~ adequada para o povo, que decidirá, com isenção,
· qual o melhor sistema de Governo para o Brasil. E bá outra
questão. Imediatamente, criamos Um grupo suprapartidário,
compusemos uma comissão, elaboramos um modelo de parlamentarismo para discutir com ã sociedade, e··esse_modelo,
no mesmo dia, foi encaminhado ao Presidente da República,
primeira pessoa que o recebeu. Esse trabalho, de cuja elaboração V. E~ e tantos outros_brUbantes companheiros-participaram, foi entregue ao Presidente da República através do
Senador Guilherme Palmeira, nosso companheiro e membro
da comissão suprapartidária; então, concluiu-se uma negociação sugerida pelo Presidente da República._ Sua Excelência,
. na época, afirmou que ficaria neutro na disputa por essa negociação. Por isso permito-me aduzir este aparte para, a partir
· dos acontechnentos de ontem, que V. Ex~ com_ muita competência relatou, que a Casa tire uma conclusão a respeito deste
Governo. Eu já vinha entendendo há algum tempo e hoje
entendo melhor por que o Brasil está nessa sítüação. Infelizmente, não há Governo confiável, e, quando falta confiança,
adeus esperança para o povo brasileiro.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) de V. Ex• está esgotado.

O tempo

O SR- PEDRO SIMON - Sr. Presidente, permita-me
apenas uma observação porque ia deixar uma lacuna. Se o
Senador José Richa não fizesse á seU aparte-, o meu pronunciamento ficaria pela metade. Analisei a votação da emenda.
O que o Senador José Richa vem contar aqui-perdoem-me,
não analisei esse fato, teria que fazer um outro discurso, é
muito mais sério. O Presidente da República não se comprometeu apenas a assistir à emenda, o Presidente da República
é cc-responsável no encaminhamento da questão. Foram, lá,
os Membros do PSDB. É verdade, achei-os derrotados. O
Senador Fernando Henrique Cardoso .foi derrotado ontem.
O nosso amigo, Senaâor Marco Maciel, e _o nosso Senador
Jarbas Passarinho derrotaram o Presidente da República.
Quem diria! Agora, sou obrigado a re_con}lecer. O Ministro
da Justiça e o Líder __do Governo derrotaram o Presidente.
Sua Excelência é o grande derrotado .. Vamos ver_-o que vai
acontecer. Mas, na verdade, vão repetir. Faço questão de
votar. Quero votar. Os Líderes do PSDB foram falar com
o Presidente a respeito da emenda parlamentaristã: "Há duas
questões". "Quais são as duas questões?". '"A_data do plebiscito -Dão estã _boa. Tem que haver uma nova data para o
plebiscito". O povo não pode dar o voto em branco para
este Congresso Nacional. Vota-se o parlamentarismo e, depois, o que acontece com o Congresso Nacional? Toma-se
governo de assembléia, não se dissolve o Congresso Nãcíonal,
quer dizer, faz-se um Governo que não apóia o parlamentarismo . .Votado o plebiscito, o que fizemos? Votamos um
parlamentarismo que não é parlamentarismo. Um governo
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de assembléia absolutamente contrário ao qu-e Se está -querendo. Aí o Senador José Richa acreditou.
Agora que estou sabendo, Senador José Richa, nas nossas
reuniões~ não tinha apresentado. Passamos de abril até a semana passada discutindo uma emenda, fazendo uma proposta,
através da qual assumimos um compromisso de que o parlamentarismo nosso é- parlamentarismo, é govemolie gabinete;
compromisso de dissolver o Congresso-Nacional, compromisso de voto distrital. E isso o Senador leva às mãos do Presidente da República. Presidente, está aqui a emenda do nosso
compromisso e está aqui a data. E acontece o que aconteceu!
Quero" apenas dizer- que é muito impoit3nte o aparte
do Senador José Rícha, porque o Presidente veio na jogada
desde o início. E agora: não sei se realmente-o Senador Fernando Henrique Cardoso não- terit razão. Se o Presidente não
foi tãO derrotado como nós, justiça seja feitá.
Fui governador do Rio Grande do Sul, o Presidente Collor era Governador de Alagoas. Sua Excelência sempre foi
defensor do parlamentarismo. Em todas as- nossas reuniões
o Presidente Collor, Governador de Alagoas-defendi~ apaixonadamente o parlamentarismo; era Sua ExcelênCia, eraó Waldir Pires, era eu. Eram seis governadores do entã_o PMDB,
que defendíamos o parlamentarismo. Acho que o nosso amigo
Fernando Henrique Cardoso tem razão; Sua Excelência foi
um derrotado, e vamos Ver o que vai aContecer amanhã.

----

-

-- ·-
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. O SR. PEDRO SIMON~ Muito obrigado, Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Marco Maciel- V. Er- me permite um aparte,
Senador Pedro Simon?
- -

O SR. PEDRO SIMON- Concedo0ãparte a V. Éx•,
Senador Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O tempo
de V. Ex• se esgotou, nobre Senador. O aparte do Líder
vai ser o último.
·
O Sr- Marco Maclel - Fico muito grato a V. EX', .meu
caro Senador Pedro Simon, e ao Presidente da sessão, Senador
Alexandre Costa.
O SR- PEDRO SIMON - Espero que V. Ex• dé a última
palavra aqui, mas que a decisão de Ontem não seja a última.
Vamos mudá-la.
O Sr. Marco Maciel --Senador Pedro Simon, gostaria
de iniciar o nieu aparte fazendo primeiro um reparo ao do
nobre Senador Chagas Rodrigues, e até uma correção que
é menos do que uma correção, é uma mera observação. O
projeto que altera o Imposto de Renda não chegou a ser
encaminhado ao Congresso NacionaL Ele foi anunciado pelo
Presidente da República na sexta-feira, mas Como não tinha
ainda uma redação final; o Presidente optou por só encamiO Sr- Chagas Rodrigues - V. Ex• permite um aparte nhá-lo na segunda-feira. )3 já o fez com a correção na tabela
Senador Pedro Simon?
do Imposto de Renda da pessoa física. Então, não houve
alteração no projeto, mesmo porque até o presente momento
O SR- PEDRO SIMON- Com muito prazer, nobre Sena- houve somente uma proposta do Presidente da Repúbüca
dor Cbagas Rodrigues.
com relação a essa quest~o. Gostaria de deixar claro, _para
o conhecimento do Senador Chagas Rodrigues, que a proposta
O Sr. Chagas Rodrigues - Eu queria congratular-me de alteração do Imposto de Renda que o Presidente enviou
com V. EX' pelo brilhante e histórico discurso que está pronun- ao Congresso Nacional já foi encami~ada çom a co~ão
ciando nesta tarde, enriquecido por expressivos apartes, inclu- da tabela que primitivamente tinha sido anunciada pelo prósive do nobre Senador José Richa. Estava aguardando que prio POder Executivo. Mas não houve retificação do projeto,
S. Ex~, o ilustre Senador José Richa proferisse seu aparte uma vez que ele não tinha ainda sido encaminhado ao Conpara solicitar esta ligeira intervenção. Quero-ap-enas-registrar · gresso Nacional. Como o Senador Chagas Rodrigues é um
fatos, porque esse discurso de V. Ex• ficará na história, será Parlamentar assíduo, competente, atento a essas questões,
examinado, sobretudo, pela posteridade. Permita: o Jornal gostaria de dar a S. Ex• esses esclarecinientos para ·que não .
de Brasílfa de hoje traz em manchete: "Presidente pede a paire dúvida com relação a essa questão. Agora, nobre SenaMarcüio que reestude redução de repasse- de verbas para o dor Pedro Simon, V. Ex• comenta o fato de ontem ter sido
Distrito Federal." "Collor manda rever os cortes .• , Mais em- rejeitada a emenda que buscava antecipar o plebiscito, de
baixo, nós lemos: "Anteçipação do plebiscito cai por três autoria do nobre Senador José Richa e de outros ilustres
votos". O Governo, que até então se mantivera neutro, inter- Srs. Senadores. Eu gostaria de começar dizendo a V. EX'
veio- decisivamente, ontem, para derrotar a emenda do Sena- algo que V. EX' já sabe_muito bem: que sou presidencialista
dor José Richa, que antecipava para 21 de abril .do próximo convicto e nada me fez, até o presente momento, rever os
ano o plebiscito sobre o sistema de governo." Há três Uias ~eus pontos de vista. E ao longo de todo esse percurso tive
a empresa noticiou, que o Presidente enviara nova mensagem oCasião de reafirmar minhas convicções presidencialistas. De
à Câmara dos Deputados para modificar o seti p[ojeto, reme- mais· a mais. gostaria também de dizer que já por ocasião
tido 48horas antes, que alterava a legislação do Imposto de da discussão e votação da matéria em primeiro turno, coloquei .
Renda. E, agora, para- terminar - porque tudo isso está essa questão para o Senhor Presidente da República, Feman- ·
espelhando o Governo que nóS temos - diz o Jornal do do Collor de Meilo. Fiz questão de dizer a Sua Excelência
Brasil de hoje, na primeira página: "Senãdo ar-cjuiVa antecí- que presidencialista, embora ocupando a função de Líder do
pação do plebiscito." E, logo abaixo: "A derrota da emenda Governo, gostaria de ter de Sua Excelência uma orientação,
foi comemorada pelo Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, porque não poderia modificar a minha posição, notoriamente
e pelo Líder do Governo no Senado, Marco Maciel, que co- presidencialista. O Presidente Fernando Collor fez questão
mandou o esvaziamento do plenário." Este é o governo: o de dizer que de sua parte se manteria equi4istante em relaÇão
Presidente lamenta a derrota; seu Ministro,- a celebra. Final- a essa matéria,- _que não interferiria na discussão e votação
mente, quero dizer que não foi a emenda do nobre Senador dessa questão. E a mesma conversa repeti por ocasião_ da
discussão do segundo turno e não foi outra a decisão de Sua
José Richa que saiu tlerrotada. Todos nós, que queremos
melhores dias para este País, com tristeza vimos a emenda Excelência. Portanto, o Presidente Fernando Collor 1_1ão mudou de posição, que foi sempre no sentido de deixar que
ser derrotada, mas quem perdeu ontem foi a Nação brasileira.
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a inteligência da norma constitu_cional, que assegura a v_otação
em dois turnos. O segundo turno não -é uma mera redação
final; é uma votação que se faz com prévia discussão e encaminhamento de votação; e _se _reserva, portanto, o direito ao
parlamentar de ter a posição que lhe aprouver. A posição
presidencialista, nesta Casa, não é sõ- eSposada por mini ·e
por muitos outros companheiros, mas também pelo nobre
Senador Jarbas Passarinho, hoje_ inve:stido__ <;fa -condição de
Ministro da Justiça. S. Ex• nunca ilegou suas convicções presi~
da emenda era algo que interessaria aos- parlamentaristas. dencialistas. Daí por qUe nãO -me ·sürpreende também que
E tantO isso era verdade que ela foi naturalmente ericampada ele tenha emitido os seus pontos de vista para alguns colegas.
pelos parlamentaristas. Se _a emenda que antecipava o plebis~
E não me consta que em mor.tento algum tenha havido, por
parte de S. Ex~, qualquer tipo e pressão ou admoestação,
cito hão fosse do inter_essc dos parlamentaristas não. teriam
sido eles. os autores da emenda, não teriam sido eles, inclusive, como, aliás, ~esafio mais um-a vez~ nenhuma manifestação os principais propugnadores para que ela viesse para o Plená~ por parte de Sua Excelência o Presidente da República. Daí
riO e fosse submetida aos dois turnos. Em segUndo_ lugar, por que quero deixar, ao concluir o meu aparte, bem clara
a posição do Presidente da República. Sua Excelência mãilte~
nobre Senador Pedro Simon, V. Ex~ há de convir que o que
houve até aqui foi uma manifeStação altamente democrática
ve-se na sua posição ao longo de todo o percurso; fez questão
e totalmente explicada no processo democrático. Uma vez de deixar liberada a rç.i!!ha posição, porque eu deixei bem
submetida a emenda a discussão e votação, diz o próprio esclarecido para o Presidente que eu era presidencialista e
não tinha condição de mudar o _m_eu ponto de_ vista, e de
texto constitucional que ela é submetida a dois turnos, o que
outra parte, conversando com _as bancadas, a questão foi consisignifica dizer que uma vez adotada no primeiro tUrno e"la
derada aberta, tanto no primeiro como no segundo turno.
terá que ser repetida no segundo. O fato de que eventualmente
um colega ou outro que tenha votado pelo parlamentarismo Paí por que não vejo razão para que isso desperte tanta polêmica, tanto debate, uma discussão tomada, aqui, pelo Senado _
tenha modificado a sua posição em nada desabona a conduta
desses colegas. Enfim, é ~o dift~1to=-que tem- o colega de emitir Federal, em sua soberania, sem pressões, sem contra pressões,
com todos se manifestando livre e _conscientemente, Era_ o
o seu ponto de vista quer no primeiro, quer no -segunâo turno.
que tinha a dizer, nobre Senad_or _Pedro Simon, no momento
Tanto isso é verdade que dois companheiros que votaram
em que V. Ex~ fere esse assunto nesta Casa.
conosco pelo presidencialismo, votaram no segundo turno com
o parlamentarismo, o Senador Eduardo Suplicy - aqui preO SR. PEPRO SIMON- Desculpe-me, Sr. Presidente,
sente- e o Senador José Paulo Bisol. Não os censur~ianJes, mas V. Ex• tem sido de uma tolerância que não sei_ nem
nem durante, nem após ·a votação. Aqui está presente o Sena- como agradecer. Vou encerrar o meu discurso. Mas eu_ teria
dor Eduardo Suplicy...
de fazer oUtro pronunciamento_. ·
·
O SR. PRESIPENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar
O SR. PRESlllENTE (Alexandre Costa)- Nobre Senaa campainha.)- Peço a V. Exta fiõ.eia de concluir o seu dor, a tolerância da Mesa é natural, porque toda a Casa está
aparte.
participando dos debates com V. EX'
O Sr. Marco Maciel --Vou concluir, Sr. Presidente,
O SR. PEilRO SIMON - Muito obrigado. Eu teria de .
V. Ex•, por favor, me reserve o tempo para que possa· concluir fazer ootro pronunciamento. começar de novo.
o meu aparte, já que V. Ex•, inclusive, fOfgeneroso.
Só faltou dizer que a festa sobre o·que jornal publica
O SR. PRESIIlENTE (Alexandre Costa)- Estou pcrmi- e que os vitoriosos, o Ministro da Justiça Jarbas Passarinho
e o Líder Marco Maciel, deram foi na Casa da Dinda, e
tiírdo que V. Ex~ conclua, nobre Líder.
o Presidente da República não sabia. Só faltou isso, porque
O Sr. Marco Maciel- Gostaria de dizer ao ilustre Se_oa- o resto foi dito. Só faltou esse aspecto. Onde fQ1 a resta'?
dor· Pedro Simon que eu não fiz antes, ~em durante, nem Foi na Casa da Dinda, coordenada pelo Ministro Jarbas Passadepois nenhuma censura ao nobre Senador José Paulo Bisol, rinho e pelo Líder Senador Marco Maciel. E o Presidente
que aqui não está presente, nem ao Senador Eduardo Suplicy, da República? Ah! O Presidente não sabia; ele só emprestou
que aqui se encontra.
- - --- -acáSat
essa fosse uma decisão que o Senado, sobre o assunto, deliberasse. E fez questão de diZer -que não manifestaria, para não
induzir ninguém a voto, não- frfduzir _a posição- de qualquer
um dos ilustres colegas, a sua posição. O que fez! Desafio
quem possa dar exemplo de conduta em contrário. Sua Excelência fez questão de se manter equidistante na discussão e
votação dessa questão. Como Sua Excelência, o Presidente
Collor, não mudou a su_a posição eu não mudei a minha.
CorüiD.iiei presidencialista e continuei ve-ndo que·a aprovação

O SR. PEPROSIMON -Ao que sei, S. Ex•' não recebe-_
ram telefonemas de ninguém.
O Sr. Marco Maciel- Eu também não sei, não posso
afirmar. Eu não per-guntei, simplesmente porque acho que
essa_é uma __ matéria reservada à consciência de cada um. E
acho jUsto, legítimo, que eles, ·eventualmente, possam ter
recebido alguma solicitação de algum companheiro ou de algum colega. O Senador Eduardo Suplicy, aqui presente, tãlvez
possa se explicar melhor. Li no jornal que o seu Partido tinha
opinião diferente; que mudou de posição do primeiro para
o segundo turno. Não sei se procede ou não, não me cabe
indagar essa questão. 0-TafO de Ull) companheÍrÕ -te.r uma
poSição no'primeifo -ti.irno e oUtra _di_ferente no--segundo, a
mim não me surpreende. Se assim nãO-fora_,_ não fosse sentido

O Sr~--Marco Maciel- Aliás. -nobre Sen\}dor Pe_9ro Si-_
morf, -não sei onde foi essa cçmiemorã.ção, porque dela _nã?
participei. Permaneci até às ·22 horas no meu gabinete, tr-abã~ lhando. Gostaria até de ter sido nOtificado, pOrque dela gostana de ter participado.
O SR. PEPRO S.1MON- Sr. Presidente, a posição dos
Senadores E.duardo Suplicy e José Paulo Biso I me emocionou,
bati palmas. O Senador Eduardo Suplicy dis::;e_: O meu Partido
está discutindo, debatendo essa matéria: mas, a partir dessa
posição do Governo de intervir, a Emerida Richa está sujeita
a não ser aprovada, porque faltará um dos_ dois votos. Não_
Vou permitir que isso aConteça. VOu- âar o meu voto para
que ela vá para a Câmara e seja debatida na outra Casa
do Congresso NacionaL
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Essa é uma posição! o" Senador José Paulo Biso! e o
o Goveino, é homem da cqnfianç'á. do Presidente ou age por
Senador Eduardo Suplicy tomaram uma posição· altamente
~nta própria. É isso que quero saber.
respeitável.
Porque dessa forma, amanhã, quando eu precisar de dinheiro,
vou falar com o Ministro· da Economia. Por que vou
O Sr. Marco Maciel - Como_ tambélll tomaram- Senaperder tempo em falar com o Presidente da República? Eu.
dores que tiveram opinião diversa. Como elnocioriou- 3 V.
EX' a posição dos Senadores José Paulo Bisol e Eduardo Supli- vou falar com o Ministro da Economia. É S. Ex• que decide.
Mas que Governo é esse?
cy, emocionou-me também a posíção daqueles que votaram
Sr. Presidente, me perdoe, mas creio _que o aparte do
diferefite.
Uder do Governo é muito mais grave com relação ao PresiO SR. PEDRO SIMON - Não invoquei aqui, em mo- . dente da República do que o meu pronunciamento.
mento algum, nenhum dos Senadores que mudaram o voto;
S. Ex~ disse que se sentiu livre. O nobre Senador, como
não invoquei nem os Senadores que saíram. Só estou citando
Líder do Governo, iludiu o Presidente da República porque
os Senadores Eduardo Suplicy e José Paulo Biso! porque V.
o Presidente da República é parlamentarista, mas fica lá na
EX' se referiu aos mesmos. Não estou invocando porque muda- sua posiçãO, Sua Excelência pode fazer o que quere o Ministro
ram, porque não mudaram; ou porque se retiraram, embora da Justiça pode dizer o que quer.
divirja de V. EX'
Entendo que o posicionamento de um Senador sobre
O Sr. Marco Maciel- Certamente V. Ex• estaria critiessa questão do parlamentarismo não é para ser mudada em cando o Presidente da República se Sua Excelência tivesse
sete dias. Era a favor, e na hora da votação passou a ser adotado uma conduta quer numa direção, quer noutra.
contra. Não! A pressão, a ação do Ministro Jarbas Passarinho
foi para valer. E esse fato eu não aceito!
O SR. PEDRO SIMON- Encerro, Sr. Presidente, agraAgora l'ergunto: Mas que Governo é esse que lamenta decendo e pedindo desculpas a V. Ex• Agradeço o espírito
a decisão? E a favor da emenda, quer que a emenda seja público que respeito, e a grandeza da compreensão de V.
aprovada e o ·seu Líder e o seu Ministro fazem o que bem Ex• Mas, faço questão de encerrar dizendo apenas o segUinte:
entendem! É assim que Sua Excelência goveniâ este País? a Emenda José Richa passou, a causa contiilila! E foi bom,
É assim que Sua Excelência decide os problemas deste País? já imaginaram se acontecesse um fato desses na hora em que
É assim que Sua Excelência teve 35 milhões de votos?
. fosse para valer! Foi bom porque foi uma experiência; e essa
---ô prOniiíícíãmentO- d6 Uder do. ooyerno é muitO. maís ·experiência nos demonstra que, assim como o livro da Dr'
grave do que o meu discurso, o pronunciamento_ 4_o Líder Zélia nos mostra como São os gabinetes do presidencialismo,
do Governo consubstancia a mais grave acusação ao Presi- · esse'IatCf do ilustre Presidente da República demonstra como
é o presidencialismo. Isso é o presidencialismo, as coisas acondente da República.
..
_
.
Mas que Presidente é este que não sabe o que quer? tecem e pronto!
Vamos supor que todo COngiesso reprovasse o ato do,
Mas que Presidente é este que fala com o Senador José Richa
24 horas antes e, depois, o Líder do Governo e o seu Ministro Ministro; S. Ex• mesmo assim continuaria, e por que continuafazem o que bem entendem? É assim que Sua Excelência ria? POrque o Presidente assim o deseja. O Presidente é soberane e faz o que bem entende! Mesmo que considerásSemos
governa este País?
absurdo um determinado ato do Presidente, Sua Exce]ência
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Senador Pe- continuaria; o Presidente faz o _que qu~r, com relação a si
dro Simon, peço a V. Ex' que conclua o seu discurso.
própriO, à sua família, ao seu Ministério; ao dinheiro, porque
O SR. PEDRO SIMON- Vou encerrar, Sr. Presidente. é o soberano absoluto. Penso que valeu o exemplo, parlamenO Sr. Marco Maciel- Antes de V. Ex• encerrar o seu tarismo sim! Talvez até apresentemos uma nova emenqa, Sepronunciamento, gostaria-de dizer-lhe, mais uma vez; que nador José Richa 1 para antecipar o plebiscito para o aifoo que
o Presidente da República deixou a questão em aberto, deix;a_n_-__ .vem, ou para o início de 1993.
Mas encerro, Sr. Presidente, agradecendo os parlamendo a critério da Casa; conseqüentemente, a decisão do Senado
foi, como não poderia deixar de ser, uma decisão tomada ta-res que votaram a favor da emenda do Senador José Richa;
agradecendo aos Senadores que se mantiVeram firmes. E aqui
em sua soberania.
estão ilustres Senadores que, inclusive, disseram ao Ministro;
O SR. PEDRO SIMON - Quem deixou a questão em somos amigos, queremos-lhe muito bem, somos até do mesmo
aberto foi. ..
P_~!tido. Mas, vamos nos respeita!. DiSsemoS que iríamoS voO Sr. Marco Maciel - Tanto isso é verdade que parla- tat a: "fãvol' da emenda. Já nos comprometemos no segundo
mentares dos mais diferentes Partidos, inclusive o Partido turno, como é que vam-os Iriudar? Nem V. Ex• nos respeitaria
a que pertence o Presidente, o PRN, votaram a favor da mais se mudássemoS. ó voto, -Min-istro.
-QuerO agrãdecer a todQs, inclusive àqueles que, p::>r essa
emenda parlamentarista.
ou aquela razão ... , ninguém pode atirar a primeira pedra.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Senador Pe- Enganam-se __ aqueles que imaginam que porque o Senador
dro Simon, ou V. Ext permite o aparte ou não permite.
mudou- o vOto ou se retirou para não votar não merece o
O SR. PEDRO SIMON - Quem deixou a questão em nosso respeito; claro que merece. Esses fatos acontecem. Coé!berto foi V. Ex~ que, sob esse ângulo, teve um comporta- · mo se diz, se há um fruto que não está bem ali, a árvore
menta exemplar. V. Ex• foi para a tribuna e disse: esse é inteira é responsável. E se tais acontecinientos ocorrem na
o_ meu voto, a questão é aberta.
nossa Casa, não é por causa do Se:õ.ador A, nem do Senador
O Presidente da República, não! O Presidente da Repú- B. Nós todos, de certa forma, somos" responsáveis por taiS
blica disse que se manteria neutro e não interferiria. Quero fatos ocorrerem. Que bomt Ali adiante elas não acontecerão
saber se o Ministro da Justiça faz parte do Governo, integra mais.
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Ao Senador Richa, ·o meu abraço pela sua luta, pela
sua garra, pela sua competência, pelo seu espírito público,
pelo que S. Ex• fez a favor da emenda e da cau_sa~_o parlamen. tarismo. S. Ex~ é um grande vitorioso! Essa cau$.& ha_verá
de ir adiante.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

O Sr. Eduardo Supücy- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra a V. Ex~, que disporá de apenas cinco mlnutos.O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. ~enadores.

Quero ci.Impriri:lentai' aqueles que como o Senador José Richa,
Pedro Simon e tantOS aqui lutaram pela causa da antecipação
do plebiscito e pela causa do parlamentarismo, porque essa
luta mereceu o respeito de todos nesta Casa pela maneira
como agiram e coordenaram esforços.
_
.
Quero explicar um pouco melhor a atitude_ que adotei
ontem; o voto que dei como representante único do Partido
dos Trabalhadores. De fato, pesava sobre a consciência deste
representante de São Paulo, único representante do PT nesta
Casa, a percepção de que poderia estar apenas dependendO
do meu voto e quem sabe de poucos mais com<? o do Senado~
José Paulo Bis_ol a decisão sobre a matéria ir ou não-à Câmara
dos Deputados. .
~-~
.. ~ _
~.
A minha posição pessoal, que já havia sido exte~nada,
era a de que conviria se resguardar para mais tarde o plebiscito.
Prestei muita atenção nos atgUtrlentos-do Senador José Richa
quando S. Ex~ colocou que, se fosse realizado o plebiscito
em 7 de novembro de 1993, os candidatos â presidência da
República, presidencialistas como Leonel Brizola e Orestes
Quércia, estã.riam fazendo a campanha contra o parlamentarismo e ponderava sobre a possibilidade de o próprio Presidente Fernando Collor de Mello, ao perceber que o plebiscito
seria em 21 de abril, estando seu governo em julgamento,
acabaria por não abraçar a causa do parlamentarismo, que
Si.Ia Excelência diz defender; como o faria, naturalmente,
se ó plebiscito fosse em 7 de setembro de 1993.__ ___
Portanto, haveria um contra-argumehto quase tão forte
quanto aquele que estava pesando na argumentação dos q~e
advogavam o plebiscito.
- Mas desde a aprovação, há poucas semanas atrás, em
primeiro turno,- da Emenda José Richa, que a conjuntura
política do País modificou-se; e no próprio Seiõo:do__P_ar_t_ido
dos Trabalhadores, que organizou o encontro, nas_ preliminares ao Congresso Nacional do PT, houve imensa discuS_s~o.
Avaliei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos dez minutos
finais que antecederam a votação, não mais havendo tempo
para reunir a Executiva: e o Diretório, ·que era importante
refletir e pensar muito bem pois que, por exemplo, caso tivesse
a emenda a oportunidade de passar no Senado, para que
a Câmara dos Deputados a examinasse, haveria a oportunidade de o meu próprio Partido, na reunião da Executiva
do dia 11, na reunião do Diretório Nacional, nos últimos
dez dias de novembro, e ainda em função de importante congresso que o Partido dos Trabalhadores, com alguns milhares
de delegados do Brasil inteiro, irá realizar, examin~r matéria
tão importante para os destinos do País.
Por isso avaliei tendo o cuidado de, pelo menos, telefonar,
como fiz ontem, ao Presidente Nacional do Partido dos Traba-
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lhadores, Luiz IgnáCio Lula da Silva, dizendo exatamente do
quadro por que estava passando o Senado, e ele, compreendendo a situação, concordou que o melhor seria dar oportunidade â Câmara de examinar o assunto e, portanto, ao próprio Partido de examiná-lo melhor, e também _eu iria vOtar
"sii:n", como acabei fazendo.
Sr. Presidente, quero aqui, diante das palavras que foram
· ditas com respeito à posição dg PT e da própria pessoa do
Presidente Nacional da Central U nica dos Trabalhadores, que,
como Presidente da CUT, fala por uma entidade sobre a
qual não tenho por que estar defendendo, mas como ele é
também membro do Diretório Nacional do Partido, dizer,
simplesmente, que o fato de o Presidente da CUT e membro
do PT ter dito que gostaria que· o Governo Collor não s_e
prorrogasse por mais tempo, para mim é normal. Ora, o que
se poderia esperar de um membro do PT, de um membro
Presidente Nacional da CUT, que votou em Lula abertamente? Não seria o caso dei~ dizer, com respeito ao Presidente
Collor, que gostaria que houvesse apenas zero_dia do Governo
Collor?
Essa é a posição -que, em unia democracia, deveria ser
considerada normalmente. Não pode o Presidente da República, ou o Ministro Jarbas Passarinho, justificar os seus atos
em função, simplesmente, de um membro importante do Par~
tido dos Trabalhadores ter dito que gostaria que não mais
continuasse o Governo de Sua Excelência. Se ele votou em
Lula, se ele gostaria que o tempo do Governo Fernando Collor
fosse fosse de zero dia ... Ora, isso é normal numa democracia!
Sr. Presidente, concluindo, gostaria de dar uma informação importante na presença, inclusiVe, do Deputado Federal, do Partido dos Trabalhadores, Jaques Wag-ner, porque,
juntamente com S. Ex~, estamos colhendo assinaturas para
que:
"Seja criada uma Comissãó Parlamentar Mista de
Inquérito, com a finalidade de apurar os fatos rioticia·
dos pelos principais- órgãos de imprensa do País, que
denunciavam eventuais procedimentos iiregi.Ilares, graves, ocorridos com recursos públicos federais, repassados através de convênios-com diversos municípios-,
por parte de membros da Comissão Mista de Orçamento, conforme documentação em anexo."
Considero importante que seja tomada essa inldiltiva,
para que se separe, bem claramente, tudo aquilo que foi legítimo no que diz respeito aos procedimentos da Comissão Mista,
e tudo aquilo que merece ser apurado, com rigor. pelo Congresso Nacional.
Sr. Presidente, peço a transcrição deste documento nos
Anais do Senado.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
EDUARDO SUPLJCY EM. SEU DISCUR,SO.
Requer seja criada uma Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito, com a finalidade de apurar os fatos
noticiados pelos principais órgãos de imprensa do País,
que denunciam eventuais procedimentos irregulares
graves, ocorridos com recursos póblicos federais repassados através de convênios com-diversos municípios,
por parte de membros da Comissão Mista de Orça~
mellto, confonne documentação em anexo.
Senhor Presidente,
Requeremos a Vossa Excelência, com funda~e.nto no
art. 58, parágrafo 3~oda ConstituiÇãO Federal, combinado com

Novembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

o an. 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, seja
criada uma Comissão Parlameritar Mista de Inquérito,- com
a finalidade de apurar os fatos notiCiãdos pelos principaís
órgãos de imprensa do País, que denunciam eventuais procedi-

mentos irregulares g_raves, _<?corridc:>~ _com

r~CU!SOS

públicos

federais repassados através de convênios com-diversos municí-pios, por parte de membros da Comissão Mista de Orçamento,
conforme documentação em anexo.

derá

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -A Mesa atenao~ pedido de V. Ex•
O Sr. MaUrício Corrêa- Sr. Presidente,- peço a palavra.
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No meu juízo, essa questão saía do controle do Congresso
Nacional para ser uma questão exatamente do Brasil, do influ~
xo que a emenda provocaria com relação à implantação imed.iata, caso fosse aprovada, pela resposta positiva do povo
brasileiro.
-É uma questão de pensamento. Por isso esta Casa é uma
Casa de contraditório, é uma Casa de polémica. Mas nunca,
em momento algum- consultem V. EX's as notas taquigráficas
- fiz referência a qualquer fato que denegrisse a imagem,
o prestígio, enfim, a vida pública do Senador José Richa.
Tanto é que, ontem, durante- a manifestação de S. Ex•. não
me vi na obrigação de pedir nenhum esclarecimento porque
há o registro das notas taquigráficas.
__
Entretanto, peço a palavra neste instante, Sr. Presidente,
mais em virtude, talvez, do calor com que o tema- fo-i aqui
traZido à colação; em virtude da affrmação feíta pefo ilobre
Senador Ronan Tito, de que lamentava a intromissão do Go~
vernador Brizola -em outras palavras -sobretudo em fun~
ção de ter participado contra o processo de privatização da
Usiminas, tendo incitado o povo brasileiro contra a realizaç-ão
do plebiscito, insinuando que a polícia teria sido a responsável
-portanto, por ordem dele -no primeiro leilão fruStrado
da Usiminas. S. Ex• se equivocou, lamentavelmente, porque
o Governador Brizola não se encontrava no Rio de Janeiro
na época do prim-eiro leilão.
E, no segundo leilão, é preciso que a consciência brasileira
e acoil"sciência parlamentar estejam bem ativadas neste instante. De quase uma de.z;ena de pessoas acidentadas naquele
dia, 80% dos que forám parar no hospital, foram exatamente
Os integrantes da PoJícia Militar do Rio de Janeiro. E houve
correção do Governo do Rio de Janeiro na manutenção da
disposição constitúcion~l que assegura a realização de 8.to público-. Não se pode inquinar o ato de ter sido conspurcado
dessa ou de outra forma por ação direta do Governador Leonel
Brizola. Coino se trata de uma afirmação muito drástica, de
que teria incitado aqueles distúrbios, devo diZer qUe o Governador do Rio de Janeiro. pelo contrário, agiu na defesa da
ordem para a realização do leilão.
, Trata-Se, por- conseguinte, de uma afirinação infundada.
'teijho certeza de_ que o Senador Ronan Tito se equiVocou,
e a- vida pública do Governador Leonel Brizola est~ aí para
todos examinarmos. Que não concordem com seus pontos
de vista, que censurem as suas atitudes, tudo muito bem,
estamos num regime democrático, mas ele é uma das bandeiras
do passado do Brasil, um homem de uma vida pública ilibada,
que tem dado todo o seu sacrifícío em prol da causa pi:íblica
brasileira, um homem coerente, um homem limpo, contra
quem não podem haver acusações. Pode-se não concordar
com as suas~idéias, mas não se pode contestar a vida limpa
pública do eminente Governador do Estado do Rio de Janeiro.
O Sr. Jutal)y Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
·
O SR. MAURíCIO CORRÊA (PDT- DF. Pronuncia
o seguinte discurso. -sem revisáo do orador.) -Sr. Presidente
e Srs. Senadores, o saudoso Carlos Lacerda, quando editava
a Tribuna da Imprensa - não-sei se ainda traz na frontispfCio
o que trazia naquela época- citava aqueli frase: "Não concordo com uma só palavra do que acabaram de dizer, mas
serei capaz de dar a minha vida para defender o direito de
dizê-las".
O COngresSo, erifihl~ à atividade·p~rlamentar, é _um conL
glomerado de idéia-s heterogéneas, de manifestaçõe-s contraditórias, polémicas, e-é nOnrial que isso ocorra.
Tive ímPeto de solicitai um aparte aO eminente senador
Pedro Simon, que feZ uma =análise- do resultado da votação
de ontem, mas, diante de alguns apartes, vejo-me na contingência de tecer algumas rápidas considerações.
St. Presidente, quero dizer a V. EX~ e a todos os Srs.
Senadores que a minha convicção -a: respeíto da emenda da
antecipação e pessoal, sequer~ o Governador Brizola, ein nenhum momento, tocou nesse assunto comigo.
Pelos laços de amizade que tenho com o Ministro Jarbas
Passarinho, em nenhum momento, também V. Ex' sequer
mencionoU algo a respeito da emenda que-então discutíamos.
Trata-se de uma questão que discutimos, na nossa pequena
s-aneada, e chegamos à conclusão, embora- alguns dos seus
componentes sejam parlamentaristas, que deveríamos nos manifestar contiariamente â tese da antecipação: E a respeito
da posição do Ministro Jarbas Passarihho, não posso deixar
de dizer que reconheço em S. Ex" o legítimo direito de trabalhar em função de um determinado ponto de vista.
Se o Presidente da República havia empenhado a sua
palavra com alguns representantes do PSDB e, em seguida,
ruiu esse compromisso, isso é Iameritável! Mas; não assegurar
ao Ministro Jarbas Passarinho o direito de soliCita_r, pela amizade que tem aqui, mesmo porque é integrante desta Casa,
não vejo nenhum mal nisso, como também não vejo naqueles
que se posicionaram contrariamente à manifestação eril defesa
do seu ponto de vista.
- __
-Falei aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em "golpe
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Com muito praze.r.
branco", mas em nenhum instante coloquei em dúvida a lisura
do Seitador José Richa; em nenhum momento questionei a
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Maurício Corrêa,
honestidade com que S. Ex~ defendeu, com galhardia, a tese, desejo referir-me à primeira parte do pronunciamento de V.
convicto_ de que ela estava certa da antecipação do plebiscito. EX•_ Nós, SenadoreS, nada temos a_dizer contra qualquer colega
Tenho admiração pela pessoa do Senador José Richã, um que tem uma posição oposta a nossa. V. Ex• é parlamentarista,
dos mais eminentes Senadores desta Casa, um homem público mas era Contra a emeriâa; ninguém tem nada a opor a isso.
do maior respeito; um Parlamentar que, durante a Consti- V. Ex• fez o seu papel de Parlamentar, de Senador, lutou
tuinte, formou aquele Bloco dos 32, do qual participei, e contra a idéia. Mas lutou abertamente, sem nenhum subterque trouxe uma inestimável contribuição ao processo consti- fúgio. Não quero me referir a qUem mudou de posição. não
- tuinte do nosso Pa"ís. -é istO. -Pcssoalmen.te, verbero a atitUde do Senhor Presidente
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da República. S. Ex~, o Senhor Presidente da República não
O SR- RONAN TITO- Não vou precisar de cinco minu-,
apenas manifestou-se através do telefonema do Senador Fer- tos. Apenas. quero dizer_ que os fé!tos estão aí. O Senadqr
nando Henrique Cardoso na véspera da votação, como tam- Maurícw Corrêa,-mais educadamente do que eu, colocou abém, ao saber que o Senador José Richa estava ao lado e versão dos fatos do Governador Brizola no affaire privatiz~ção:
gostaria de ter conhecimento da posição de S. Ex•, inf?rmou da Usiminas. Coloquei de uma maneira muito menos educada:
ao Senador Fernando Henrique que continuaria neutro. No e gentil e até devo me penitenci~ ~r iss<?.
primdro encontro dos Senadores do PSDB com o Senhor
Presidente da República, S. Ex~ sugeriu para que se fizesse
No entanto, os fatos são históricos. _O Gov~mado! Brizola
a antecipação do plebiscito. O que não posso aceitar, Sr. . convocou comício que depois refluiu. Mesmo porque, cá para
Senador, é que o Senhor Presidente da República perca o nós, a aceitação não foi grande, dado que as pesquisas demons·
mínimo de confiança que ainda pode ter. O Presidente da traram que, no Rio de Janeiro, 74% eram favoráveis à privatiRepública tem que saber respeitar a sua palavra para poder zação e dentro da Usiminas, 99,2%. Mas é fato que o Goverser respeitado. E da minha parte não merece a menor confian- nador convidou, incitou etc. e, no dia, teve q11e ~_andar a
ça de hoje em diante, porque sua palavra não é respeitada. polícia. Isto é história.
Dizer, Sr. Senador Maurício Corrê a, que o Ministro da Justiça
agiu pessoalmente, não aceito. Em qualquer sistema preside~·
Há responsabilidade de homem público nas declarações
cialista, o Ministro da Justiça, que é o representante do Prest· do Governad_or que os jornais veicularam ontem; que era
dente da República nas articulações políticas, não age de ma- golpe o que se tentava agora. E perguntei: somos golpistas?
neira contrária à determinação do Presidente; isto faria com O Senador José Richa é golpista? O Senador Pedro Simon
que esse Ministro fosse demitido. Tenho pelo Ministro Jarbas é golpista? Fomos vítimas de golpe mas não somos golpistas. 1
Passarinho uma amizade pessoal muito grande. Respeito a
posição de S. B:X', até na sua ação como coordenador político.
Sr. Presidente, ontem tivemos aqui, o encÕiitro dOs Prefeitos que-estão desesperados. O Fundo de Participação dos
E só posso aceitar a interferência do Ministro fazendo Municípios está caindo, o ICM idem. E estão desesperados
o papel de Ministro da Justiça, porque na minha cabeça não por uma causa muito justa. Peço a atenção do Plenário para
passa a idéia de que S. Ex• tenha agido contra a vontade esse fato. A maioria dos_ Prefeitos não têm como pagar o
do Presidente da República. Quem conhece o Ministro Jarbas 139 aos seus funcionários. Há ainda algumas cidades ricas
Passarinho não aceita essa idéia. E tenho por S. Ex• o melhor que têm, mas há cidades que vivem exclusivamente do Fundo
conceito, ao contrário do que hoje tenho pelo Presidente da de Participação, e este chegou a cair 60% do que era em
República. Muito obrigado a V. Ex•
termos nominais.
1

O SR. MAURÍCIO CORRÊA - Senador JutahyMagalhães, é realmente um quadro melancólico muito desagradável
que o Presidente da República tenha empenhado a palavra
à Liderança do PSDB e depois mudado
Não creio que o Ministro J arbas Passarinho tenha agido
em conluio com o Presidente da República. Acho que foi
uma manifestação pessoal de S. Exl Mas se isso ocorreu, realmente é muito lamentável, porque o Presidente da República
tinha uma posição clara a favor da isenção no processo de
discussão e votação da emenda do Senador José Richa.

Pois_ bem, nessa reunião, o Prefeito de Rio Novq, Ro·
naldo Outra, meu conterrâneo 'de Minas, fez uma sugestão
genial, que deveria ser levada à frente, ou seja, que o Governo
determine ao Banco do Brasil empréstimo às prefeituras do
valor do FPM - Fundo de Participação dos Municípios de setembro e cobrar dos municípios ein prestações·- pode
até vincular --a partir, digamos, de maio do ano que vem,
em três ou quatro prestações, para não estourar o fluxo de
caixa das prefeituras. A meu ver, a idéia é muito engenhosa.
Quero trazer a sugestão aqui para que verdadeiramente seja
criado esse mecanismo sem as exigências de, muitas vezes,
verificar como está o_ Fundo de Participação. Grande parte
das prefeituras do Brasil, neste instante, estão inildimplentes,
tentando colocar a vida em dia, com aquela última resolução
do Ministério do Trabalho, que concede até 180 meses. É
uma sugestão da maior valia, da maior importância, porque
pode criai condições de os funcionários públicos municipais
receberem o seu décimo terceiro salário.

Óe sorte que quero dizer-lhe que me solidarizo plenamente com o aparte de V. Ex•, porque a defesa que fazemos
contrária à emenda se resume numa convicção de natureza
pessoal, mas não por qualquer manifestação ou pedido de
quem quer que seja. E é lamentável o episódio de não se
cumprir a palavra. Se manifestou o pensamento de que ficaria
distante e alheio, que era neutro, teria que, pela Presidência
e o_ peso da palavra do Presidente da República, cumprir
Agradeço a V. Ex• pela generosidade do tempo.
o que havia sido pr-ometido. De sorte que V. Ex~ tem toda
razão.
Era o que tinha a dizer.
COMPARECEM MAiS OS SRS. SENADORES:
Durante' o discurso do Sr. Maurlcio Corfêa, o Sr.
Alexandre Costa, ]9 Vice~Presidente, deixa a cadeira :
Alfredo Campos - Amir Lando - Áureo Mello - Cid
da presidincia, que é ocUpada pelo Sr. Dirce':!_~~rn~iro, Sabóia de Carvalho- Iram Saraiva -João Rocha -José
]9 Secretário.
--Fogai;à- Jutahy Magalhães -'Mãrcio Lac~rda- Ney Mara0 Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra para nhão - Odacir Soares - Ruy Bacelar - Telmo Vieira Teotónio Vilela Filho.
uma breve comunicação.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~ Concedo a
palavra a V. Ex•, por cinco minutos.

. O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa,
prOJeto que será bdo pelo Sr. 1' Secretário.
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É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO ..
N' 366, DE 1991 .
Dispõe sobre as operações relativas ao lixo tóxico
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Esta lei estabelece normas sobre a produção,
manipulação, tratamento, armazenagem, transporte e disposição final do lixo tóxico.
·
Parágrafo úníCó. Considera-se lixo tóXico· tOdo e qualquer dejeto, rejeito, ·substância, material ou produto resultante da atividade industrial, comercial, de pesquisa, da prestação de serviços ou outra que, em função de suas características
de inflamabilidade, explosividade, corrosividade, reatividade,
toxicidade, radiatividade ou patogenicidade, possa apresentar
risco à saúde pública ou· à qualidade do ambiente, pela sua
capacidade de poluir, coritamiriar OU intoxiCãr o sOlo, reservas
de água, cadeias alimentares, plantas, animais e o homem
ou expandir-se na atmosfera.
Art. 29 A instalação e o funcionamento de atividade
industrial, comercial, de pesquisa ou de prestação de serviços
que produza lixo tóxico só serão permitidos se a empresa:
a) comprovar capacidade técriica· para próver-os--CUidildos necessários à produção, acondicionamento, trariSpórte,
armazenamento, desativação, manipulação, processamento e
disposiÇãO de resíduos;
b) mantiver programa de manejo de seu lixo tóxico de
acordo com a regulamentação em vigor, de fonna a Pioteger
a saúde pública e o ambiente contra os efeitos adversos que
possam resultar dos resíduos.
Art. 3~'- As empresas, entidades e institúiç6é"Sínstaladas
e em funcionamento que produzam lixo tóxiCo,-ficam ta!nbém
obrigadas a manipular, armazenar, transportar, desativar ou
processar esse lixo e dar destino final a ele segundo os regulamentos de segurança e de maneira a proteger a saúde pública
e o ambiente contra efeitoS adversos que possam resultar dos
resíduos.
·
Parágrafo único. O in"anejõ ãdequado do lixo tóxiCo
é de responsabilidade da dire.ção superior da einpresa, entida·
-- - - - ·
·
de ou institUiÇão-que o prodUziu.·
Art. 4• São proibidos:
I - a concessão de :financiamento público e de benefícios
fiscais federais a empresas, entidades ou instituiçõeS ieferidas
nos artigos 2\' e 3~> que não atenderem as exigências :rieles
in-dicadas;
I I - o transporte conjunto de passageiros e lixo tóxiCO";
III - o transporte de lixo tóxico por estradas, portos,
vias e logradouros públicos sem garantia de condições de acondicionamento e segurança que protejam a saúde pública e
o ambiente contra os efeitos _adversos que possam resultar
de tal transporte;
IV- o transporte de lixo tóxico através de fronteiras
das unidades da Federação;
V- a importação e a exportação de lixo tóxrco; -VI- a incineração do lixo tóxico serri os devidos cuidados
para -prevéni:i·--a-po1UiÇá6 âtfat~
VII- a disposição final do lixo tóxico:
a) a distância igual ou menor que 25km (vinte e cinco
quilómetros) de qualquer assentamento humano;
b) a céu aberto, em cursos d'água, reservatórios e no
mar e nas suas proximidades.
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Parágrafo único. Para os efeitos do disposto no inciso
V, os movimentos tansfronteiriços âe lixo tóxico são regulados
pox_ Conv~rição Intemaci~nal, de que o Brasil seja signatário.
Art. 5(' O Poder Executivo expedirá normas regulando
a identifiCação dos grupos de lixo tóxico cujo transporte dependerá de sua prévia aUtorização, estabelecendo restrições pertinentes a quantidades, vias, fonnas e locais de transporte permitidos.
§ 19 O transporte dos grupos de lixo tóxico de que trata
este artigo dependerá de autorização do órgão competente
do Poder ExecutivO e por este S"ei"á fiSCalizado.
§ _29 Em qualquer caso, para obter sua licença o transportador, além de atender a outras exigência-s do órgão competente, apresentar-lhe-á programa e meios_ a serem utilizados
no- c3.Só- de _acidentes e_ emergêndaS "que eriVolvam a carga
transportada.
Art. 6<1 Nos locais de armazenamento, nos coletores e
nos veículos de transporte de lixo tóxico será afixado" o reSpectiVo símbolo de risco e transporte, conforme estabelecido por
Norma Técnicã, da Associação Brasileira de Normas Técnicas,
ou por norma que venha a substituí-la.
__ Art. 7"' Sem prejUízo do disposto nesta lei, o manejo
de rejeitas radiativos e o de lixo patogênico Observarão, respectivamente:
-- I - normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear;
I I - as normas dos organismos federais de saúde pública
e proteção ambiental.
Art. 8(' O descumprimento do disposto nesta lei constit!ifóim_e de periclitação da vida e da saúde, sujeitando-se.
os transgressores à pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três)
anos e multa, podendo, ainda, cumulativamente, ter suspensos
a atividade, benefícios fiscais e financiamentos.
§ 1~> A pena será aumentada até o dobro se resultar
lesão- corporal grave ou dano irreversível à fauna, à flora
ou ao ambiente.
§ 29 Incorre na mesma pena a autoridade competente
que _áeixar de promover as medidas tendentes a impedir a
inobservância das disposições desta lei.
___ § 3~' Independentemente das penalidades previstas neste_ artigo,- o poluidor ou Contamin3dor é_ obrigado a reparar
os danos_causados ao ambiente e a terceiros, ou a indenizá-los.
· § 41 Sem preJuízo de açãO própiiã, Iilcultãd3 a qualquer
interessado, o Ministério Público da união poderá propor ação
de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao
ambiente e à saúde pública, podendo, de ofício _ou mediante
representação de interessado, tomar as medidas judiciais cabíveis._
Art. 91 O POder Executivo regulamentará esta lei no
prazo -de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data d_e sua
publicação.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A produção de lixo tóxico- em nosso pãís é crescente
resultante principalmente_ da atividade industrial.
NOS g-randes-úitiioSiOdUstriais do país um enorme volume de lixo tóxico é pro-duzido constantemente: cerca de um
milhão de toneladas a mais em São Paulo e "pelo menos"
260 mil toneladas anuais no Rio de Janeiro, segundo os respcctívOs organismos esfaduais de saneamento e prote-ção ambiental.
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A falta de centros àe tratamento;-de"legislação e de fiscali~
zação faz com que maior parte destes- resíduos perigosos

a

seja lançada a céu aberto, em rios, lagos e reservatórios, em
terrenos baldios ou enterrados sem nenhuma segurança.
VáriOS acidentes já ocorreram e foram documentados
em nosso país, em decorrência do lixo tóxico: em març~ de
1982, 6 pessoas morreram e 48 outras sofreram lfitóxtCaÇões
e queimaduras em decorrência do manejo e transporte inade-

NoV"embro de 1991

REQUERIMENTO N' 819, DE 1991
Requeremos, com fundamento no art. 336, alínea c, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para a tramitação do Projeto de Lei da Câmara n' 104, de 1991, que
"Dispõe sobre a organização bási<?a dC) Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal, e dá outras providências".
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1991. - .Maurício
Coi:rêa - Cid Sabóla de Carvalho _: Eduardo Suplicy ~
Chagas Rodrigues - Ozlel Carneiro - Marco Maciel - Valmlr Campelo.

quados de pó-da-china, no Rio de Janeiro; em maio de 87,
40 pessoas foram afetadas pelo vazamento de óleo ascarel
no bairro de Grajaú, RiO de Janeii:o; em agosto de 87, novo
O SR: PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os requerivazamento de ascarel poluiu com 150 litros _do produto o
rio Paraiba do Sul, responsável por 90% do abastecimento -mentos que acabam de ser lidos serãó submetidos ao-Plel_lário,
de água da cidade do Rio de Janeiro; em 1987, o acidente _ após a Ordem do Diã, ncis ténilos do art. 340, inciSo II,
de Goiânia chocou o Brasil e o mundo; em julho de 1989, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~>
33 pessoas foram intoxicadas por BHC (um agl-otóXico) em
Cidade dos Meninos, na Cidade de Caxias, RJ, em Um velho Secretário.
galpão onde haviam sido abandonadas cerca de 300 toneladas
É lido o seguinte
do produto, desde 1963, pelo Serviço Nacional contra a Malária do Ministério da S~úde; em maio deste ano, técnicos da
REQUERIMENTO N• 820,DE 1991
Cetesb descobriram um depósitO cT:ifldestino de lixo tóxico
Sr. Presidente,
junto ao. rio Cubatão e a uma estação de tratamento de água,
Nos termos do art. 256-do Regimento Interno, requeiro
o que coloca em risco a vida e a saúde de um milhão de
pessoas abastecidas por esta água na Baixada Santista: e, mais a rtirada do Requerimento n 9 414, de 1991, de minha autoria.
Sala das Sessões, 7 cle novembro de 1991. - Senador
recentemente, ficamos chocados com a denúncia feita pela
imprensa sobre a descoberta de rejeitos-radiativos abando-. Marco Maciel.
as urbanas de Minas Gerais e de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnefro) ___:~Apresidência
Muitos locais onde se joga lixo industrial estão send~ , defere o requerimento, nos termos do art. 256, § 29, letra
descobertos e vários deles estão localizados em áreas de pro te~ a, do Regimento Interno.
ção de mananciais.
--- - - - _Sobre a mesa, com~icação que será lido pela Sr. 1» Secre-·· · ···
Para complicar a situação, à medida que leis de proteção tário.
ambiental tornam-se mais rigorosas nos países desenvolvidos,
É lida a seguinte
resíduos tóxicos começain a -s-er- ex:POrtãOOs paia o Terceiro
Em 7 de novembro de 1991.
Mundo.
Nosso país carece de legislação sobre esta matéria.
Senhor Presidente,
A propositura que hoje trago a consideração dos_nobres
Com~i~o a V. _Ex~, para os efeitos do disposto no §
colegas, e para a qual peço seu apoio,- objetiva sanar esta 19 do art. 13_do Regimento Interno, que estarei ausente dos
grave falha de nossas leis e iniciar o debate deste t~_ma ~e trabalhos da Casa nós dias 11, 12 e 13 do corre~te, quando
tão grande importância para a saúde do nosso povo e _do estarei, na Cidade de Florianópolis, na Assembléia Legislã.nosso ambiente.
tiva, presidindo reunião da Diretoria da ComiSsão Pã.flãmenSala das Sess6es, 7 de novembro de 1991. --Senador tar Conjunta do Mercosul, com as presenças confirmadas dos
Márcio Lacerda.
Parlamentares Representantes da Argentina, Paraguai e_ Uru_-:_
-(A Comissão de Assuntos SoCiãis- dedsãO- termi- guat
-Atenciosas saudações. -Senador Dirceu Carneiro.
nativa.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carrieiro) - A comuni~O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Q ·projetocação lida vai à publicação.
__
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serã9__ lidos pelo Sr.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caneiro) -·Esgotado o
1' Secretário.
tempo destinado ao Expediente.
- Passa-se-àSão lidos os seguintes
ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO N• 818, DE 1991
Requeremos, com fundamento no art. 33_6, alínea c, d?
Item 1:
Regimento Interno d_o Senado Federal, urgêncta para a tramiPROJETO DE LEI DA CÂMARA
tação do Projeto de Lei da Cãmar~ n' 103~ de 1991! q_ue
N• 85, DE 1991
ufixa o efetivo do, Corpo de Bombeuos M1htar do D1stnto
(Em
regime
de urgência, art. 330-, c,
Federal".
.
do Regimento Interno)._
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1991. - Maurício
Corrêa - Cid Sabóia de Carvalho - · Eduardo Supücy DiscussãO, ·em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
Chagas Rodrigues- Oziel Carneiro - Marco Maclel - Val- n' 85, de 1991 (n• 1.793/91, na Casa de origem), de iniciativa
mlr Campelodo Presidente da República, que dá nova redação ao § I'
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do art. 3o:> e aos arts. 7o:> e 9o:- dQ Decreto-Lei no:> 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 capnt e § 2• do art.
10 da Lei n• 2.145, de 29 de dezembro de 1953. (Dependendo
da votação.do Requerimento n' 781, de 1991, de extinção
da urgência.)
A Presidência coinunica ao Pleriário- qUe a apreciação
da matéiia constante do item 1 da pauta da presente sessão
está sustada até que seja esclarecido se há inexatidão material
nos autógrafos, remetidos pela Câmara do~ Deputados a esta
·
Casa.
.
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É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:

ESTATAIS MANT~M AG~NCIAS
Solidarizamo-nos com a manifestação a:portuna_do presi~
dente do Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal (Sindetur/DF), que denunéiou mais um favoritismo governamental, beneficiando meia dúzia de pessoas em uma atividade eminentemente privada: o turismo.

A Asbactur, empresa de turismo da Associação dos Servidores do Banco Central (ASBAC), ocupa um prédio da instituição financeira sein -paga'r aluguel, ou seja~ vive à cuSta
do Banco Central e concorre com as agências de viagens que,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '- Item 2:
infelizmente, não têm nenhum ''pai governamental" para protegê-las com as mordomias do poder. O presidente da AsbacVotação, em turno únicO, do Requerimento no:- 70f?
tur, Paulo Calovi, tem ainda a desfaçatez de acusar o Sindude 1991, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, no~
termos do art. 172, inciso I, do Regimen~o Interno,
tur/DF de formação de cartel, porque, juntamente com a
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto--de Lei do
Associação Brasileira de Agências de Viagens do_ DistritO Feleral (ABAV-DF), negou a concessão do Documento de CaSenado no:> 283, de 1991, de sua autoria, que complepacitação Técnica para pessoas Dão-capacitadas Profissioilalmenta o § 5• do art. 40 da Constituição Federal e dá
niente de acordo com os parâmetros das entidades.
outras providências.
Com relação à ocupação do prédio do BC, Paulo Calo vi
Em votação o requerimento.
Os Srs~ Senadores que o _aprovam queiram permanecer fofaítida mais longe e afirmou que "a tradição é urita fonte
de direito" - talvez porque se trata do dinheiro dos outros.
sentados. (Pausa.)
"Há 25 anos usamos as instalações do BC e consideramos
Aprovado.
. .
--0 Projeto de Lei do Senado n• 283, de 1991, será incluído isso. parte do salário", çleclarou. Devem existir mais exemplos
como esse, pois ultimamente andam pfOiiferando as agências
na Ordem do Dia oportunamente.
de yjagens ligadas a ·~associação de __ f~J-ncionários" diversas
inStituições, tanto fedérais quanto estaduais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 3:
bnagmem o que vai acontecer_ se cada ministéJ:i.o, autarVotação, em--turno único, do Requerim-ento it• 713, quia ou secretaria fed.eral, estadual ou municipal passar a
de 1991, de autoria do Senador Júlio Campos, solicitando, abrir uma agência para que, ilusoriamente, aumentem as vernos termos regimentais, a transcrição, noS Anais dO Sena- bas - pois deve ser isso que pensam os dirigentes que não
do Federal, do artigo do. Senhor Tasso Gadzanis, publi- têm a mais pura idéia do que vem a ser uma agên~a de
cado no Jornal O Estado de S. Paulo, edição de 8 de viagem. Aproveitamos para perguntar ao pres~dente do Banco
outubro de 1991, intitulado ·~Estatais mantém Agências". do Brasil, Lafayete Coutinho quanto é que a agência do Banco
do Brasil, a BB Tur, paga de aluguel pelas magníficas instalaEm votação o requeriinento.
çãoes do segundo andar da Rua Líbero Badaró, em pleno
O Sr. Jntahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra centro da capital paulista, no·prédio do banco. Ou então
pela ordem.
·
pelo aluguel das instalações na Av~nida Augusto Severo, 84,
O SR. PRESIDENTE (Direeu Carneiro) - Concedo a no tradicional bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, ou pela
sede da BB Tur, -também no prédio da agência central do
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
banco, em Brasília - no cofaçãó-do poder-,_ em frente
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or- à Galeria dos Estados.
Lembramos ao presidente da instituiçãO, oriundo da alta
dem. Sem revisão do_ orador.) --Sr. Presidente, da mesma
forma que fiz em sessão aritefior cfuaritõ- a esses requerimentos direção do Banco Econômico S.A, que a Kontik Franstur
de transcrição nos Anais, através d-a votaçã"e no plenário, S.A, agênCia do Gi"üpo Económico, não tem as mesmas· benesses que a estatal dá à BB Tur e ·tem--que negar, mesmo cOm
peço a V. Ex• que considere o meu voto como abstenção.
Estava acabando de ler essa matéria, a qual se pede a taxas favorecidas, todos os serviços que recebe do Banco Ecotranscrição, e verifiquei que é um aSsunto sobre o qual não nómico. Na iniciativa privada, logicamente, um dirigente que
posso formar uma opinião no momento, por se tratar de uma não administrasse os recursos ·da empresa com rigor seria
divergência de opinião- -que não pode merecer o meu aval imediatamente despejado do cargo. Mas, como tanto no Banca Central como no Banco do Brasil a festa é feita com o
sem conhecer profundamente essa questão.
dinheiro dos contribuintes, as coisas são diametralmente opos~
tas.
,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .:C: Em votação"
É por -isso-·-que as agências Asbac e BB Tur conseguem
o requenmento.
ganhar concorrências em detrimento das outras agêrtcias de
Os Srs. Senadores. que Ó aprovam . queiram ·pe~anecer viagens, ditas da iniciativa privãda, pois, além do peso de
sentados. (Pausa.)
•
seus diretores e/ou gerentes- quase sempre vindos ou apadri_ Aprovado, com a abstenção do Senador Jutaby Maga- nhados_ das diretorias das estatais, com força para fazer pressão
-lhaes.
- __
em outras áreas - e de não precisar pagar aluguel, podem
Será feita a transcrição solicitada.
se dar ao luxo de certas liberalidades comerciais.
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Vamos nos aprofundar no assunto, ainda mais que esta- 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário,
mos em vias de ver o art. 192 da ConstituiÇão, -que trata- Vai ser lida pelo Sr. 1"' Secretário. (Pausa.)
do Sistema Financeiro Nacional, ser regulamentado. Temos
É lida a seguinte
certeza que ainda há tempo para algumas incJuOOes ''saneaM
doras" sobre o assunto. Por outro lado, estaremos tentando
PARECER N' 447, DE 1991
estudar os balanços relativos às agências ·paTa ver se desco(Da Comissão Diretora)
brimos se pagam aluguel, mesmo que simbólico.
Redação final do Projeto de Resolução n~ 72, de
Tasso Gad:mnis é Presidente do Conselho Nacional da Assodaçã:o Brasileira de Agtn·
1991.
cias de Viagens (ABAV-CN)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 4:
DiscUssão, em turno úniCO, do Projeto de Lei da
Câmara n'23, de 1991 (n' 4.979185, na Casá de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre o seguro obrigatório de danos pessoais ·causados
por embarcações ou por sua carga ·e dá out1as providências, tendo
Parecer favorável, sob n"' 314, de 1991, da Comissão
-de Assuntos Económicos.
A matériã constoU da pauta da sessão -de 9 de outubro
último quando teve sua apreciação adiada para hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo_ Sr. 1"'
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 821, DE 19n
Nos termos -do art. 279, alínea c, do Regimento Intenio-,
requeirO adiamento da discussão- do Projeto de Lei da Câmara_
n' 23, de-!991, que dispõe sobre o seguro obrigatório de
danos pessoais causados por embarcações ou por sua carga
e dá outras providências, a fim de ser feita na sessão de 6
de dezembro próximo-. --Sala das sess_ões, 7 de novembro de 1991. - Senador
EleJo Álvares.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :....:: Aprovado
o requerimento, a matéria figurará na Ordem do Dia na data
aprazada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 5:
Discussão, em turno único, do Projew de Resolução n" 72, de 1991, de autoria do Senãdor Cid Sabóia
de Carvalho, que garante a continuidãde da contagem
de tempo de serviço, para os fins que especifica, dos
servidores do Prodasen e Cegraf, terido
-parecer favorável, sob o n' 438, de 1991,
- Diretora.
A matéría foi incluída em Ordem do Dia em virtude
de dispensa de interstício concedida em sessão anterior.
Passa-se à discussão-do projeto, eni turno único.
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a discussão~
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe-rmanecer
sentados. (Pausa.)
·-·
.
Aprovado.
A matéría vai ã Comissão Diretora para a redaÇãO fina'L
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~Sobre a mesa,
redação final da proposição aprovada na Ordem do Dia da
.presente sessão, que, ·nos termos do parágrafo único do art.

A CorriiSsão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"' 72, de 1991, que garante a continuidade da
contagem de tempo de serviço para os fins que especifica,
dos servidores do Prodasen e Cegraf.
· Sala de Reuniões da Comissão, 7 de novembro de 1991.
- Alexandre Costa, Presidente - Mareio Lacerda, Relator
- Dirceu Carneiro - 8eni Veras.
ANEXO AO PARECER N' 447, DE 1991
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28;âo Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' , DE 1991
Garante 3 cOiltinuidade da -contágem de tenipO de
serviço para os rms que especifica, dos servidores do
Prodasen e Cegraf.
Art. 1~ É assegurada a rontinuidade da contaiem de
tempo de serviço, para todos o:s efeitos, inclusive para concessão da Licença Prêmio por Assiduidade e Anuênio, dos servidores do Centro de Informática e Processamento de Dados
do Senado Federal- Prodas_en e do Centro Gráfico do Senado
- Federal - Cegraf, ab"i·aTigidos pelo disposto no art. 243 da
Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 29 Os adicionais por tempo de se-rviço, já- coriCe·
didos aos servidores de que trata o artigo anterior, são transformados em, anuênios e a estes serão acrescidos tantos anuênios
quantos forem os anos de efetivo exerCício.
_Art. 3~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação com efeitos retroativos a 12 de dezembro de 1990.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnéiro) - O parecer
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
-- É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 822, DE 199!
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n' 72, de 1991,
que-garante a cOntinuidade da contagem de tempo de serviço,
para os fins que especifica, dos servidores do Prodasen e Cegraf.
Sala das sessões. 7_9e novembro de 1991. - Senador
Dirceu Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado
o requerimento, passa-se à imediata apreCiação da redação
final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussüo .
Em votação.
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Os srs: Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
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taçáo, ninguém lhe impugnou a diplomação. Diplomado pela
: JuStiça Eleitoral, finalmente ele chegou à Câmara dos Deputados.
Mas vejam que há um longo percurso, passando, inclusive, pelo eleitorado do seu Estado. E assim, entelldo eu,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Esta esgotada
a Câmara dos Deputados é a vítima nessa história toda, muito
a matéria constante da Ordem do Dia.
embora
a sua presença lá fosse tim motivo-para pejorativosPasSa-se, agora, à apreciação do Requerimento n 9 818
erguidos contra essa Casa do povo, contra esse colegiado do
de 1991, de urgência, lido no Expediente.
Poder Legislativo brasileiro. Lamentável tudo o que aconR
Em votação o requerimento.
teceu.
,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Observem, no entanto, o encadeamento dos fatos. No
sentados. (Pausa.)
míniino, o Sr. Jabes Rabelo tem um tremendo azar. Ontem,
Aprovado.
.
os jornais anunciavam a condenação à prisão - não sei se
A matéria será incluída na Ordem do Dia da segunda
reclusão ou detenção, deve ser detenção, porque o crime é
·sessão ordinária subseqüente, nos termos do art. 345, II, do
de narcotráfico, diz respeito às drogas, logo, reclusão--, de
Regimento Interno.
seu irmão Abdiel Rabelo, a mais de 20 anos de reclusão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passa-se, ago- EStou· dizêrido prisão rio termo mais banal, porque, juridicaR
: ra, à apreciação do Requerimenton"819, de 1991, de urgência,
mente, deveria falar em reclusão, muito embora, no Brasil,
lido no Expediente.
seja difícil distinguir a detenção da reclusão. EntendeRse, no
entanto, a prisão como ato pelo qual o poder retém alguém,
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer tirandoRJhe a liberdade e conduzindo-o de acordo com as desentados. (Pausa.)
·
terminações de autoridade competente.
Aprovado.
' -O Sr. Jabes Rabelo, no dia em que se instalava a-reunião
A matéria será incluída em Ordem do Dia da segunda para examinar o seu caso, teve o seu irmão condenado.
sessão ordinária subseqüente, nos termos do art. 345, II, do
' Ainda, por um tremendo azar que lamentamos tanto e
Regimento Interno.
tanto, o seu filho se envolveu em um fato absolutamente
lastimável: um tiro casual foi ma:tar uma garota. Só o registraR
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Volta-se ã
moS assim de passagem para mostrar a dramaticidade das
lista de oradores.
Ultimas
horas, dos últimos dias vividã poi esse cidadão brasiConcedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carleiro.
valho.
--- o- seu caso teve muitas facetas: tráfico de drogas. A CoR
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
missão de Co_nstituição, Justiça e Redação da Câmara teve
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr' 1 e Srs. um_ proceâimen.to que me parece correto: juntou tudo sobre
Senadores, venho abordar aqui, esta tarde, um assunto muito essa questão de ser o Sr. Jabes Rabelo um traficante de,drogas
recente, mas de muitos incómodos: a cassação do Deputado e enviou os documentos para conhecimento do Ministério
Jabes Rabelo. E aproveito o mote que é me dado pela Câmara Público.
dos Deputados exatamente para deixar bem claro quanto é
Antes, aquela Casa, também de modo exemplar, já licenR
falha a legislação atinente aos partidos, como é falha a legisla- ciara o Sr. Jabes Rabelo para que fosse possível ser processado
Ição eleitoral, conseqüentemente, como é falha a Justiça EleiR pelo Supremo Tribunal por roubo de carros. Não é furto
de uso. Estou usando a expressão roubo de carros porque
·torai e como pode ser o Senado e a Câmara, como pode
o Poder Legislativo ser vitimado por uma sistemática que, aSsim li nos-jornais. E a Câmãra, no que lhe disse respeito,
sem dúvida, está caduca e envelhecida no País.
agindo também com absoluto cuidado, zelo e correção, manR
Sr. Presidente, é hora de entendermos o que houve com dou apurar a expedição indevida de uma carteira de assessor
relação, até ontem ou hoje pela manhã, ao Deputado Jabes parlamentar para o Sr. Abdiel Rabelo, que, ontem, foi condeRabelo.
nado pela Justiça de São Paulo.
Notoriamente, não há quem não acredite tratar-se de
Ontem, entrando pela madrugada de hoje, a Câmara
um traficante. Muito embora a Câmara não se tenha reportado dos Deputados, aparentemente, examinava a questão da carR
a isso e tenha se dedicado a comprovar a produção de uma teira, que talvez não fosse suficiente para justificar a cassação.
carteira falsa, a verdade é que os votos ·depositados nesta Muitos parlamentares claudicaram: votaRse cassando, ou votaR
madrugada não cuidavam do seu sentimento da carteira falsifi- se contra a cassaÇãO? Era o raciocínio dominante dian_te- das
cada, cuidavam da condição de traficante, uma traficância prOvas constantes do processo da ComiSsão de ConstitUiÇãO,
Justiça e Redação daquela Casa. Mas terminou predominando
que todos acreditam como prática do Sr. Jabes Rabelo.
Mas, notem bem, tendo mesmo a fama de _traficante, aspecto dinâmico da falsificação. Não é o fato-de haver falsifio Sr. Jabes Rabelo conseguiu um partido em seu Estado. cado a carteira. Não! Porém o fato que dizia respeito a que
Ninguém se candidata sem uma legenda partidária. Dentro se destinava a carteira falsificada. Daí nasceu um sentimento:
desse Partido,. Sr. Presidente, Srs. Senadores, é notável o não se cassa propriamente o autor da falsidade ideológica;
fato de que o Sr. Jabes Rabelo conseguiu a condição de candi- . cassaRse, sim, o traficante, autor da falsidade ideológiCa, uma
dato. Claro também está que o Sr. Jabes Rabelo não foi _vez que a carteira se destin8.va, possivelmente, a facilitar as
impugnado, nem dentro do Partido na convenção, nem pe- atividades do Sr. Abdiel Rabelo, irmão do Deputado Jabes
·
rante a Justiça Eleitoral, tendo em vista a necessidade de Rabelo.
que sua candidatura não fosse registrada.
O Sr. Jabes Rabelo, durante todo o processo- e com
Como candidato, o Sr. Jabes Rabelo se elegeu Deputado certo fundamento - clamava para não ser tido como "bode
Federal. Eleito Deputado Federal, não sofreu a menor contes- expiatório". É por isso que falo aqui do Senado Federal
1
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Exatamente porque ele n-ão deve ser o·-"bode expiatório", bons, que -não podem ser consumidos tranqüilai_!!_ente, e o
não deve ser o "boi das piranhas", usando aqui expressões alimerito, que não pode ser ingerido em confiança? Na verdaconsagradas pelo entendimento popul~r.
________ _
de_~_ a diyulgação das drogas no Brasil ganhou uma forÇa tal
Por isso, a Câmara dos Deputados ao cassá-lo, proce- que quando pensamos que alguém é traficante nos dispomos
dendo naturalmente de acordo com a consciência da maiorira a puni-lo imediatamente quando se recebe essa acusação com
dos parlamentares que votaram pelo ato punitivo, assumiu determinada procedência.
uma grande responsabilidade que, queiramm os bons fados,
Como Jlaveríamos de querer traficailteS no C(mgressOseja exatamente cumprida e correspondida por aquele Poder.
Nacional? Mas agora,_exige-se uma absoluta sinceridade. Nós
Não acredito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deva existif . não queríamos quanto ao Sr. Jabes Rabelo e nem queremos
um "bode expiatório" ou um "bOi dado às piranhas". Não. com relação a ninguém. Não queremos traficante ãcful, comoAcredito que o procedimento foi correto e inauguratório de não queremos deliqüentes de nenhum tipo, como, logicamenum novo comportamento _do Poder Legislativo brasileiro, e te, não queremos aqui saber que nossas cadeiras do Senado
como tal, acho que a Câmara dos Deputados deve dar conti~ Federal e da Câmara -dos Deputados são leiloadas, de que
nuidade ao seu trabalho_, porque se outros houverem com há no mercado um valor para elas. Não fa1ta quem diga o
as mesmas depreciantes condições do Sr. Jabes Rabelo, devem quanto custa uma cadeira de Deputado. Nesse universo, numa
Câmara vitimada assiin, foi cassado o Sr. Jabes Rabelo. E
igualmente responder pelas falhas cometidas e pela falta de
no Senado, que sofre também as mesmas acusações, nós não
condições para que pessoas delinqüentes obtenham partido,
obtenham candidatura, obtenham registro de candidatura, ob- votamos, mas, espirítualmente, concordamos com a punição
tenham votos de formação e chegam à condição de Deputados. do Sr. Jabes Rabelo. Por isso, quero dizer que se· eu fos-se
votar, o faria por sua cassaçáci Mas estou, pói essa puriição,
Será que é mesmo o' Sr. Jabes Rabelo o tinico- :rlessa
rornpío-metido com cassações de outras pessoas que, po-rvencondição que se elegeu no Brasil através da corrupção eleitoral? Será ele o único beneficiário dessa tragédia brasileira, tura tenham o mesmo porte moral e inadequado daquele que
que é de conduzir ao Poder Legislativo pessoas que compram foi punido essa madrugada. Como esse fato é sério Senhores.
_o dinheiro niais fácil é o da droga, é o dinheiro farto, é
os seus mandatos, os_ que corropem eleitorados? Corrupçãõ
o dinheiro mais freqUente. Alguns milhões de_ viciados do
direta pelo dinheiro, ou corrupção pela influêllcia, corrupção·
mundo
são capazes de manter toda essa estrutura, toda essa
pela utilização do próprio poder, corrupção fisiológiCa, corrup~
ção assistencialista. Será ele o único, realmente, que aqui · economia diabólica do narcotráfico em qUase todos os países.
chegou, ou está horrorizando tão~somente a condição de trafi- Se as cadeiras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
têm um preço, se a cadeira de Governado_r_t~mbém, claro
cante? Por certo que há de nos horrorizar a existência que
.que os traficantes terão condições de fazer todas essas aquisivenha ser comprovada, de pessoas que têm atividades nocivas
ao povo, ao País, ã Nação, ·ao Estado, atividades iguais ou ções no mercado mais safado e mais indigno de que se tem
notícia na História do Brasil.
equivalentes ao tráfico de drogas neste País. É muito imporNão podemos, não! Não podemos parar no Sr. Jabes
tante uma meditação poucas- horas depois do ato punitivo
Rabelo. Diz ele que vai acusar. E li rogaria ao Poder Legisda Câmara dos Deputados_. Se eu lá estivesse, teria, com
lativo que tivesse a humildade de escutar o que o Sr. Jabes
certeza, votado pela cassação, não a tuto a carteira fãlsificada,
Rabelo tem a dizer depois de sua cassação. E averiguar a
a carteira falsà em si, mas atento à finalidade dessa carteira,
veracidaçle do que vai dizer.
aos antecedentes, ao clima gerado, aos graves indícios e outras
Sei que há muita exploração quanto ao Poder Legislativo.
provas que levam ao convencimento de que Jabes Rabelo
Lemos de quando em quando na imprensa determinados fatos
realmente era um traficante.
onde as distorções são muito claras. Nessa questão do _Orça~
É lamentável que tenhamos que afirmar -i~so aqui- neste menta, por exeriij>lo, não deixa de haver coisas certãs, maS
plenário. Este é um -assunto altamente incómodo.'Mas q·U:ero tãmbérii não deixa de haver determinado exagero. Isso -é ·o
dizer que em tudo que acontece há algo que deve ser escutado, que_ prejudica. Mais precisa, mais correta, mais direta, mais
clara fosse a imputação, mais curta seria a averiguaçãO e,
não há defesa que, vencida, não tenha uma parte aproveitável,
não há acusação que mesmo não acttlhida, não tenha a sua conseqüentemente, mais existosa a conclusão peJas indicações
parte nobre e que deve ser respeitada. Nos argumentos do de ocorrências verdadeiras.
- Mas não é isSO que ac-ontece. O Pode_r Legislativo é atacacassado, lançados por ele ao conhecimento da Naç-ão;conrove
o fato dele não querer ser o ''bode expiatório", nem o "óoi do impiedosa e genencarnente sem qU-e Se guarde fidefidade
dado às piranhas", e comove, naturalmente, a circunstância - aos fatos. O qué eStou pedindo neste discurso, pois, é uma
que nos leva a uma exigência do aprofundamento do assunto, absoluta fidelidade, em prol da Câmara dos Deputados, que
-ãdotou um procedimento digno quanto ao ~r. Jabes Rabelo
i enquanto, por outro lado, não vamos nos descuidar do aperf~iw
' çoamento dos partidos, da legislação partidária, legislação -a Câmara dos Deputados que atuou exemplarmente quando
cãssou dois deputados que cometialn faltas constantes aos
eleitoral e da Justiça específica, nesse setor, em nosso País.
É muito grave a situação que se instalou no BrasiL Sei diã.s-- de trabalho. Esta Câmara iniCiOU uma-larefa extraorque se cobrava da Câmara dos Deputados a cassação, cobrança dinária e louvável, principalmente para aqueles que lutam
contra a corrupção eleitoral. Vejo na cassação do Sr. Jabes
essa que Vinha da própria sociedade, era da imprensa, em
coro, eram as pessoas todas, os grupos sociais, déVído princi- RãbelO iião a pUnição de quem emitiu a carteira falsa. Não!
palmente ao horror que as drogas nos causam. QUal o pai Pune-se a conseqüência do poder económico, que permitiu
que hoje não vive as· aflições; qUando manda seus filhos às a chegada aqui de pessoa desadequada, que raciocinou_ que
escolas, por mais honradas e nobres que elas sejam? Qual era muitO natural expedir uma carteirã com inforiilaçõe"s falo pai de adolescente que não tem pesadelos, que não sua sas. Aqueles que votaram pela cassação estão-COmprometidos,
frio diante do noticiário da imprensa a respeito das drogas os que votaram pela não-cassação também estão compromeespalhadas pelo País? E as balas contendo cocaína, e os bom- tidos. Todos nós até o Senado, que não votou - estamos
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comprometidos na continuidade dCsse saneamento. Do contrário, o Sr. Jabes Rabelo vai dizer que é bode expiatório,vai dizer que é boi que foi jogado_ às piranhas, ~ai se dar
como a única pessoa j ustiça'da com o argu-rne-nto de decoro

parlamentar, quando o argumento, na verdade, era bem outro. Se não havia esse Deputado traficante, havia, com-o disse

dessa tribuna, o traficante que se fez deputado. Muito mais
grave do que um deputado se tornar traficante é o traficante
se tornar deputado. Quando o traficante se torn-a deputado,
fica claro que falhou todo o sistema democrático, t()~O o ~is tema de vigilância democrática, _a começar pelos partidos políti-
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Fundo de Garantia do Tempo de Servi_ço, _por convocação
proposta pelo eminente Senador Garibãldi AlveS Filho.
Naquela oportunidade, além de alguns elogios pela _sll:a
conduta pessoal, fiz também ao Minístro do Trabalho e da
Pr.evidência Social, aqui no plenário do Senado Federal, duas
ponderações. A primeira referia-se às providências que vem
tomando o Ministério da Trabalho e da Previdência Social
no sentido de coibir abusos, fraudes, corrupção; como fraudes,
. corrupção foram apuradas pela ComisSão Parlamentar Mista
--que tive a honra de integrar - e que molestam não só
pelo fato grave da corrupção mas também pela agravante
de se locupletarem do dinheiro suado do trabalhador brasileiro.
A segunda colocação - e é sobre essa que venho fazer
o registiO - é no sentido de fazer um pedido a_q_ Ministro
e apresentar um requerimento aO" Senado Federal, posteriormente, com o fito de se formar não u_ma Comissão Parlamentar
de Inquérito, mas -uma Comissão EXterna de iriSpeÇão do
que viesse a ocorrer entie 6 e 10 de novembro no tocante
ao pagamento das aposentadorias e benefícios.
-Vou ler aqui, extraído das notas çaquigráficas, o que fa]cd
e..õ que o Ministro respondeu:
"V._ Ex~ há pouco - dizia eu - convidou um
ou mais senadores, a partir da inteivenção do Senador
-- Garibaldi Alves, a irem ao seu gabinete, ou V. Ex~,
ir ao gabinete do referido -Senador. Faço a V. EX~ uma
sugestão e um pedido; listemos, de 6 a 10 de novembro,
pontos onde ocorreram problemas, que estão em processo de solução ou não, nessas filas, e vamos constituir
uma comissão formal ou informalmente - ao Senado
·Federal incuffibe'decidir a for~nação de uma Comissão
Parlamentar Externa - junto cOm V. Ex~ e os seus
-assessores e paSsar algumas horas, durante o período
- acima referido, pára ver o que melhorou e o que não
-_)i:u~lhorou, para sofrermos, senão a fundo, pelo menos
visualmente, junto a esses-que estão padecendo a humilhação das filas sem respostas. É um'!l consulta que
lhe faço."

cos, passando pela Justiça Eleitoral, pela própria sociedade
e culminando com a chegada a uma Casa do povo de quem
não tinha condições para se candidatar.
Sou po"r um maior rigor. Tenho esperanças, muitas esperanças de que a cassação da madrugada de hoje sefa o iiiício
de toda uma renovação dos costumes eleitorais brasileiros.
Queria que o meu p-ovo, o povo brasileiro, prestasse bem
atenção- ao significado dessa Cassação, que antes de signifiCar
uma punição ao Sr. Jabes Rabelo significasse uin3. condenação
aos métodos eleitotãis que enviam pess"óas indeVlclã.s--para
compor o Poder Legislativo.
Isso é da maior gravidade. Sei que o tema, que abOrdo
é muito incómodo. Mas aqui acontecem coisas muito incômodas. Inclusive todo o discurso de hoje do Senador pelo Rio
Grande do Sul, Pedro Simon, faz descrição dos incómodos
vividos por este Poder·ontem, diante da incompreensão porque não era possível t~r compreensão nesse caso_- quanto
ao papel desempenhado pelo Presidente da República com
referência à Emenda José Richa.
Incómodo e muito incómodo foi não termos_ Onteiit no
Congresso Nacional o número suficiente .d.e Deputados para
podennos, -conr mais largureza, examinar os vetos do PresF
dente à lei salarial. Esse também é um incómodo moral muito
grande. E nós vivemOs ontem pela manhã, n3: reurlião OOrigTes:
suai, a impossibilidade de um ,exame adequado de vetos em
leis socialmente tão importantes pelo incómodo da ausência
de Parlamentares da Câmara dos Deputados.
__
Tudo isso é incómodo. Nós ViVemos aqui com õ-s-"iricômoFoi o que eu disse ao" Ministro há 15 dias.!! o_~r: Miltistro_
dos; nós viVemos aqui co·m os fatos esdrúXulos; nós vivemos
aqui com as desadequações. Por isso, não eStranhem a minha muito eXüberarite, depoís de algumas colocações, respondeu:
palavra esta tarde no Senado Federal. Ela_se resume em pedir
"O SR. ANTÓNIO ROGÉRIO MAGRi (Minisque não fiquemos no Sr. Jabes Rabelo; que, para que ele
tro do Trabalho e da Previdência Social) - Por isso,
não tenha razão de ser o bode expiatório, as mesmas pessoas,
eu disse que tudo iria funciõnar müito õem. Detera mesma Mesa da Câmara, as mesmas comissões·, os mesmos __
minei, lioje, - há 15 dias - à Dr' Márcia Barsite
entusiastas da cassação de Jabes_ se dediquem de imediato,
a formação de uma Comissão urgente de várioS segmennem tenham descanso, à procura, ·entre nós, de outros_ trafitos para que pudéssemos ir aos locais identificar o que
cante ou pessoas equivalentes pela maldade social que podem
está acontecendo. A proposta de V. Ex• consubstancia
..
praticar contra o povo brasileiro.
essa determinação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado!
Eu diria que aceito de coração aberto essa pro(Muito bem!)
posta, porque é esse respaldo, é essa parceria, Sr. Senao SR. PRESIDENTE (bírceu Carrie1ró) ::.:: concedo a
dor, que nós, eu e a minha equipe, também viemos
buscar no Senado, nesta Casa onde os interesses dos
palavra ao nobre Senador Espetidião Amin.
trabalhadores são tratados no patamar da dignidade."
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -.SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revis~o do orador.t--:- Sr. PresiQep._te,
Estavam presenteS aqui, quero ser justO, alguns Depus~s e Srs. SenadOres, vou ocupar a tribuna por poucos minutados Federais do Estado do Rio de Janeiro; Estado onde
tos, para aqui deixar consignado um apeiO e um registro. ger~tmente se concentram essas filas humilhantes para o trabaVou começar pelo registro.
lhado_r, principalmente para aquele que, pela idade, já se
Há quinze dias, numa quinta-feira, portanto há exata- aposentou e é submetido, indefeso, a esse· tratamentO vil.
mente duas semanas, tivemos, aqui, a presença do Sr. Mirlistro
Já -~stamos no dia 7 de nov_embro__e qüero dizer que,
Antonio Rogério Magri, em depoimento perante o Senado neste íntefim, além dO ie·querimento que apresentei ao Senado
·r'ederal, com vista a esclarecer várioS-ãspectos referentes ao - ã.lém -do requerimento-__;_ mantive dois contatos telefónico~.
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com o Ministério do Trabalho e da Previdência_ Social, e, enfático, inclusive dizendo que parecia que tinha existido uma
·
hoje, assisti no Jornal Hoje, da TV Globo - lamento ter · coincidência.
assistido- e no Jornal do Meio Día, da TV Manchete, cenas
O SR. ESPERIDJÃO AMIN - Sugerindo até que eu
de novas humilhações, ocorridas principalmente em Belo Ho- tivesse estado no gabinete dele!
rizonte e também, em alguns postos de atendimento do Rio
O Sr. Garibaldl Alves Filho - ...• que parecia que tinha
de Janeiro e da Baixada Fluminense. Hoje é dia 7 de novembro
e até este momento, apesar das minhas diligências pessoais, sido até uma transmissão de pensamento. Creio que V. Ex•
nenhum roteiro dessa tal comissão do Ministério do Trab;~.lho tem toda razão e estou solidário com o seu protesto.
e da Previdência Social cumpriu com o seu papel, nenhum
O SR. ESPERIDIÃO AMlN- Exatamenk, Senador Garoteirq desses chegou ao meu conhecimento e, para concluir, . ribaldi Alves Filho, foi justamente isso qUe o Ministro disse,
os jornais de circulação nacional de hoje a~d~ infO:rmam o _e~t;i_ (!.qui no~as notas taquigráficas:
seguinte - como é o caso do Jornal do Brasil de hoje, à
"Dá a impressão de que V.'' Ex• partiCipou da reupágina 7:
nião que tive hoje no Ministério."
"Aposentado receberá este mês menos do que em
Até esclareci que não tinha participado, porque nunca
outubro."
----------fui ao MinistériO do Trabalho sequer por telefone, e me dirigi
Portanto, toda a perplexidade e indigtiação que eu julguei ao Ministério apenas a partir da visita do Ministro ao Senado.
ter traduzido há 15 dias, na presença do Sr. Ministro do Traba~
Quero registrar, serena mas enfaticamente, o meu prolho e da Previdência Social, que aqui se apresentoü-niuito testo e formular um apelo aos meus Pares para que essa comisbem, diga-se de passagem, até elogiei isto, não trouxe frutos. são seja criada a_ fim de que cumpra um trabalho - não
Mas elogiar o comportamento pessoal e·até mesmo a-figura é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma Comissão
humana, com as suas deficiências e as suas virtudes; do Minis- Parlamentar Externa -, para que nos dirijamos ao INSS,
tro do Trabalho, não resolve o problema da humilhação que ao Ministério do. Trabalho e da Previdência Social e a_o enconme moveu naquela oportunidade e que, tenho certeza, moveu tro dessa gente sofrida.
Lembro-me agora que fiz uma confusão sobre as datas.
também o Senador Garibaldi Alves Filho, que foi o autor
do requerimento que trouxe aqui o Ministro.
Há duas semanas esteve aqui o Ministr~ _do Trabalho; há
Quero lavrar, quero registrar o meu protesto pela indife- uma semana foi outro fato que ocorreu aqui. Há uma semana
rença com que o Governo e o Ministéiío dO Trabalho e da aconteceu o belíssimO discurso dq .Senaçior AlbaQO Franco
Previdência Social, em particular, conduziram essa questão - e era isso que estava no meu subconsciente - em defesa
nOs últimos 15 diaS. À palavra humilhação quero acrescentar do ilustre empresário Antônio Ermírio de Moraes. Se 10%
a palavra deboche. Deboche não em relação ao Senador Espe- da energia que houve para respaldar esse discurso fosse desti~
ridião Amin, mas para com o trabalhador que, nas filas, de- nada para formar essa Comissão Parlamentar Externa, ac4o
monstrou que nós não apenas estamos longe do Primeiro Mun~ que seríamos um pouco mais solidários e um pouco mais jusdo, como estamos próximos do submundo no ltato desres~ ~.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
peitoso para o aposentado e o pensionista neste País.
Para concluir, quero conclamar o Senado Federal e apro~ (Muito bem!)
var de vez o requerimento, foirnattdo a Comissão Parlamentar
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
Externa, para que a tempo e a hora estejamos não apenas palavra ao nobre Senador José_PauJo Bisol.
no Ministério do Trabalho e da Previdência Social, mas_ nas
filas, porque lá é o nosso lugar, -lá é o lugar de quem tem
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB - RS. Pronuncia
a proteção e o mandato para representar o povo.-o seguinte discurso-; Sem reVisão do orádor.) -Sr. Presidente,
Assistir à humilhação pela televisão é chocante, mas con- Sr~s e Srs. Senadores, tivemos, hoje, neste plenário, uma bela
fortável. Testemu-nhar a humilhação ao vivo, ln loco, haverá discussão a respeito da votação, em segundo turno, do Projeto
de ser, pelo menos, um fato inédito que o Senado praticará, de Emenda de uma disposição constitucional transitória da
através de seus representantes, no cumprimento real do seu Constituição, relativa ao plebiscito preVisto por esta Consti~
dever.
tuição, e visanâo a mudança de data deste plebiscito. Foi
Era este, portanto~ o re2istro.
urn:a:··votação em- dois turnos. No primeiro turno, eu votei
contrariamente
ao projeto e ontem, acompanhando o compe~
O Sr. Garibaldl Alves Filho - Permite-niê-um aparte,
. tente Senador Eduardo Suplicy, votei favoravelmente.
nobre Senador?
O que estranho é que a mudança de um voto cause estra~
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Concedo o aparte a V. nheza. Qual é o sentido de uma discussão? Qual é o sentido
Ex•
de um diálogo? Nós, aqui, discutimos, argumentamos, dialoO Sr. Garlbaldl Alves Filho- Senador Esperidião Amin, gamos. Qual é O s~ntido disso? SUponhamos que o princípio
indago de V. Ex' se essa comissão iria ser formada no âmbito ético determinasse a proibição da mudança. Qual é o sentido
que haveria nas nossas discussões? Que Significação encontrado Poder Legislativo, conforme V. Ex' falou.
ríamos nos nossos diálogos? Mais, por que dois turnos, se
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O requerimento não foi um voto no primeiro turno implica a obrigação ética de votar
decidido ainda.
igualmente, no segundo? Não faz sentido. Quer dizer, existem
O Sr. G'll"ibaldiAlvesFUho ~Mas uma vez que o requeri- dois turnos, porque se discute, se iluminam as inteligências,
mento está para ser decidido, quero, desde logo, adiantar se argumenta e se muda de opiriíão. Como é da lei da vida,
a mudança, a metamorfose!
O- meu voto favorável e dizer da minha perplexidade, porque
Agora, quero fazer um registro, quero deixar nos Anais
esse foi um dos momentos, - ao responde - a V. Ex~ em
.que o Ministro do Trabalho e da Previdência SoCial foi mais a idéia dessàinudança. O fato é que houve uma modificação
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·fundamental no comportamento da Presidência da República. que os cratadistas chamam de participação do Poder Executivo
Para ser breve, vou lembrar um princípio de lógica formal no processo de elaboração da emenda constituciopal,,nãÇ' há!
que aprendi quando era adolescente: ''A'' não po_de _ser ''A'' O proces'so se inída-e se conclUi no Congresso Nácional. Ene "B" ao mesmo tempo; se é "A", não é "B", se é "B", t.iio, o Presidente, por assim entender, resolveu não se imiscuir
não é "A".
na questão. Certamerite, se Sua. Excelência aquj_ estivesse,
O governo, seja ele o do Presidente Fernando Collor _ aillda fosse peputa40;:cOiilo já_ o _foi, poderia ter tido oportue seus Ministros, que é uin só, seja o governo passado do --nidade ·ae, mais uma vez:--&randir, expender seu ponto de
Presidente José Sarney e seus Ministros, não pode ser favorá- vista parlamentarista. Mas, agor~, alçado à condiçãode Chefe
vela uma tese ou a um projeto ou a uma-idéia de mutação do Poder Executivo, achou melhor não interlerir, nãó- particonstitucional e ser, ao mesmo tempo, contrário a esSa idéia. · i::fpar do processo, sem prejuízo de ter uma posição, que não
Ontem, fomos surpreendidos com uma variação compor- é a minha por sirial, posto que sou, como sabe V. Ex•, presidentamental do governo através de seu mais expressivo Ministro, cialista. Daí por que gostaria de dizer a V. Ex~ que a sua
que começou a operar em sentido contrário à declaração do V. Ex• ter, inclusive, reviSto Sua posição é algo natural na
Presidente da República. Quer dizer, é -óbvio, ·não preciso vida política. Digo sempre que coerência não querdizedmutadiscutir esse assunto para diagnosticar a ambivalência, a dupli- bilidade. E quem discorre sobre esse assunto, com muita procidade de sentidos, pior, o jogo duplo!
priedade, é Fernando Pessoa que, embora não tenha feito
Bem, cOmo Orteg3. y Gasset, sou eu e miD.ha circuns- maiores incursões no plano de política, nos deixou lições que
servem para ser aplicadas nesse campo. Fernando Pessoa chetãnciã.. Seiiti descOnforto, porque se eu mantivesse o voto gou, certa feita, a afiirnar até que. desconfiava d~quele_s que
que realizara no primeiro turno, estaria ãcOnipariftã.ndo e pres- tinham idéias muito arraigadas, multo profundas. E~:Itão, pentigiando a ambivalência de um Presidente da República. E soque coerência-não quer dizer iinutabílidade. E -y._ :t;;?C~ •
. um Presidente da República não pode ser ambivalente, porque no espaço entre a primeira e 'ã segunda vOtaçãõ, reviu sua
transfere a ansiedade para Nação, para o povo inteiro posiÇão, daí a 16gica dos dois turnos para emenda constitué o que está aconiecéndo! Então, eu acompanharia essa ambi- cionaL Como se. trata- de uma lei que é a lei das leis, a Lei
valência. Percebi que a sa_úde estava do outro lado, porque, Maior, é cercada de uma tramitação muito mais rígida, se
efetivamente, se eu mudasse o voto; não estaria envolvendo
rincípios, estaria, apenas, ampliando 0 espaço dialóMco-, 0
assim posso çiize~. que uma lei ordinária, uma lei compleP
~~
mentar. E daí as duas discussões, as duas votações. Uma
espaço da discussão_, ~e llll! assunto que, sem dúVida, é rele- lei ordinária traniita numa discussão únicã, numa votação únivante. E, isto avaliaremos mais adequadamente daqui·aalgum ca, a lei constitucional não, dela se exige dois turnos nas
duas Casas, o que_Iitostra, conseqtie:ri_temente, que _o-IégíSlador
tempo.
- O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. ·Ex' u~ aparte?
-ConstituciOnal quis dar ao preceito constitucional maior estabiO SR. JOSÉ PAULO BiSOL _ Ouço, com muita honra, ·!idade fazendo com que o dispositivo não sela alterado sem
uma prévia e articulada reflexão. Daí pOr que ·quero dizer:
o aparte do nobre Senador Marco Maciel.
a V. Ex• que acho, extremamente até, explicável e por isso
O Sr. Marco Maciel- Senador José Paulo Bisol, ouço não merece a não ser, em lugar de censuras, encômios, e
com a atenção que V. Ex• merece a sua manifestação alusiva acho também que_ é até um ato _de coragem o que V. Ex~
à votação de ontem, quando discutimos e votamos a proposta pratiCoU nesta-Cã.Sa. Dizendo isso quero, mais Urna- vez, ao
do Senador José Richa, subscrita por outros Srs. Senadores._ conclu!r o meu aparte -não desejo interrompéHo mais Gostaria de dizer que, como sói'acoi:ttecer, V. E~ -coloca dizer a V. Er que, com relação â posição do Presidente da
muito bem a sua posição e mostra que ao rever a sua oposição República, acho-a_extremamente clara, cristalin;:~., até.tran_slú- o que não deixa de ser um ato de coragem - V. EX' cida - como diri3 o ex-Presideri.te Jânlo Quadros_. Agora.
buscou encontrar o espaço para que a questão sobre o sistema a minha posição e 3 do Ministro J~·rbaS Passa~;:inho, faço quesde Governo tivesse a suà discUssão prolongada. Entendo que tão de frisar. elas foram dentro daquele espírito que norteia
esse é um argumento extremamente procedente; se bem que a nossa vocação presidencialista e, até certo ponto, fundasendo presidencialista eu não pudesse sufragar também esse mentad~ em fatos que nos levaram a continuar adotando a
pensamento- repito-, mas creio que o argumento-é extre- nossa posição. Era o aparte que go-s13ria d"e dar a V. Ex~
mamente procedente. Agora eu gostaria- de mais uma vez
dizer a V. Ex~ - e já tive oportunidade de afirmá-lo em
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Agradeço V. Ex• pelo
aparte ao discurso do Senador Pedro Simon- que, a posição generoso e culto-aparte. E_u faria apenas algumas observações:
do Presidente, a mim me pareceu muito clara. O Presidente não fiz nenhuma revisão de posição; eu fiz- uma adaptação
adotou uma conduta de deixar esta questão_ ao àlvedrio do a uma determinada circunstância, no sentido ''orteguiano''
Congresso, de modo especial do Senado; ao talante de cada do conceito; quer dizer, a circunstância me levou a mudar
membro desta Casa. Em que pese Sua Excelência dispor, o voto sem mudar de posição. Em o-utras palavras, o conceito
nesta Casa, de Partidos que o apóiam, o Presidente em mo- que eu nutria a respeito do projeto continuo nutrindo, mas
mento algum se manifestou rio sentido de fazer proselitismo ambivalência do Poder Executivo brasileiro ... porque o Poder
em favor da posição que Sua Excelência abraça; '":Iuc é parla- Executivo, nobre Senador, não é o Presidente da República.
mentarista. Então, creio que a posição do Piesidente não é o Presidente da República e seus Ministros, c se há uma
foi no sentido de que pudéssemos censurá-la; pelo contrário. contradição entre o Presidente da República e o Ministro
penso até que, como· Chefe de Estado, sua Excelência ente-n- da Justiça, ela está dentro do QQverno, é urria contradição
deu que o processo de emenda constitucional transcorre total- do Governo. Por falar em contradição, V. Ex~ conhecc_Sartrc,
mente na Câmara ou no Congresso. Como sàbe V. Ex' melhor vou aproveitar uma definiçãõ dele. Contradição supõe ambido que eu, o projeto--de emenda constitucional se inicia e gúidade, por que toda ambigüidade, diz Sartre, é umilcontrase conclui no próprio Congresso Nacional. Não há aquilo dição não amadurecida. E a contradição entre o Ministro
o
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Refiro-me ao ExecutivO, a uma entidade, a.- um ser político
que é constituído do Presidente da República, do Ministro
da Justiça e demais Ministros; Eles são um ser e eles revelaram
uma contradição. E essa contradição é uma ambigüfdã.de.
E ambigüidade é duplicidade ou multiplicidade, pluralidade
de sentidos. E a pluralidade de sentidos gera a confusão.
É isto! Sem aventar nenhuma referência ãs pessoas do Presidente e do .Ministro_.
Não sei se V. Ex• está recordado, mas no meu projeto
de Constituição- e fui Relator da Constituinte, justamente
do 1"' Capítulo - o primeiro artigo dizia que a Nação brasileira
está assentada na inviolabilidade da dignidade humana. Eu
queria- <J.tie dó ponto de vistã. coDstitucional, o nosso fundaO Sr. Marco Maciel- Só para dizer a V. Ex•, me perdoe mento fosse a dignidade da pessoa humana._ E é por isso
mais uma brevíssima interrupção. O Ministro Passarinho foi que em meus comportamentos políticos, onde às vezes sou
tão retilíneo na sua conduta, tão vertical no seu gesto, como veemente demais, jamais faÇo-referência às pessoas. Discuto
toda a Casa e os que o conhece sabem disso, que fez questão, comportamentos, discuto idéias, porém jamais tocO na digni~
inclusive, de ligar para o Senador José_ Richa, dizendo da dade das pessoas humanas, porque não tenho, neste sentido,
posição que estava adotando. Se S. Ex• estivesse agiildo- à inimigos. Ao contrário, cada pessoa humana é surpreendente
sorrelfa, à socapa, não teria feito nenhuma comunicação;. O .para mim, pelos sentidos que traz a mim·, que sou incapaz
Senador José Richa iria- saber a posteriori. S. Ex• teve essa de produzir por mim mesmo. Onde quer que a pe-ssoa esteja,
linealidade de conduta. Fez questão de dizer ao Senador José eu que fui juiz 30 anos; e cOndenei milhares de pessoaS partinRicha: uolha, a posição d() Presidente é essa. Mas a minha do do respeito_ dessas pessoas.
Faço o registro, lembrando-me .de Cassiler, que defiriia
é outra". Então, acho que está - perdoe~ me a expressão
-magnificando uma questão, ampliando uma questão que, o -homem como um ser siníbólico. O que significa esta frase
a meu ver, não deve ter outra extrapolação senão aquela de Cassiler? SignifiCa que o- ·nomem é ·a-que-· significa. Por
isso é um ser simbólico. Não adianta, como aliás escreveu
que ficou evidente nos debates que aqui se travaram. Penso
que foi um dia importante pai'a o Senado, um dia que eu ·Fernando Pessoa, ser gêniO de mansarda. Trago, pela terceira
diria até denso e fértil para o Senado, um excelente debate vez, o Fernã.ndo Pessoa: "Não adianta_ser gênio de man_sarda,
se queres ser gênio, vai ser gênio produzindo. É a obra que
aqui se travou e, ao final, prevaleceu um ponto de vista.
Mas não se deve dar a esse resultado outras interpretaçõeS irá revelar a tua genialidade. Sem a obra nãC)há gênios."
Significamos o qu~ faúljl-o~ e -o que SOmós. SignifiCa'mos
que não sejam aquelas que, efetivamente, brotarani o·u residas nossas- qualidades_ como~ aliás, partindo de Cassiler, foi
taram do debate parlamentar.
a:dotaâO peJo funcion-alismo americano através de Talcott_ParO SR. JOSE PAULO BISOL - Longe de mim, nobre sons. O ser é o_ que sigiiifiCã: E significa o que é enquanto
Senador Marco Maciel, um julgamento a respeitO do compor- qualidade e-o-que Iaz, sobretudo signifiCa o qUe faz.
tamento dessa admirável pessoa que é o Ministro Jarbas PassaÉ por iSso, porque signifiCo o que façó, porqUe ·sigrtificO
rinho. E longe de mim, também, qualquer tendência obscura, o que mudo, o que se metarmofoseia em mim-, porqüe signifiCo
incosciente Ou conSderite de julgar a pessoa do Presidente _o voto que fiz no ptimeiro turno e significo o ·votO coritrário
da República. Eu estóU discutindo o Executivo e sua contra- -que fiz no segundo, pOrque significo isso é que quero deixar
dição interna, como -o pressuposto gnosiológico da transfor- aqui inscrito DoS Ariais que nã4:>"müdei de posição-, nem de
-- ----- -- - -mação do meu voto; isto é, eles com o comportamento contra- conceito.-ditõriO;e Com a ·ambigüidade- eu não digo· ambigüidade
-Mas a circunstância orteguianaménte dete":i"rhii10u, recode pessoas, pois a miilha discussão envolve o caráter retilíneo mendou, aconselhou-me a níudar o voto. E a circunstânciadessas pessoas, e envolve o jogo político e um desajuste com- se define, resumidamente, na ambigüidade do Poder Execuportamental do Executivo como um todo, como uma entidade tivo enquanto Governo, enquanto um ser representado_ pelo
colegiada.
Presidente da República e seus Ministros ao mesmo tempo.
Na maior sinceridade, às vezes, se comete um ato de
_-_Esse erã o iegistro que desejava fazer. Repetindo Sartre,
equívoco evidente. V. Ex~ citou Fernando Pessoa. O Fernando
Pessoa dizia assim: "O-poeta é um fingidor. Ele finge tão a ambigüidade, de quem quer que seja- do Presidente da
completamente.que chega a fingir que é dor a dor que deveras_ República, de um Senador, de um Deputado ou de uma pessoa
sente". E também Fernando Pessoa, em-outra oportunidade, q-ualquer- é sempre uma contradição _não _amadurecida. E
escreveu versos quiçá os mais duros e trágicos que já li na quando a contradição é do Presidente da República, quando
minha vida, quando escreveu: "Se te queres matar, por que a ambivalência é do_ Poder EXecutivo·, ela se transfere, em
não te queres matar? Se ousares, ousa!" O que ele estava termos de ansiedade, de inquie-táção e, cOnSeqiieriteinente,
invectivando? Ele estava invectivando a ambigüidade, a ambi.. de doença - psicanaliticamente "falando para todo o povo.
- -güidade dos falsos suicidas, que criam circunstâncias dialogais, Da1 por que não me resta mafs-do_ que repetir.
sugerindo que vão acabar com a própria vida e a coisa vai
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu sou eu e minha cirse alongando, se alongando ... " Mas, se queres te matar, se cunstância.
ousares, ousa! E se n·ão ousares, confessa que não queres
Muito _obrigado! (Muito bem! Palmas.)
te matar".
É justamente isto: se <)uerés ser a favor da emendã~ porO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
que não queres ser a favor da emenda? Se ousares, o-usa! palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
da Justiça e o Presidente da República era tipicamerite ·uma
contradição precipitãda, não amadurecida, que se transformou num jogo político superficial, do qual se aproveitou um
oportunista,-como é o S{. Leonel Brizola!
_
É neste sentido que, se -eu mantivesse o voto do primeiro
turno, eu estaria acompanhando esse tipo de imaturidade na
contradição, isto é, de ambigüidade, e estaria me definindo,
porque "diga-me com quem andas e eu te direi quem ·es".
estaria me definindo como um ambígüo também.
Eu percebi que preciSãva mudar, não de conceitos e nem
de princípios,- maS- de decisão, dado que o próprio Governo,
com a sua contradição, havia modificado a circun~tânéia ·do
jogo.
·
·
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O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~' e Srs. Senadores,
praza a Deus tenha o Brasil conseguido adentrar, com firmeza
e pertinência, após a implantação do processo de privatização
de suas estatais, na modernidade tão almejada e propalada.
Com efeito, a desestatização da economia, modelo adotado e vigente no Primeiro Mundo, firma-se, no final deste
século, como condição e fator indutor de progresso e desenvolvimento de toda a Nação comprometida com os postulados
que consubstanciam a cidadania. O Estado contempo!ãneo
reservou-se a função social, restringiu sua atuaçáo a essa áréa:,
à qual fica afeta equacionar a problemática da saúde pU.bliCi,
habitação, educação, transporte, saneamento básico e segurança, desvestindo o seu aspecto empresarial, paternalista e
providencial. A atividade lucrativa não mais está inserida dentre os_ objetivos do Estado moderno, que está devolvendo
à sociedade, à iniciativa privada.
Ao superestado, ao megaestado contrapõe-se, nesse_ final
de década, o Estado-agente social, voltado e direcionado para
o exercício da cidadania, no sentido de criar, propiciar e manter as condições necessárias e os melhores padrões para _que
ela se concretize plena e, sobretudo, digna.
O programa do Governo Cóllor, alicerçado em tais pilares, que são_ também aqueles que animam e sustentam, a -recente reforma soviética, voltada agora para 0 incentivo da economia de mercado, se faz merecedor do apoio de todos os brasileiros que sonhamos com uma Pátria renovada, bafejada pelos
bons ventos de uma economia inovadora, informada por valores novos, a que muitos ainda resistem em aceitar.
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tiza e nos deixa à margem do desenvolvimento
'dista.

primeiro~mun

A venda da primeira -estatal brasileira, consumada no
segundo Ieíião, tirante o aspecto das manifestações populares
nas cercanias do local de sua realização, foi uiri sucesSO, principalmente se considerarmo~ que_ o _preço alcançado superou
o mínimo fixado, tendo fiCado ac_ima dele 14,27%. O preço
total somou Cr$709, 7 bilhões, que equivalem a 1 bilhão e
170 milhões de dólares_
- __ É alentador consignar, nob~es Pares, que os maiores comPrâdores individuais foram nacion~i_s:_ a :Previ, Caix~ P~eviden
ciária dós funcioliãrios do Banco do Brasil, que comprou
14,94% do capital votante da empresa - 167,3 bilhões de
ações -, e a Companhia Vale do Rio Doce, que adquiriu
14,6% das ações ordinárias poStas à venda, sendo que o fundo
de pensão dos seus funcionários acabou levando outros 7,63%
das ações. Apenas 5,9% das ações da siderúrgica- Dtineira
ficaram em mãos de 15 empresas estrangeiras, minoria inclusa
no total das 144 empresas que arremataram 839,8 bilhões
de ações. Em 29-10_ p.p, o Governo deu início à segunda
etapa do processo de privatização -da Usiminas, colocando
ã venda, através da rede bancária e de corretoras credenciadas,
ações preferenciaiS que poderão ser compradas por pessoas
físicas, sem direito a voto, com financiamentO do BNDES.
Estabeleceu-se como critério uma cOmpra mínima de duzentos
lotes de mil títulos, sendo possível financiar a compra das
ações em até7 anos, com. juros de 8% ao ano, mais·a CorreÇão
monetária, que será calculada pelo INPC.
Eliminadas as prim,eiras barreiras e os -obstáculos que
foram não só de ordem 'política~ mas também judicial, que
Em verdade, é preciso reêànhéciei que· o únov_O•: iiDPaCtã motivaram um sem-número de ações para inibir o processo
e assusta, especialmente àquelas mentes acomodadas e hermé- de privatização" da Usimi;tas, o BNDES, órgão responsável
ticas. Por isso está sendo tão difícil pdvatizar ém riosso-País. pela sua implantação, já cClebra, junto ao Governo Federal,
Embora respaldada em texto legal, de n9 8.031, a privatização a realização serena e tranqüila, em 1s>-11 p.p, do leilão da
está a exigii múito mais um processo de convencimentO e nossa segunda estatal, a Celma, que fabrica turbinas para
·cooptação da sociedade l;>rasileira, trabalho a que oBNDES, aviões.
Qualquer recuo que houvesse existido, por parte das autoórgão regulador do processo de privatização, está se dedicando
com denodado esforço.
ridades governamentais, quando das múltiplas pressões contra
E, no nosso entender, é o "novo", desconbecid-o_e arliea- o processo de privatização, implicaria danos irreparáveis para
çador, que explica, embora não justifique, as vândalã.S reações _a Nação, que amarga, até hoje, a suspensão da privatização
presenciadas na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, d~rante _ da e_mpresa pauli~ta Mafersa, em 1~89, o que faz custar atuaJo primeiro leilão, frustrado, da Usiminas, as quais se repeti- mente, no Cálculo dos especialistas, mais de 30 milhões de
raro, porém em intensidade menor ,no segundo leilão de 24-10 dóhues para o contribui~te brasileiro. _Um desarranjo, uma
p.p. O interior do prédio onde funciona a Bolsa de Valores, . frustração no projeto de desestatização desencadeará agora,
nesse dia, permaneceu tranqüilo, graças ao rígido esq-ue"ma _f~talmente, grave comprometimento da imagem reformadora
policial que impediu sua invasão por grupos ex-altados, iespon- do Estado atual, sérios obstáculos para o encaminhamento
sáveis pelo insucesso dQ primeiro leilão. Mas, em flagrante Cj:a dívida externa, penosa castração da reforma social, indesecontraposição, o tumulto do lado de fq!:a fez e~plo9ir bombas jâvCl desmonte da reforma administrativa, temível iCCJeração.
de gás, e o confronto entre polícia e manifestantes deixou do déficit público e da espiral inflacionária.
O bom senso nos adverte, ~r. Prestdente, Sr•s e Srs. Senaaproximadamente 80 feridos, vitimados pela fumaça das bombas de gás ou atingidos por pedras. Além d~s pr~prios manifes- dores-, prudentemente, que, por outro lado, analisada a privatantes, polícias e jornalistas também saíram feridos. Um des- tização de modo genérico e abrangente, ela não é panacéia,
tes, que deu cobertura ao evento, atento ao c_ontraste dos __ remédio curador de todos os mal.es que nos acometem como
dois ambientes - o interiOr e o exteriôfda"BõlSã de Vâlofes, · NáÇão, social," política e·economicamente. Há de se cuidar
naquele dia -, se reportou à matáfora que define o nosso pára -que hão se chegue à ufania e ã euforia mesmas que
contradit0:1rio contexto de dífei-ençassociais e polítiêaS:-"Belín- ~ caracterizararri o--estatismo forte e opressor que antecedem
dia", uma fusão de Bélgica com Índia, a Bélgica civilizada, o Estado moderno, direcionando para a dinamização de uma
resguardada no interior do prédio da Bolsa, e a lndia, terceiro- política social centrada na cidadania. Não se privatiza só "por
mundista, em verdadeiro 'janimus" de guerra, solta nas ime- privatizar, por estar- da moda n.
diações da Praça XV de Novembro, que sedia aquele órgão.
O equilíbrio_~ a pOrideração, a reta intenção e o propósito
É o próprio processo de privatização no- seu decurso, entre- íntegro das autoridades do Governo formam unidade intrfntanto, pelos resultados positivos que vai ense jaf, que nos hãbi- ·Seca e indissociáVel, f aiores essenciais e impresciridíveis a uma
.fitará a enfrentar e solucionar a idiossincrasia que nos estigma-- polítiéa: bem sucedida de implantação da privatização. Sem
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esse somatório, ela está em xeque. Atitudes-Oblíquas C e·sca-

formUlação de políticas gOVàriameiltàiS e à elaboração tecno-

moteadas não podem ter assento em processo de tal natu_reza lógica, ambas imprescindíveis para que o Bfasil encontre as
importante para o futuro do País, porque, mal encaminhado,
saí9ás para a· Crise.
__
poderá estremecer a própria soberania nacional, se, por exemNa oportUnidade do encontro, que está sendo coordenado
pio, privilegiar o capital estrangeiro em detrimento_ do capital pelo companheiro Alano de Freitas, Secretário do Desenvolnacional, reconhecimento sempre, não obstante, que o primei- · Viffierito Urbano e Meio Ambiente de Goiás, o Dr. Pedro
ro é bem-vindo, desde que não hostilize e neutralize o se- Celestino Filho, Presidente do PMDB de Goiás 1 instalará o
gundo.
Comitê Regional do Meio Ambiente do PMDB- GO, que
Queremos crer que os críticos do proceSso da privatização -. setá1 sem dúvida 1 um posto avançado para continuar o trabadas nossas estatais terão 1 no decurso do tempo, as respostas lho iniciado pelo encontro, no âmbíto do EStado.
quanto ao acerto _dessa decisão, e não mais pairarão dúvidas
O Centro-Oeste é uma fronteira promisSOra para·o desende que, já rentável, a Vsiminas cãrreará mais lucros para volvíinento nacional. Encontrar os _camil;~.hos para ocupá-la
o País em mãos particulares; de que a permanência dos acio- plenamente, em todas as suas possibilidades agrícolas., pecuánistas japOneses é imj)orfante- para a sidenígica; de que está rias, extrativistas e industriais~ mantendo a integridad~ a!'lljustificado o uso de moedas marginais, de títulos de dívi~as _biental é, uma tarefa que cabe a todos os brasileiros.
Parabéns ao PMDB nacional por sua preocupação com
públicas de baixo -valor no mercadO; e de que o liriiíte de
40% permitido ao capital estrangeiro não-será rompido por matéria de tal importância p-romove-ndo esse encontro. Paraposteriores acordos.
..
béns aos_ companheiros de Goiás, de Mato Grosso. do Sul,
O Presidente Collor, que propós e está já agora ver!l~dei- Mato Grosso e Distrito Federal, pela oportunidaoe de refletir
ramente efetivando a retirada do Estado da atividaQe, ecpp.ó- -sqbre os caminhos de seu futuro .... _ , , _ , . . . _....
mica, terá como seu aliad~ o tempo, sempre dono e. senhor
Mui!o obrigado. (Muito bem!)
da verdade, que dará testemunho do acerto ou não de sua
O SR- PRESIDENTE (Dircéu Carneiro) _:_: c.oncedo a
..
__
· -_
decisão de privatizar as estatais.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores1 observados-e resPei- palavra ao nobre Sen:adbr Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHAES (PSDB _:_ BA- Pronúncia
tados_os critérios de atendimento às urgências nacionais, dentro de uma sistemática de desestatização voltada realmente_ o seguinte discurso.)- Sr. ~~f!sidente, Sr"5 e Srs. Sei:tadores 1
para os interesses soberanos da Nação bqsileira, é-nossa Crian- tOdo o progresso se funda no desenvolVimento tecnológico.
ça pessoal que a privatização, que or~ se inicia, tofriár-Se-á Nação alguma alcança um patamar de bem-estar e prospemarco indelével de propulsão do progresso e·avanç~ d_a -~o,ssa ridade sem que os setor.es da ciênci;;~: e tecnologia sejam avanÇaPátria, consentânea, a nos libertar do.subdesenvolyimepto .dos,- estejam na vanguarda..
. ,
· .
em que estamos_ imersos, e que nos limita a um '(e_rct::iro
Muito se discute entre nós o papel que a pesquisa dentíMundo menor e _d.esolado, que queremos e iremos. vencer fiça e tecnológica deve desempenhar no dia-a-dia do País.
e superar. exatamente através, também, dentre 0Utr6S"fãtores, -Alguns acham que aqui se investe mUito pouco em PesQU"isa,
dos bonsfruto_s_da instituição responsável do processo de priva- outros entendem que nossos. pesquisadores precisariam ter
tização das estatais nacionais.
- -. __n:tel!J.~o.res_ condiçqes _de trabalho par~ se dedicarem aos seus
Muito obrigado. (Muito bem!)
_experimentos; há até aqueles. que acham que a competência
i_rivestigativa de _nossos cientiStas nao-é das maiores.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _: Concedo a_ ____ De nossa parte, entendemos gue o ponto fundamental
palavra ao nobre Senador Onofre Qulna:n.
, -é ptoporclonar aos ci~iüist3s e -pesquis3d~or~~ todOs OS nieios
o SR. ONOFRE QUINAN (PMDB - ao: Pronu~cia necessários às suas experimentações, vindo o resto por acrés0 seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e SrS.,Senadores 1
ciinO'é Córilõ dnl.Se'qi1êriCia.
-. , - .. . A propósito, no dia·J3 de agosto último, o Professor
figuras da mais al.ta expressão do PMDB, a partir do Presid_ente Nacional Dr. Orestes ·ouérda~ do GoVernador -de José Goldemberg publiCOu, nó Jornal do BraSil, sugestivo
Goiás, Dr. lris RCzenáe, de Senadores; DePtitadOS,~téCn.icos, · e_ elucidativo artigo·, intitulado "Ciêncüi1 ·para que-· e p"ara
companheiros todos do partido, estaremos reunidos em Goiâ- quem?", em que enfoca o problema das verbas para-a pesquisa
nia, no próximo dia 8, num encontro de máxima importância: científiCa e tecnológica.
Começa ele focalizando a realidade da União Soviética,
o primeiro encontro do Comitê Nacional do Meio Ambiente,
presidido pela ilustre Deputada Ríta Camata. - ~m ,que toda pesqu'isa era ·finaildâ.dâ e diredonada pelo EstaO tema básicO do encontro será o desenvolvimento sus- do._ Isto fez com que o desenvolvimento te"citóló$ico e toda
tentado, principalmente das áreas do_ cerrado e do pa~tanal, a atividade industrial (principalmente a militar) ocorresse quasífioS ecológicoS Cã.racterfsticos de nossa região.
se "iriteír8.inente-dissociada da atividade científica, fazendo com
A discussão dessa matéria assume particular importância que o parque induStrial sOviético seja hoje inefiCie-nte, obsoleto
nesse_instante quando, a pretexto da preservação ambiental, e altamente poluidor. No entanto, com as modifieâções estrucoligam-se linhas_de opinião nacionàfS e -inte-rnaçiOriaíS-Ciefen- turais e políticas lá ocorridas recentemente, essa situação cedendo uma posição que não interessa ao_ Brasil por limitar-nos ni.eçou a mudar. A Academia de Ciências foi declarada iodeas possibilidades de desenvolvimento. pendente do Estado e, como tal, deverá reexaminar a postura
Firmar conceitos seguros qUe etilbasem uma- política de
já arraigada entre os seus pesquisadores, de manter a atívidade
desenvolvimento não predatória e criar dcfcsas_eficazes à nos- científica desvinculada da realidade soviética.
sa autodeterminação nacional, é uril trabalhO imperioSo- que
Entre os países em desenvolvimento, a realidade ainda
deve mobilizar toda a cidadania.
é aquela da pesquisa científica e tecriológica ser quase toda
Ao insistir na tese do desenvolvimento sustentado como fJ!lanciãda pelo Estado. No Brasil, pOr exemplo, 94% dos
filosofia do desenvolvimento cconômicó, o PMDB presta mais
dispêndios vêm do Governo, cabendo ap-enas 6% à iniciativa
um serviço à Nação, pois aperfeiçoa "iitStrliiilentos básicos à
privada. Em países desenvolvidos- Japão, Estados Unidos.
~
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Ãleniânha, itália, FranÇa·, Cánad(·-;--. :Vêrffic3-se nqia situação
equilibrada, com os setores p4blicos e privado respondendo
cada um por metade dos recursos. Essa parece ser a sitiláÇão
desejada para o Brasil, e, segundo o ProfessOr GOideniberg
estamos caminhando para lá.
·
'
A pàrticipação do setor privado nas pesquisas é tão impor. tante que, na Coréia- país que experimenta Uma Verd-adeira
explosão de tecnologia de ponta e de progresso - 80% dos
gastos são pagos pelo setor privado, cabendo ao poder público
· os 20% restantes.
·
De acordo com o Professor Goldemberg, "como um todo,

o Brasil gasta p·ouco em ciência e tecnologia, 0,7% do Produto

Sexta-feira 8

7889

o que, em termos relativos, é mais do que a verba dos países
desenvolvidos. Nisso, o Ministro· parece ter razão, ·e·squecen. do-se, todavia, de um detalhe: enquanto nos países do Primeiro Mundo - Estados Unidos, Japão", Itália, dentre outros
- a verba oficial para pesquisa corresponde a uma média
de US$50.00 por habitante, no Brasil, a proporção é de apenas
US$1.60 por pessoa, de acordo com dados publicados por
Sérgio Rezende no jornal "Folha de S. Paulo", de 28-8-91.
Apesar desses lapsos, na essência, o Ministro está certo.
É preciso investir muito, mas mi.Iitõ.itiais nO dese·nVOIVimerito
-Cieridfico e tecnológico, e é preciso que a infêiátfva """priVadã
assuma a parte que lhe cabe nessa empreitada.
··
É por aí que passa o caminho que vai levar o Brasil
ao Primeiro Mundo.
Muito obrigado. (Muito bem!)

Interno Bruto, quando comparado com os 2,7% do Japão,
mas não por falta da ação ~do Governo: é pela ausência quase
completa do setor privado. O Governo brasileiro gasta tanto
quanto a Itália e o Japão em C & T, quando estes gastos
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
são expressos em porcentagem do PIB".
palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O que é, pois·, necessáriO, é coitvenCer -õ setC?r privado
O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB - AL. Pronuncia
de que deve participar da pesquisa científica e tecnológica. o seguinte discurso-.)" Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
-Para issO, vários Mecanismos estão sendo implementados pelo Solicito a inclusão ·nos Anais do Senado Federal do artigo
Governo:
inú'tulaQo "6mpi'ésas públicas ·e· privadas", de autoria tlo jor1) a aPertura das itnportações,forçará as empresas nacio- - nalista Barbosa Lima Sobrinho, publicado no Jornal do Brasil,
nais ,a melhorarem a sua eficiência e a qualidade dos seus de 3 de. novembro de 1991.
·
- ~ ·· ·
produtos, para que séjam competitivos;·
- "Num momento de destempero de linguagem, com que
2) projeto de lei a ser enviado brevemente ao Congresso. algumas vezes se diverte o Presidente da República, ou se
permitirá -que âs émpresas descOntem até 8%--do Imposto alivia de tensões íntimas, os emptesátibS- passaram pOr· um
de Renda para aplicação no -desenvolvimento técnicO-cien- · mau momento, acusados de covardia e de incapacidade, quantífico;
do o roxo sobe ã cabeça dos governantes e lhes obscurece
3) as empresas do setor de informática serão obrigadas a inteligência até ~esmo o senso das proporções, no julgaa investir ao menos 5% do seu faturamento bruto em desenvol- i:rient~ de_ uma_ clas~e que merecera de um sociólogo·, ·como
vimento; e
SChumpeter, apreciação tão diferente das que tiveram oportu4) Finep, BNDES e Banco do Brasil concederão emprés- . nida~e de ouvir do Sr. Collor de Mello. Embora os termos
timos às· empresas para aplicação nas atividades de pesquisa, ofensivos tivessem sido compensados pela natureza das comcom prazo de até oito anos para amnrtizacão.pensações proporciofl8.das, quando se vendia por um bilhão
O mais importante de tudo é que "a meta de dobrar e setecentos milhões de dólares uma siderúrgica, como a Usia fração do PIB dedicada à Ciência e à Tecnologia nos próxi- -ininas~ ·que Custara ao povo brasilerio seis bilhões de dólares
mos quatro anos, adotada pelo Presidente e incluída no· Orça- e que exigiria, se fosse construída agora, não· menos de dez
mento Plurianual da União, significa que esta opção~ foi feita bilhões de dólareS, no cálculo de um_ especialista cOmo o Sr.
e que está sendo implementada''. Esta foi ti-ma afirmação Fernando Cotrim. Tanto mais que se aceitavam, como pagado Ministro Goldemberg em artigo públicado também no Jor- mento, "papéis podres" ,na classificação' do Go_vernador-Brinal dQ Brasil, no dia 4 de fevereiro últimO. Pois' bém, pà.ra zola, suficientemente depreciãdos, para valer tão-somente quique essa verba duplique ·eni quat:i-o anos, deVéria crescer exa- nhentos milhões de dólares. E trocar dez bilhões de dólares
tos 19% éUmulativos, a cada ano.
po·r quinhentos milhões de dÓlares era o bastante para inverter
Passados apenas seis meses, em 13_c!e agosto-, vem_n_O\_•a- os ápodos do Presidente. Quem ficaria melhor afinal, com
mente o Ministro e escreve, no artigo inicialmente citado, o título de incapaCidade? Quem comprava ou quem vendia
que esse incremento será de 15% ao ario, rios -pr6xiffiós a!ios. a Usiminas?
Em seis nieses, a re"dução ·dos investimentos previstos foi de
De qualquer forma, a melhor siderúrgica brasileira foi
4%. Apertas quatorze dias depois; com o deslocamento do alienada por·força de "papéis pobres" que reduziam o seu
Professor Goldemberg p3ra o Ministério da Educação; assume preçb'a Vinte vezes o seu valor atual. Não creio-que operação
o cargo de Secretário da Ciência e Tecnologia o~ também pro- dessa natureza venha a constituir mérito para: quenfqtier-que
fessor Edson Machado de Souza. No dia de sua posse, 27 seja, exceto, é claro, para os felizes compradores que ·s,oubede ago·sto, informa e.Ie que.as verbas para o_ de_se~volvimc:mto ram preparar tudo, em reuniões_ prévias, para que tudo se
tecnológico, no Orçamento Geral da União para 1992, cresce- processasse da melhor maneira. E frocar dez bilhões de dólares
rão 10%, passando de US$768 milhões para US$818 milhões. por quinhentos mi1hões só se justifica pelo fato de se tratar
Aquilo que, para o Secretário, é de 10% de incremento, na de dinheiro dos outros, de dinh~iro do povo, e de um povo
realidade não passa de meros 6,5%. Esse, em verdade, deverá indefeso, com representantes que ficaram cãbidos e- omissos,
ser o crescimento da verba oficial para o desenvolvimento e que terão de responder, de futuro, pela silenciosa cobertura
científico no prOxinió ano:--apenas 6,5%,.bem distantes dos que deram a uma operação tão ruinosa. Nada mais do que
um daqueles "negócios da Chil;1a" dos tempos dos mandarins,
15% ou 19% antes anUnciados.
Um outro equívoco que o MinistrO comete cfno t6Cãiite que minc3 tiveram nenhum respeito pelo património público
à forma de encarar a verba_ ofici~l para pesquisa. Afirma ele de sua nação. Poder-se-ia atribuir a Pascal a versão de que
que o Governo brasileiro destina 0,7% do PIB à atividade, a voracidade financeira tem razõeS que a razão desconhece.

e
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O noticiáriO do leilão tanto sentiu a significação de tão estranha

operação, dando':'"lhe a impressão de que não houvera desnacionalização de seu capital, quando tudo está a indicar que
houve, na realidade, uma troca de capital, passando tudo
para o controle do capital japonês. Uma questão qu-e poderia
ser totalmente esclarecida se houvesse maior empenho do

~Novembro

de 1991

ções, é que não abonaria nem o critério, nem o patriotismo
de_ julgadores levianos. Há que exigir_ serenidade e equilíbriõ,
para o prestígio das sentenças, se estão em causa, tão~somente,
interesses do próprio Estado, interesses_do BrasH. Ou Será
que o que está â venda é o próprio Brasil, em planos de
privatização que não levam em conta nem mesmo o capital
com que concorreu o povo brasileiro? Ou sefá que virãniOS
um país em qeu as maiores derrotas passam a ser festejadas
cOm girândolas de foguetório? Coní-i..Iin pOvo de escrãVos,
a trabalhar para a prosperidade alheia?"

povo brasileiro, ou de seus representantes, em esclarecer todos
os aspectos dessa mudança de dono com que se desfalca o
património público brasileiro, graças a uma camp·anha de publicidade de que se ignora o custo total.
,
E o curioso é que tudo se fez com um argumento--de
·fantasia, com a tese do que se poderia cJã.ssificãr como a
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) '--- Concedo a
sublimação da empresa privada, no momento mesmo em que
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
se debatera contra o empresariado, o que, deixa a impress~o
de que o próprio Governo brasileiro favoreCe o empresário
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. PronunCia o
estrangeiro, no momento mesmo em que considera- "covarde seguinte discurso.)- -sr:- Presidente, Sr.'5 e SrS. Senadores:
e incapaz" o empresário brasileiro. Nada mais que um precon~
"Os senhores poucos, os_ escravos muitos, os seceito ou uma obsessão, que acaba se traduzindo em vantagens
nhores rompendo gala,os escravos passando fome ...
e benefícios para o exterior, tirando, com o desvío das rendas
Que teologia há ou pode haver que justifique a desuma~
da Usiminas para o bolso particular do dono de suas ações,
nidade e sevícia- dos exorbitantes castigos com que os
recursos que vão ser retirados das rendas públicas do_ Estado
escravos são maltratados?
brasileiro. Como pretender que assim, desfalcado de suas re~ ;
Oh! Como temo que o oceano seja para vós Mar
ceitas, venha a cumprir maiores deveres com A Educação
Vermelho, as vossas casas como a do Faraó e_ todo
ou a Saúde Pública? Há, em tudo isso, um-raciocínio. qUe
o Brasil como o-EgitO."
nem chega às raias dos paradoxos, pois que tem a natureza
de um disparate, de um absurdo de mentes desajustadas. Gas~
tar mais, com menos recursos? Renunciar a reCeitás para-amProferidas pelo Padre António Vieira, no século XVII,
essas graves palavras do -~~rmão XXVII revelam surpreenpliar obrig~ções e desfresas?
.
.
_ __ _
dente atualidade em nosso pobre Brasil de 1991, nesta última
Essa mesma sub1mação da eriipresa privada não pode
década do século XX, quando nos preparamos para os novos
ser admitida sem maior exame, quando as d~as empresas,
a pública e a privada, se revezam nos seus benefícios e nas. tempos do terceiro milênio, pois o País continua, até agora,
suas contribuições. Há empresas públicas rentáveis, como é incapaz de resolver seus -gigantescos e anacrônicos problemas
sociais.
o caso da Usiminas. Como há empresas privadas que estão
Inspirando-me em nossa grande orad_or sacro, poderia ·
longe de valerem como modelos. Se há empresas priva<ias
que respondem pelo desenvolvimento económico dos países indagar: que política há ou pode haver que justifique a desumanidade e sevícia dos exorbitantes castigos com que nossa
em que se encontram, não faltam, também, as que sossobram
~ gente é maltratada?
no oceano dos negócios.
Sim, Sr. Presidente, Sr~ e Sts. Senadores, se o Brasil
Quem tiver alguma hesitação, ou dúvida, a ess_~ respeito,
bastaria passar os olhos pela reportagem de Ricardo Miranda ·é agora filstigádo põr s·everas pragas, à s_emelhança do Eglto,
Filho, publicada no Jornal do Brasil do último domingo, sob )tão podemos deixar de atribuir as desgraças que nos assolam
o título "BC administra setenta e cincO instituiÇões liquida~
a tanta irijtistiça sOci~ll_,que aqui se tem secularriierite praticado.
das". Dava notícia de sociedades financeiras, naturalmente
privadas, que haviam sido liquidadas pela antiga SuperintenDissc!rt31iâo sobre o dualismo _social brasileiro, o Pro~
fessor Hélio Jaguaribe e demais autores da obra "Brasil: refor~
dência da Moeda e Crédito. Informava ainda a reportagem,
ma ou caos" identificarifcomo_-umá das causas do fenômeno
"O Banco Central havia decretado a liquidação de mais de
o iristituto da sefvidão, que perduroU até fiiiS do século XIX.
quinhentas empresas". E acrescentava que um relatório reservado do Departamento de Controle de Processos Adminis- -Os abolicionistas, caril rafas exc_eÇões;-como Joaquim-NabUCo,
conSideravam que a· escravisão era--matéria de legislação. Abo~
trativos e de Regimes Especiais (DEPA) do Banco Central,
lida a instituiÇão serVil, supunha--se eliininados os males df:Ia
relativo a agosto passado, revelava, no entanto, que existem,
decorrentes. Não se levou em conta a necessidade de assistênatualmente, setenta e cinco empresas mantidas nesse regime
cia -especial, em matériã de educação e de outras facilidades,
especial."
para incorporar OS e·x-escrà:vos ·e suaS-fàmílias a condições
Como se vê, o Banco_ Central decretou a liquidação de
aptas a lhes permitir o -pleno desfrute da cidadania. A repromais de quinhentas empresas. Empresas naturalmente priva~
dução familiar da ignorância e da miséria manteve, aSsim,
das. Em algumas, houve necessidade de amparar até pelo
no curso das quatro gerações que nos separam da Abolição,
grande número de operários que estavam a seu serviço, foi
o- dualismo básico entre participantes e excluídos do_s bene~
o caso da Mafersa, entre muitas outras. Seria o caso de fazer
fícios da civilização brasileira''.
um levantamento semelhante no Banco do Brasil. Para se
Nas raízes desse dualismo, encontra~se, certamente, a
ver que a gaÍ"antia dos êxitos das empresas privadas entra,
execrável discriminação racial que existe no Brasil, encapu~
também, no capítulo das esperanças e não das certezas. O
Banco do Desenvolvimento Económico tem, no se-u-arquiVo,
zada, com freqüência, pela hipócrita declaração de-que, em
nosso Pa(s, as oportunidades são iguaiS -para--tOdOs; o que
casos numerosos em que teve também a necessidade de inter~
vir, para evitar maiores prejuízos, ou para atender a opera~ - é totalmente falso, porque, na expressão dos autores de "Brasil: reforma ou caos''. há. aaui~ os participantes-e os-eScluídos
riadonumeroso. Esquecer tudo isso, na obsessão das privatizao
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dm benefícios da civilização.
negros os mestiços ou pardos_ formam, no Brasil, o contigente dos excluídos.
Via de regra, costumamos dissimular o racismo que impera entre nós. Na arte do disfarce, somos peritos~ TergiVersamos não só em relação ã discriminação racial, mas também
no que diz respeito aos demais problemas que afetam o País.
Nosw comportamento típicO não costuma ser enfrentar o problema para resolvê-lo, mas agir como se ele não existisse.
Especialmente em relação à discriminação- racial, regozijamo-nos hipocritamente, como se ela constituísse problema

apenas de outros países, não da "igualitária" Nação brasileira ...
No entanto, basta uma simples observação de nossa realidade social para que sejam expostas, com cristalina evidência,
todas as práticas racistas e discriminadoras existentes no Brasil, das quais a grande vítima -insisto - é a raça negra.
Compulsando-se a publicação do IBGE- Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e -Estatística, iri.titUlada "Cor
da População", volume I, onde se divulgaram, em 1990, os
resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,
1987, PNAD, sobre o tema que empresta o título à obra.
conclui-se, com base nos dados ali apresentados, que a situação dos negros brasileiros é muitO pior do que se poderia
imaginar.
De acordo com a PNAD 87, a população brasileira, na
época, era de 138,5 milhões: 78,4 milhões de pessoas brancas,
7, 7 milhões de pessoas negras, 51,5 milhões de pessoas pardas
(incluídas nesse grupo aquelas que se declaram mulatas, índias, caboclas, mamelucas ou cafusas) e 900 niil pessoas amarelas ou sem declaração.
Acredita-se que o-numero âe negros no· Brasil seja, contudo, superior ao identificado na pesquisa, pois a pressão social
faz com que muitas pessoas de cor negra se enquadrem nus
grupos de pardos ou até mesmo nos de brancos, o queprovoca
deturpações nos números oficiais-. Pior que o desacerto numérico-e, nb eiltantO, o que esse cóttfpbrtamento evidenCia, Isto
é, que-o próprio preconceito facial já se encontra introjetado
nas pessoas que se declaram de outra cor.
De qualquer forma, tomando-se por referéncia us números levantados pela PNAD, tem-se que, em conjunto, aproxiw
madamente 43% da população brasileira ·são constitUídos de
negros, ou possuem negros em sua asce·ndência. Esses_ números tornam o Brasil o segundo país do mundo em população
de origem negra, suplantado apenas pela Nigéria.
Malgrado esse· fato, sendo, então, o Brasil um país de
pele escurecida, tem ele permitido aos negros as mesmas possibilidades que oferece aos brancos'?
__
Todos sabemos qu-e a resposta a essa questãcJ é peremptoriamente negativa.
·
Segundo dados colhidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD) de 1987, a renda per capitados
negros ê ~ mais baixa entre os trabalhadores brasileirOs -(US$
87.00 mensais), o que representa cerca de um terço do que
recebem os brancoS" e qmrse·um "quinto da renda dos trabalhadores da raça amarela. Apenas no-serviço público, os negros
e pardos têm melhor participaÇão no mercado de trabalho.
No entanto, também naquele setor, há discriminação contra
eles, pois sua promoção é mais-lenta: em média, um a cada
oito anos, contra um a cada quatro anos, quando se trata
dos brancos e amarelos.
Esses dados, Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Senadores, levamme a abordar a questão da distribuição da riqueza no Brasil
- correlacionando-a com a discriminação racial.
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Recente publicação da ONU- Organização das Naçoes
Unidas, intitulada "Desenvolvimento Humano: Relatório
1991", elaborada pelo PNUD, demonstra que o Brasil ostenta
um dos_ mais. altos índices de concentração de renda entre
tod_as·as nações d~ planeta, sendo· superado, nesse aspecto,
somente por Jamaica, Honduras e Serra Leoa.
__ -EII!_ que mãos se concentra a riqueza nacional?
A -resposta a essa indagação pOde ser encontrada na obra
"Dados da Realidade Brasileira; indicadores soci3is'\ do Ibase, publicado em 1983 pela Editora Vozes. Segundo aquela
publicação, no Brasil, "os brancos representam 57% da força
de trabalho e ficam com 72% do rendimento, enquanto os
negros e pardos representam 40% da força de trabalho e
ficam com apenas 25% do rendinientO".
Sem dúvida, esses indicadores são a prova mais eloqüente
quanto ao racismo que impera em riosso País, traduzido em
muitos outros dados constantes da publicação do IBGE.-''Cor
da população".
Consideradas as pessoas economicamente ativas no Brasil, a PNAD 87 revela que existiam nessa categoria 34,1 milhões de brancos e 3,6 milhões de negros. Dos ~rancos, 6,7%
percebiam até meio salário mínimo, ao passo quê, dos negros,
o percentual era quase o dobro: 13,8%. Percebiam de meio
a um salário mínimo cerca de 10% dos _brancos. Entre os
negros, para o mesmo montante salarial, o percentual era
superior a 20, novamente o dobro do relativo aos bfancos.
Se analisarmos a ÇK:upação dos negros no mercaU.o de
trabalho, fica novamente patente a discriminação contra sua
raça. Majoritariamente, os negros são responsáveis pelas chamadas ocupações manu~is, cuja remuneração é inferior às
demais. Assim, nas ocupaçõ-es não-manuais, que são detentoras de melhores_ condições de trabalho e de melhor remuneração, é mais alta a percentagem de trabalhadores brancos.
Eis alguns números, extraídos da PNAD 87 sobre as ocuw
paÇõés dos negros, que evidenciam minhas afirmações: dos
3,5 milhões de negros que se encontram ocupados, 900 mil,
aproximadamente 25%, desenvolvem atividades agropecuárlãs, de extração vegetal e pesca. Em atividades de prestação
de serviços, classificadas como alojamento e alimentação, reparação e conservação, pessoais, domiciliares e de diversões
estão ocupados outros 24%, cerca de 850 mil negros.
A partir dos dados expostos, é simples concluir que metade da mão-de-obra negra tem ocupações de natureza serviçal.
Dolorosamente, essa é uma situação difícil de ser alterada, porquanto -existem, no Brasil, verdadeiros· mecanismos
que vedam a ascensão dos negros a postos de trabalho mais
elevados. Um deles é a prática discriminatória regularmeriteadotada nos pr9cessos de recrutamento -~e mão-de-obra qualificada, em que se exige ''boa aparência dos candidatos'', vergonhoso_ eufemismo utilizado para afastar os negros e mestiços
de ocupações menos servis. Infelizmente, essa prática é comum até mesmo em empresas estatais.
Também no que concerne ao item "posição das pessoas
ocupadas, segundo as atividades que exercem", a PNAD 87
revela, excluídos os que não têm nenhuma remuneração. a
sitUação inferior dos negros brasileiros: dos 3,5 milhões de
negro~ ocupados, apeitas 23,5 mil são empregadores e 727
mil trabalham por conta própria, o que representa-~ reSpectivamente, cerca de 0,7% e 20,7% da mão-de-,obra ocupada, conw
tra,-na mesma ordem, esses mesmos percentuais relativos aos
33 milhões de pessoas de cor branca ocupadas: 4,5 e 21 ,2,
Quando se trata de e!llpregados, há 22 milhões de brancos
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(cerca de 66%) e 2,5 milhões de negros (cerca de 71% ). Desses das massas, às ·quais são subtraídos até lnesmo os direitos
dados, depreende-se facilmente que a quantidade de negros mais elementares, como o do justo salário. Evidentemente,
na situação de empregadores, aquela que confere maior íõâe- o que se retira, então, da remuneração dos trabalhadores,
pendência econômica, é quase sete vezes menor que a quanti- irá, fatalinerite, redundar no crescente aumento da riqueza
dos poderosos, no aumento das disparidades sociais e Da madade de brancos na mesma condição.
Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores:
nutenção das práticas de espoliação.
No Brasil, a discriminãção cOritra -os-negr~s é, evidenteSr. Presidente, S~i e Srs. Senadores, Vitimeis da discrimi-.
mente, uma herança da escravidão. No entanto, graças ao nação económica, os negros sofrem também a violência da
progresso que entre nós atingiU o-capífa.Iismo, a antiga estru- discriminação social.
tura escravista foi sendo substituída pela estrutura de classes.
Poucas são· as famílias negras que ocupam os setores méNesta, a população negra assumiu duplamente a herança da dios da pirâmide social. Muito mais restrito é o número delas
servidão: pobre, é esmagada pela marginalização que pesa em posições de nível s.o.cial mais elevado. No topo da hierarsobre a maioria da população; portadora de pigmentos es-cu.; quia social, é quase nula a presença negra. RaríssimOs são
ros, é vítima do racismo, que se torna tanto mais difícil de o~ Q~gros presentes nos primeiros escalões dos diversos níveis
ser superado quanto menos se lhe admite a existência.
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como
No entanto, a ninguém, neste País, que costuma preferir no topo da hierarquia militar e das classeS-acadêmica e diplo·
a ilusão à realidade, é vedada a verdade, isto é, a existência mática:
da discriminação =radãl, bastando tão-somente que aqueles
No entanto, enorme é o contingente negro que ocupa
que têm olhos vejam, pois os fatos falam por si, independen- os espaços mais segregados de nosso País: as periferias, os
temente do que nos demonstram os dados da PNAD até agora cottlçoS, as favelas e os alagados.
-.Esse contraste tem servido, no Brasil, para demonstrar,
expostos.
A verdade, Sr. Presidente, Sr~ e Sis .. Senadores, é que de maneira totalmente enganosa, uma inverdade. Costuma-se,
a discriminação raCial se encontra por toda a parte de nosso em-·no-sso meio, reCorrer-se ao exemplo daqueles negros que
País".
·
ascenderam socialmente, para argumentar-se contra aqueles
Então, não é verdade que aos trabalhadores neg·ros se qüe não o conseguiram, culpando-se, assim, a maíoria ·deles
reservam as funções subalternas, em todas as categorias sócio- por permanecer em situação de inferioridade. Esse absurdo
profissionais? Não são eles os pedreiros e serventes da indús- e inexplicável raciocínio não leva em conta, propositadamente
tria da construção civil, dirigidas por mestres-de-obras, que ou por ignorância, que a pobreza da raça negra brasileira
ostentam, em·gcral, tez de cor branca? Não são eles, majorita- é de ordem estrutural.
riamente, os empregados domésticoS, ds serviçais da raça
No campo educacional, por exemplo, os dados conhebranca, cujos representantes constituem a elite que governa cidos demonstram que o grau de escolarização dos brasileiros
este País, sem que se· envergonhem de nada fazer em prol privilegia os brancos. Nesse aspecto, há ~ma situação de proda promoção humana dos milhões de miseráveis que fraba- funda desigualdade entre as raças, com nítida desvantagem
lham em seus domicflios? Não são eles, ainda, os agentes para os negros.
_
.
Compulsando-se .os _dados da PNAD 87, verifica-se que.
da economia informal, os despojados dos direitos previdenciários, os sübempregados, os bóias-fri3S:'! Não são negros, das pessoas de cinco anos "ou mais, 70 milhões são brancas,
finalmente, os que constituem a legião incalculável dos margi- das quais 56,7 milhões são alfabetizadas, o que nos aponta
nalizados· e mendigos que perambulam por todos os pontos um percentual de 81%. No entanto, dos 7 milhões de negros
deste País, despossuídos de qualquer bem e desprovidos de na mesma faixa etária, apenas 4,5 milhões são alfabetizados,
o que representa um percentual bem mais baixo, na faixa
qualquer sentimento de esperança?
Em verdade, não interessa às elites deste País a ascensão dos 64,2%. Considerada a população de cor parda, é igualsocial e econômica dos negros, cm virtude de que essa promo- mente grave sua situação: .dos 45 milhões de pessoas com
ção, no estreito entendimento de nossa oligarquia, significaria cinco anos ou mais, apenas 28,5 mill:lões são alfabetizadas,
a redução dos eternos privilégios dos senhores de nossa econo- isto é·,·cerca de 63%.
mia. Então,-para·que sejam protegidas todas as sinecuras
Se se considera, porém, o núritero de a_nos de e_studo,
das elites nacionais, eortvértl manter na bâSe da pirâmide so- verifiCa-se novamente a pior situação em que se encontram
cial, indefiriidamente, os milhões de brasileiros que se encon- as pessoas da etnia negra. A PNAD 87 mostra que, dentre
tram despojados dos mais elementares direitos.--~
- 60 milhões de brancos de 10 anos ou mais, 7,8 milhões (13%)
Desta forma, não ·é-descabido falar-se em continuidade são sem instrução ou possuem menos de um ano de escolarida escravidão no Brasil, país onde. maciçamente, homens dade. No que concerne aos negros, dentre 6 milhões com
de cor negra não têm acesso às mais rudimentares condições mais de 10 anos, 1,7 !f!:ilhão (28,3%) se encontram n_aquela
de vida, embora partiCipem da força de trabalho que movi- deplorável condição. Já entre os pardos, o percentual é de
menta nossa economia. Em síntese, a moderna prática da 28,8%. isto é, não freqüentaram a- escola, nem sequer por
escraviaão consiSte enf manter os ·mais pobreS eril-c6iidíções um-ano, 10,8.milhões entre 37,5 milhões de pessoas.
Tendo-se em mira uma escolaridade maior, 12 anos ou
produtivas, a fim -de que outrem, o detentor do poder económico, utilize sua força - a qual explora - permitindo-se maiS de estudo, tempo necessário à obtenção do grau superior,
àqueles apenas alguns irrisórios direitos (os necessái"ios·a sua verifica-se a humilhante situação que a discriminação racial
·
sobrevivência). ·· · -~
jmpõe aos negros brasileiros. Consideradas as quantidades
Se não maiscxlste, hoje, no mundo~ o instituto da proprie- há pouco declaradas de pessoas das raças branca, negra e
dade privada dos escravos, é porqu~. atualmente, as _relações parda, com 10 anos ou mais, constata-se que somente 0,9
de trabalho costumam dar-se em amplos sistemas econômiCOS dos negros (55 mil em 6 milhões) conseguiram alcançar o
despersonalizados, onde pouco valor tem cada trabalhador nível superior de ensino no Brasil. Entre os pardos.•. a situação
em particular. Assim, a escravidão modema é a escravidão é igualmente deplorável: em 37,5 milhões de pessoas, apenas
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611 nill gãlgaramõ patamaraae<\ucaÇão uriívêí-sltána, que brancaS, 4, 7 milhões ·tinham ã situação regularizada, ao passo
representa um percentual de 1,6. No mundo dos brancos, qUe 3,3 milhões não possuíam a carteira de trabalho assinada.
a realidade é mais suave: há 4,6 milhões de pessoas com
No que diz respeito à mulher negra e à mulher parda,
nível superior dentre as 60 milhões com 10 ou mais anos
de idade, quantidade que eleva o percentual para além de vê-se, então, que elas são vítimas de discriminações qtie se
-superpõem: a da própria raça, a da condição femiriina e, mui7,6.
Não bastassem os índices que expressam a inferioridade tas -vezes~ a da sua própria condição peSsOal. Em poucas palaquantitativa dos negros no campo educacional, há, ainda, a vras, pode-se dizer que as mulheres negras e pardas são atingiquestão relativa à baixa qualidade da educação que é oferecida . das com mais violência pelos preconceitos. Se se consideram,
às camadas mais pobres da população, em que o número por exemplo, os dados da PNAD, tem-se que as mulheres
de negros é mais elevado. Além disso, há, na prática escolar negras e pardas que exercem a função de chefe de família,
cotidiana, uma série de preconceitos em relação ao negto, situação que lhes é imposta com mais freqüência em- virtude
seja nos conteúdos transmitidos, seja nos instrumentos didá- do próprio regime de exploração a que estão sujeitas, recebem
-salários ~enores dq_que as mulheres brancas que se encontram
ticos utilizados.
Muitos livros escolares apresentam o rlegro como ser infe- em situação análoga: enquanto essas recebem, em média,
rior. Compéndios de História do Brasil, por exemplo, costu- dois saláriOs mínimos, as mulheres pardas percebem O,8 salário
mam reduzir sua figura à do escravo. Escritos segundo a ótica mfriimo, e as negras, 0,7. Em 1987, 662 mil, entre 1,3 milhão
dos brancos, esses compêndios dificultam a percepção da pró- de mulheres negras ocupadas, recebiam mensalmente um salápria identidade dos negros, pois reforçam sua condição de , rio mínimo ou menos.
escravo a que foram submetidos no passado. Esse trecho do
NOs diVersos COnfrontos feitos- eri"tre homens e mulheres
texto básico da Campanha da Fratemidadç, desenvolvida pela e entre as cores - disso já não há mais dúvida alguma - ,
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 1988, ilustra a situação negra é arrasadoramente inferior. Registre-se de
bem o preconceito contra a etnia negra nos livros de História uma Vez por todas~ porém, que a condição da mulher negra
do Brasil: "Numa leitura da Históri3. em que são considerados é a pior de todas, conforme se encontra exposto na PNAD
protagonistas apenas os heróis, na ótiCa do colonizador, as -87, quando se trata do valor do rendimento médio mensal
referências a personalidades negras são quase inexistentes. de todos os trabalhos das pessoas ocupadas. _Eis, Sr. Presi· Poucos textos didáticos tratam com alguma profundidade fe- dente, Srt$ e Srs. Senadores, oS- ValOres da época em cruzados:
nómenos tão significativos como o quilombismo, o sentido homens brancos- Cz$12.464, mulheres brancas- Cz$6.253,
da resistência de Palmares ou figuras de lfderes como Zumbi.
homens negros- Cz$5.123, mulheres negras- Cz$2.913.
Para denunciar a discriminação praticada no mundo cultuNa verdade, desde os tempos coloniais, as mais- abje_tas
ral e nos meios de comunicação social, é ao texto da CNBB práticas discriminatórias têm tido por presa a mulher- negra.
que recorro novamente, mais exatamente a essas palavras. Ela foi escrava, foi reprodutora, foi objeto de prazer dos
u{ .-..) as manifestações de raiz africana no complexo mundo senhores, foi explorada nos trabalhos domésticos, agrícolas
cultural brasileiro costumam ser reduzidas a aspectos vistos e artesan-ais.
-como periféricos ou folclóricos, tais Como as contribuições
Sua situação de espoliada está assim registrada pelas forlingüísticas, musiCais e de hábitos alimentares. No universo
cultural construído ideol9gicamente como europeu e branco, ~~ cores do texto da Campanha da Fraternidade de 1988:
os traços negros são tidos como subcultura e expressão do "Sem nenhuma conquista social, passou de ex-escrava a malexótico". E ainda: "Os padrões dominantes da beleza, cultura asSalãfiada, da cozinha da sinhá à cozinha da madame, da
e civilidade são brancos. Este ideal omite, quase totalmente, senzala à favela, de ama de leite a mãe solteira. Nenhum
a especificidade de outras identidades culturais como, por outro segmento da população viveu tamanha desestruturação
psicológica e social ao longo da história como o grupo feminino
exemplo, a indígena e, sobretudo, a negra".
A discriminação- racial encontra nos meios ue comuni- negrp. No Brasil contemporâneo, as mulheres negras formam
cação social seus melhores promotores. Nas expressões. do o maior contingente da população favelada e das mal remunetexto já citado, os meios de comunicação social, de grande radas domésticas e operárias urbanas ou camponesas. Imenso
poder na veiculação de valores culturais e na formação da número delas é relegado_ao subemprego, e muitas obrigadas
opinião pública, confirmam o reducionismo a que antes já à prostituição. Constituem-as vítimas mais freqüentes dos estume referi. Basta lembrar o exemplo das novelas, reportagens pros, espancamentos e outras tantas violências"~
Revoltante é também a situação das crianças negras brasie filmes. Neles, os negros aparecem quase sempre em funções
subalternas, especialmente como empregados domésticos, ou leiras. Sobre elas paira a ameaça da mais cruel desgraça que
em papéis secundários. Com mu~ta fieqüência, sua presença pode atingir o ser humano: a falta de esperança. Nas-cidas
com a cor escura, ganham de presente a marginalização, o
· é relacionada com atas anti-sociais.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, a PNAD 87 demons- preConceito, as favelas, as escolas da periferia, o analfabetismo
tra também que a discriminação, no campo dos direitoS sociais, e as promessaS dos piores empregos. Muitas delas, as mais
é severa. Assim, dos 2,5 milhões de trabalhadores negros pobres, recebem de presente a condenação às ruas, morada
no trabalho principal, registrava-se que 1,3 milhão possuíam universal das criança-s abandonadas, os orfanatos ou as precácarteira de ~rabalho assinada _pelo ~ll!P!ega~or, e que 1,2 mi- rias instituições públicas para menores, o submundo do crime
lhão não a possuíam. Entre·as trabalhadoras negras, porém, e a perspectiva da prisão, que, uma vez concretizada, será
o niÍillero daquelas que não tinham a carteira assinada era a consumação definitiva da impiedosa segregação que a sociemaior do que das que a possuíam: 502 mil contra 421 mil. dade devota a quem condenou, desde o nascimento, ao cativeiQuando se trata. dos trabalhadores brancos, a situação lhes ro, seja ele físico ou moral.
é mais favorável: de 21 milhões ·de trabalhadores, 14 milhões
Mas não é só isso~ Sr. Presidente, SI" 1 e Srs. Senadores.
tinham a carteira assinada. Entre as 8 milhões de trabalhadoras A discriminação envolve até mesmo as adoções de crianças,
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pois o acolhimento das crianças negras, no Brasil, é preterido ao Brasil, o qual também aqui está ligado à política de maiorias
em favor das brancas.
~!~~-amorfas e a conquistas da cidadania, há uma diferença
Não se esgota aí, infelizmente, _o sofrimento da infância -~ntre _<1: situação- brasileira e a africana. Na África do Sul,
negra brasileira, pois a criança negra começa a enfre-ntar ~s
o fenômenÇ começou a quebrar uma ilusão política. No Brasil,
agruras do trabalho precocemente. Atirada às ruas, torna-Se isso não está acontecendo, nem há sinais de que venha a
__
mais facilmente vítima das drogas e da violência. Des6no acontecer em breve.
mais desumano tem a menina negra de rua, exposta à prosti-Na África aO Sul, a paisagem urbana está m.ud~do. Cida~
tuição e ao desequilíbrio psicológico.
___ __ ____
~ des antes exClusivamente brancas têm _agora expressiva pre~
De crueldade inigualável é o extermíriio de menores,_ que sença negra, antes concentrada em áreas distantes das zonas
tem sido patrocinado por inescrupulosos segmentos da sacie~ urbanas. Bairros como Soweto, a cidade~dormitório dos nedade brasileira. Vítimas da miséria, condenadas à violência gros que trabalham em Johanesburgo, estão em franca expandas ruas, são crianças negras e mestiças os alvos desses crimes são populacional.
Esse não é um fe,nômeno apenas 'so"cial. "E também ecohediondos, praticados - repugna-me dizer seu objetivo para livrar nossas cidades de sua presença.
nômico, porque impulsionado pelas necessidades de expansão
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, a evidente degra- industri~l do país. É como- -diz_ia De Klerk, em 1987, antes
dação moral da sociedade· brasileira, capaz, hoje, de suportar, de ser Presidente: "A economia requer a presença permanente
passivamente, crinies tão sórdidos como o extermínio de crian- de milhões de negros em áreas urbanas." "Com isso", comenta
ças abandonadas, não é um processo _isolado de outros atas a reportagem de Veja, "Coiileçou a desmoronar a ilusão polique, habitualmente, são praticados neste País. Ela é, apenas, tica que estava associada ao exclusivismo branco nas cidades
a consumação de milhares de outros crimes que costumamos -_ a de que, ao fim e aO cãbo, seria possível manter um
deixar impunes. Na raiz de todo esse processo de decadência, pafs au_tÇ!_l~mo, onde os ~egros viessem trabalhar apenas( ... ),
estão também, certamente, o racismo, a discrimüfàÇão-·oontra mas -onde não teriam nenhum direito".
os ~.?i:~ pobres, e outros inconcebíveis preconceitos.
No Brasil, ao contrádo, já estamos todo-s, pardos, negros,
Abordando essas vergonhosas práticas, á revista Veja, brancos e amarelos, apareptemente habitando os mesmos esde 31 de julho último, publicou uma reportagem que teve paços urbanos e rurais. No entanto, a elite rompe gala em
o seguinte título: "Casa-grande e Soweto". Nela, se indaga:· seus palacetes e mansões, enquanto os negros e os pardos
"África do Sul e Brasil, quem discrimina rnais?''
_ passam forile nas favelas, nos cortiços, nos alagados e n~s
A resposta é surpreendente: "O páieo é duro, e a conclu- ~~asões,. sem es~erança alguma de obt~~ qualquer ascensao
são de que 0 BraSil não está confo"rtâvel para dar lições de eco~nômtca e soctal. Neste País_, a. maiOr parte dos negros
moral".
-' e~~_co~denada à pobreza e à mtséna. Está condena.d~ a ser,
Senhor Presidente, Senhores Senadores, a parte exclu1da dos
Desfilando exemplos que permitem comparar o grau da benefícios da civilização;- enquanto os brancos constituem a
discriminação radal existente nos dois países, a reportagem parte eleita daqueles que são participantes de todos os direitos
enumera em que pon!OS o Brasil revela preconceitos mais que o País lhes confere. Esta é, infelizmente, a triste dinâmica
fortes, embora seja a Africa do Sul o país do apartheid.
do dualismo que impera no Brasil.
Des-graçadamente, no Brasil, cada dia aumenta mais o
Apesar de não existir aqui o apai1heid, é o Brasil que
tem a separação-entre elevador social e de serviço, "Uma número de excluídos. Sobretudo, agora, que o Governo resolinstituição única no mundo para tirará empregada doméstica -veu atirar ao lixo os pés descalços e descamisados, esquecido
de vista. É_aqui também que os restaurantes finos :recusam dos milhões de voios-que lhe foram conferidos pela populaç_ão
os garçons negros, diferentemente da Áfrici do Sul, onde marginalizada desse miseráVel País, majoritariamente negra
"no Hotel Carlton, de cinco_ estrelas, no centro da cidade, e parda. No lugar das douradas promessas de campanha em
não só. os garçons e virtualmente todos os demais empregados . ·favor dos pobres, o Governo anuntia, agora, planos de compesão negros- mas também é negra boa parte da clientela".
titividade industrial, de efici~ncia, de privatização das empresas estatais, de combate ao serviço público, de usurpação
Mostra ainda a reportagem de Veja que, no Brasil, as dos direitos dos cidadãos, celebrando doces alianças com a
populações das periferiaS "urbanas, como as das favelas, que elite nacional e com 0 - capital estrangeiro.
são predominantemente negras, foram esquecidas na corrida para o progresso~ diferentemente do que vem ocorrendo no
--Que --!esta, então_, às populações discriminadas? Muito
país africano. Lá, "as populações, nas últimas décadas, come~ pouco, além da longínqua esperança de que, um dia, talvez
çaram a forçar passagem rumo à conquista de seus direitos'.'. possa surgir neste País algum_ G~ve!J19 d_i~p_osto a- tornar realiEsse é, aliás, .o processo descrito por John Kane-Berman, dade a alíena IV do art. 3<;> do teXto constitUcional, esquecida
diretor do Instituto Sul-Africano de Relações Raciais, no livro ou ameaçada como todos os demais disposifiVõs que se-referem
"A Revolução Silenciosa", onde demonstra "as_ transforma- aos direitos dos cidadãos brasileiros.__
ções de baixo para cima que· estão ocorrendo n__o_país- das
Que Gov_emo será eSse, S_r._Presidente, Sr~s e Srs. Senado·
quais a primeira, e de longe a mais importante, é a urbaniza- res, que se disporá a levar a sério o objetivo fundamental
ção". Conforme escreve Kane-Berman, "as cidades das áreas da República Federativa de __.'promover o bem de todos, s_em
que antes eram oficialmente chamadas de brancas estão se __ preconceitos de origem, raç~, sexo, cor, idade e quaisquer
transformando em cidades africanas", havendo já "mais ne- outras formas de discriminação"?
gros, vivendo ao redor das cidades, em barr~_cões ou outras _ :_ _-_
Julgo que essa é uma incomôda indagação. que se soma
moradias improVisadas (quando não em residências conven- a outra, relativa a dispositivo também constante de nÇ>~sa
cionais), do que brancos no país inteiro".
ConStituição: quando deixará de ser letra morta a alínea XLII
.tm síntese, o que a reportagem de Veja pretende demons- do art. 59 , que declara constítuir "a prática do racisrifo crime
trar é que, embora o fenôme_no da urbanizaçã_o_s_eja familiar inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão_"?
-o
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Por fim, a questão fundamental: quando teremos l!C? _BJ;:asil, Sr. Presidente, S~ e "S-rs. Senadores, uma verdadeira democracia tacial?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :...... CÓncedo a
palavra ao nobre Senador N ey Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN :....: PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr" e Srs~ Senadores,
o art. 243 daConstitui>ão acaba de_S<lr regulamentado, graças
à iniciativa do Poder Executivo. Já não era sem tempo, pois
se trata da "expropriação das terras onde forem localizadas
culturas ilegais de plantas psicotrópicas.-;, sem prejufzo de
outras sanções previstas_ em lei". Nas terras exprÇ>ptiadas,
segundo _o mesmo artigo, dar-se-á o "as$entamen_t_o de ·colonos, para cultivo de produtos alimentícios_ e medicamentos".
Com a regu1amentaçâo desse artigo, Sr. -Presidente, é
urgente sua ação ·eficaz. J'al_ urgência tem sua razão de ser,
porque a máfia da cocaína já caiu pesadá sobre D:OSSO País
e o cartel de Medellin está agindo _em nosso_ meio com a
maior desfaçatez. Tanto assim que jános transformamos em
produtores de maconha cuja plantação é corriqueira, desafiahdo autoridades federais e estaduaiS.
Aos 9 de outubro passado, a revista Veja registrou uma
reportagem que nos impt;essionou pela-fria reaJidade e ~xube
rância dos números. A impress_ão maior que me causou tO-davia, foi sentir a quase importância das autorídades para reverter o mal trágico que paira sobre a geração de jovens e_ci?anças.
Segundo a reportagem,25% do ierritórió-de Pernambuco
está exuberantemente plantado de maconha, faturando, em
número de 1990,350 bilhões de cruzeiros, empregando diretamente nesta empreitada 100 mil pessoas.
Em_Mirandiba-, por exemplo, há um certo agricultor que
há quatro meses se fez plantador de maconha. Em seu sítio
vertentes, vai colher 100 quilos ·de maconha, !aturando 4 milhões e quinhentos mil cruzeiros:
Sr. Presidente, quatrocentos· mil hectares de maconha
estão plantados em Pernambuco. Em termos de extensão,
só perde um pouco pata a área de plantação de cana-de-açúcar.
A safra de maconha, em 1990, foi de quatroceritos e
trirtta e duas mil toneladas. Faturou-se mais de trezentos e
cinqüenta bilhões de cruzeiros, justamente o dobro do que
faturam os produtores de açúcar. Além dos cem mil empregos,
a maconha de Pernambuco· sustenta 19 municípios, tendo esta
região- a abrangência de 25% das terras do estado.
Sr. Presidente, em Pernambuco, onde está a produção
da maconha? Sua plantação onde se realiza? Segundo a reportagem, a plantação de maconha em PernambucO' se localiza:
-nas 140 ilhotas do Rio São Francisco;---em todas as serras da região;
-nas reservas indígenas;
-nas fazendas da caatinga;
_
_
-nas agrovilas da Companhia Hidrelétrica" ~o São Francisco;
- nas terras devolutas do estado;
- e nas terras do gove-rno federal.
__
Enfim, 1/4 do Estado de Pernambuco está empestado
do plantio de maconha.
Sr. PreSidente, o sertanejo pernambucano sabe que o
cultivo da maconha é ilegal e que ela é um mal em si mesma.
Ele sabe que o consumo da maconha desgraça com a saúde
física e psíquica do indivfduo. Tanto é verdade, segundo a
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'reportagem, que o s,ertanejo que a produz, não a consome.
Nem ele, nem a mulher, nem os filhos.
.
O pior de tudo, Sr. Presidente, é que as negociações
entre os agricultores e traficantes são acertadas nos hotéis,
nos postos de gasolina e nas feiras livres das cidades situadas
no polígono da maconha.
Tudo isso_acomece, Sr_ Pres_idente, nas barbas do Governo e da~ au~oridades policiais. E a situação só tende a
p10r8f; se atitudes mais firmes e maíS drásticas~ Iião fOrerÕ
· tonladas.
__
O produtOr-da maconha ve~de-a p~~-·quarenta- e- cinco
_mil cruzeiros o quilo, preço do ano passado. O traficante
pega-a e distribui pelos ~'pontos" certos a duzentos mil cruzei-ros o quilo.
Salgueiro é a cidad~Ia avançada no emaranhado do tráfico._ E o_ que faz a polícia? Perguntamos nó_s.,Seg_undo a reportag~mt_ as operações polic!ais em Sa1gueiro são rãríssimas. Como
em outraS cidades- do mundo onde funciona uma ca-mtirra
quillquer, reina, em-SalgueirO, a lei do silênciO. cOffisilêncio,
a polícia não pode fazer muita coisa das poucas que faz, graças
a seu de_spre_paro técf!i~o e à falta de r:p.atetial. _E quem o
afirma é próprio Superintendente Interino da Polícia Fede~~.
em. Pernambuco, o Delegado Wladimir Cutarelli.
Graç-as à falta de meios, quer da Polícia Federal, quer
da Polícia Militar, pouca coisa contra o cultivo da maconha
em "Pernambuco pode ser feita.
Segundo o Superintendente da Polícia Federal. _uma grande operação da mesma custa 70 milhões de cruze-iros. E a
Polícía· Federal n_ão COJltQ cOnl esse orçamento. Diariamente,
a _polícia militar incursíona pelo polígono da maconha. Com
tais investidas, erradica. mensalmente cento e vinte mil pés
da erva, o que é müitb_ eouco. Por tráfico -ou plaritio, nos
últimos cinco anos, a polícia só conseguiu preilder em flagrante
setecentas e quatro pessoas, segundo a reportagem. O que
dá uma média de cento e quarenta por an<? e onz~ por mês,
•.~_que é muito p~:mpo. - - -- Para enfrentarmos este mal social terrível, destruidor do
futuro de nossa juventude e de nossas c:r_:ianças, Sr. Presidente,
é p_!eciso_ que no·s voltemos com interesse para a eficiêl:iCíada Polícia Federal e Estadual, dando-lhes os meios de que
_ mais necessitam.
O eminente Governador Joaquim Francisco_ tem prometido que Pernambuco não terá espaço para se erigir effi üma
nova Medellim brasileira e prometeu também que cada palmo
de terra plantado no estado será expropriado. Tudo muito
bem. Tudo muito louvável. Coino os adversários da sociedade
estão agindo há muito tempo, é preciso sair da promessa
e partir para a realização, para a eficácia das atitudes_.
Segundo a Constituição, nas terras expropriadas da maconha ou seus equivalentes, serão locados colonos para o.plantio
do feijão, ~do arroz, da batata e de outros gêneros alii;nentícios.
Com -1/4 de Pernambuco expropriado, que grande reforma
agrária se poderia promover.
Trouxe este assunto à baila, Sr. Presidente, para sensibilizar esta Casa Legislativa para que providências urgentes sejam tomadas, graças à regulamentação do art. 243 de nossa
Lei Maior, para que este flagelo social da maconha seja combatido sem tréguas e, se Deus quiser, extirpado de nosso País.
Tenho dito. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Conced~ a
palavra ao nobre Senador Teotónio Vilela Filho.
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O SR. TEOTÕNIO VILELA FILHO(PSDB -"AL. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 51" 5 e Srs. Sena~
dores, os juízes e- ó Ministério Público de Alagoas estão em
gréve. São m:aís dois expressivos segmentos do serviço público
que aderem à onda de paralisações que hoje praticamente
imobiliza a estrutura do Estado de Alagoas. São :'Dais dois
segmentos que cruzam os braços, angustia~os pelos salários
comprimidos, desesperados de providências que jamais chegam. O arrocho Salarial agora paralisa a magistratura. A falência do Estado agora imobiliza a justiça. Os juízes alagoanos
reiVindicam menos, -muito menos que ·a justiça ·salarial que
lhes é devido como servidores públicos. Querem apenas o
cumprimento de leis já aprovadas, que o Executivo -iilsiste ·
em dizer que não tem condições de atender.
__ _
A paralisação da justiça alagoana, a imobilização do _forum da capital, com a adesão significativa do próprio Ministério Público, são ainda mais inquietante-s qUe as greVes irifelizmente corriqueiras no restante do serviÇo público. São Os
juízes, afinal, os responsáveis pela aplicação da lei e distribuição da justiça: são o último recurso da sociedade e do
cidadão sempre que se sentem_ violentados em _seus direitos
individuais e sociais. São mais_que isso, espedãlmente no
caso específico de Alagoas, exemplo de moderaçã-o e ponderação, de sabedoria e dedicação, de desprendimento e prudência. O governo nãb~pode, no caso dos magistrados de Alagoas,
alegar que a paralisação é obra de minoríá~ ativiSta mobilizada
pelas centrais sindicais: a decisão de parar veio gi"ave cOmo
uma sentença transitada em julgado. Uma sentença que não
visa, na contundênca de seu significado, apenas o executivo
mas o próprio ·estado, tal como hoje o temos. Um Estado
sucateado, inviabilizado, superdimensioD:ado, vítima de governos anteriores que nem ímprimiiâ.m à ináquina o indispensável
controle e enxugamento, nem promoveram o imprescindível
ajuste fiscal.
·Se o Estado, em Alagoas, está fálidO, é necessáritfdiZer
quem o faliu, até porQUe os três últimos governos se instalaram
sob as mesmas bandeiras políticas e as mesmas cores partidárias. O que é iilfJ?ossívd é continuar a omisSão diante do
inquietante quadro de hoje: fecham escolas e postos de saúde,
pára funcionários dos setores mais diversos do Estado, até
juízes e promotores cruzam os braços. O ExeCutiVo" rião -presta
serviços. O legislativo aprova leis que o Governo diz não
poder cumprir, a justiça não julga. Mais que uma crise salarial,
esse é o retrato da desordem e do cáos. Mais que uma crise
funcional, esse é o estágio inicial da absoluta desconfiança
da sociedade em relação ao Estado, que só se legitima pela
prestação de serviços, ·que hoje em Alagoas, por uma razão
ou outra, não são sequer prestados.
Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Na presente
sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas aos
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Projetos de Resolução n• 82/91, que iiutonza o Go"iiernó ·do
Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do
Sul, vencíveis em nOVembro de 1991, no total de três bilhões;
e n• 84/91, de autoria do Senador Pedro Simon, que cria
-~ ConliSsão de A;g_ri~ultura.
- -- Aõs profetaS não foram oferecidas- emendas.
O Proíeto de Resolução n' 82/91 será incluído na Ordem
do Dia oportunamente, e o de n• 84/91 será despachado à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à Comissão
Diretoia-.
O SR. PRESIDENTE {Dirceu Carneiro) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
convocando sessão extraordináría hoje, às 18 horas e 35 minutos, C~m â Seguinte .. -

1

ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único, do Requerimento n~' '803, de
1991, de autoria dos Senadores Rachid Saldanha Deizi e Henrique Almeida, soliclfãrido, Dos termos do art. 71, incisos
IV e VII da Constitúição, provillências ao Tribunal de Contas
da União no Sentido de realizar auditorias coittábil, financeira,
o_t:çament~ria, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Ministérios da Ação Social e da Agricultura
e Reforma Agrária.

-2DiscU.sSão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
82, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n9 421, de 1991), que
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir
e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul- LFf- RS, vencíveis em novembro
de 1991, no total de 3.000.001l.OOO{três bilhões).
·-3-

- Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre Mensagem n•
271, de 1991 (n• 567/91, na origem), de 18 de outubro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do-Senado a escolha do Senhor Carlos
Alberto Pessôa Pardellas, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República Islâmica do Irã.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está encer-rada a sessão.
(Levanta-se a sessão 4L~9 horas e 24 minuto.1.J
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Ata da 201a Sessão, em 7 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49B Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Mauro Benevides
çãq e o aperfeiçoa~ento (]o enSino ~- piátiCas utiJiz3d:is no
sdOr _bancário, in~lusive quanto às modernas técnicas de utiliAbdias do Nascimento- Affonso Camargo ~AleXandre zação da inform-ática e- outras tecnologias adaptáveis ao seu
Costa -,-- Alfredo Campos - Amazonino Mendes - ·Arnir campo de ação.
Parágrafo único._ · In_clui-se, tarÍlbém, na área de sua comLando !--- Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras Carlos,Patrocínio -César Dias·- Chagas Rodrigues- Cid petência:
· I - o preparo técnico de pessoal de nível superior e médio
Sabóia' de Carvalho - Coutinho Jorge.- Dario. Pereira destinado ao atendimento creditícfo :aos prodUtores- furais e
Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy ~o seu assessoramento _t;::specializado, com concessão, quando
Elcio Álvares - Esperidião Amin - Epitácio -Cafeteira Fernando Henrique Cardoso--:- Francisco Rollemberg- Ga- aconselhável, de bolsas de estudo que possibilitem melhor
·
ribaldi Alves Filho -Gerson Cama ta- Henrique Almeida tal forinação;
II - o treinamento de funcionários a --serem designados
-Hugo Napoleão --Humberto Lucena- Iram Saraiva _
- Irapuan Costa Júnior - João Calmon ---: J_oão f.rança para servir no exterior, e~ novas agências do território nacionãl ou em posições de maior destaque nas estruturas adminis- João Rocha - Jonas Pinheiro -· Jasaphat Marinho José Eduardo - José Fogaça - José Paulo Biso! -José tratívas de suas respectivas organizações bancárias ou de crédiRicha - Júlio Campos - Jutahy Magalhães - Lavoisier · to e financiamento eril _geral.
Art. 2' O SENAB ficará incumbido, para os fins de
Maia - Levy Dias - I:ourernberg Nunes Rocha - Lourival
Baptista - Lucídio Portella - Mansueto de Lavor - Mareio que trata o artigo anterior, de organizar, em todo território '
Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto nacional, escolas de aprendizagem bancária, as quais manterão, além dos cursos de aprendizagem, cursos de aperfeiçoa- Mauricio Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho Moiséis Abrão- Nelson Wedekin- Ney Maranhão-,- Qda- mento__ para os .empr~gados adultos do setor_bancári(), não
cir Sóares - Onofre Quinan -- Oziel Carneiro - Pedro stijêífOs ã aprendizagem-de iniciãÇão.
Parágrafo único. Ao SENAB será facultada a celebraSimon - Rachid Saldanha Derzy- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar- Telmo Vieira - ']'eotóni<:> Vilela ção de acordos e convênios específicos cOm estabelecimentos
de ensino reconhecidos pelo GOverno Federal, exigindo, em
Filho- Valmir Campelo- Wilson Martins.
contrapartida ao desembolso financeiro a eles creditados, meO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de lhoria do aparelhamento escolar e determinado número de·
presença acusa o comparecimento de 69 Srs. Se-riãdores. Ha· bolsas de estudo para os bancários, economiários e- demais
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
funcionários de empresas de crédito e financiamento operando
Sob a proteção de Deus, iilíciámos nossOs trabalhos.
em lodo território nacional.
O Sr. 1• Secretário procederá â leitura do Expediente.
Art. 3• O SENAS terá personalidade jurídica de direito
privado, com autonomia técnica, administrativa e firiancê1ra,
É lido o seguinte
e será organizado e administrado por um Conselho Nacional
composto por seis membros, para mandato de quatro anos,
EXPEDIENTE
instituído dentro do prazo de 30 dias a contar da publicação
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
desta lei, sendo:
DE 6 DO CORRENTE
I - três representantes da classe patronal, escolhidos pela
(N• 280/91 - n' 626/91, na origem)
Confederação Na_cional das Instituições Financeiras; e
II --três representantes dos empregados, escolhidos pela
De agradecimento de comunicação, referente à MensãConfederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
gem SM n• 373, de 29 de outubro do corrente ano.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe- Crédito.
Parágrafo único. 0 SENAB terá sede na capital daRediente lido vai â publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1• Secretário. pública e, conforme dispuser o seu Regimento Interno, estabelecerá delegacias e agências em capitais dos Estados ou em
É lido o seguinte
outros pontos do território naCiçinal.
Art. 4' Constituêm réndas do SENAB:
PROJETO DE LEI DO SENADO
I - contribuição mensal compulsória de um por cento
N• 367, DE 1991
arrecadada dos bancos, Caixas Económicas Federal e EstaCria o Serviço Nacional de Aprendizagem Baneária
duais, instituições financeiras e oUtras entidades de crédito,
- SENAB, e dá outras providências.
sobre o montante da remuneração paga a todos os seus empreO Congresso Nacional decreta:
.
gados, até o último dia útil do mês subseqüente ao da incidênArt. t~ Fica criado o Serviço Nacional de_ Aprendiza- cfa da COJ?.tribuiç~o;
_gem Bancária -SENAB, que terá como competência a iniciaf i - doações e legados;

ÀS 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SEPRF;SENTES OS SRS. SENADORES:
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III- subvenções da União, Estados e Muriicípios;
IV -receitas operacionais; e
V- rendas eventuais.
Parágrafo único. Serão também contribuintes do SENAB, na forma do disposto no inciso I deste artigo, as empresas de atividade mista que explorem, acessóriã ou concotrentemente, qualquer ramo económico peculiar aos estabelecimentos bancárioS, e a sua contribuição -será átlculada apenas
sobre o montante da remuneração paga aos empregados que
serv~rem no setor relativo a esse ramo.
Art. 5• O ·sENAB terá competência para fiscalizar o
recolhimento da contribuição de que trata Q inciso I do artigo
anterior, bem como para lavrar autuações de infr_ação pelo
não-recolhimento da refe.rida çon_tribu_ição no prazo estabe-lecido nesta lei.
§ 1'1' Sobre os débitos das empresas ou instituições de
crédito para com ó SENAB, relativamente à contribuição.
de que trata o inciso I do artigo anterior, incidirão:·
I - juroS de mora equivalentes à Tax_~ Referei_!Ci~_Diái'ia
- TRD acumulada, calculados desde o dia em que o débito
deveria ter sido pago, até o dia anterior ao do Sei.Cefetívo pagamento; e
__
_
____ , _ __ _ _ __
I I - multa de mora aplicada de acordo com a seguinte
tabela:

Dia& transcorridos entre o
wnclmento do d6bito e o
dia do seu pagamento

Multa aplicâvel

acima de 90 dias................
········-- 40%
de 61 a 90 dias ............•••.•••••••·-····--·········---.....30%..
de 46 a 60 dlas ...........................................____ 20% .
de 31 a 45 dlas ............................................___ 10%
de16a30dlas ............................................- - .
até 15 dias.............................

3%.
1%

§ 29 A multa de mora de débito vencido e não pago
até o último dia útil do décimo-segundo mês do vencimento
:;;erá cobrada cnm a_incidência da variação acumulada do fndi. ce Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurada a
partir do quinto mês do vencimento até o mês do pagamento.
Art. 6• O colegiado de que trata o art. 3• desta lei elabo,
rará e expedirá, dentrO dO prazo de sessenta dias a ·con:tat
da sua inStituição, o regulamento -do Senab e as instruções
- --.
necessárias ao funcíõriaineritO dós_sei.Is sÚViços. Art. 7~ O iegulariieOtO-de que trata o artigo anterior,
entre outras dispOSições, dará organização" aós órgãos de direção do Senab, constituindo os Conselhos Estaduais e Regi-onais.
--- o o - - - - - .
Art. 89 Presidirá o Conselho Nacional do Senab, com
mandato bienal, um de seus membros, eleitos alternadamente
entre os representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras e da Confederação Nacional_dos Empregados
em Empresas de Créàito. ---- ·
· ·
- Art. 9» O serlã.b prestará contas perante a Confederação-Nacional das Instituições Fin:incelras~ até O dia 30- de
abril de cada ano.
Art. 10. A contribuição obrigatória de que trata o art.
49 , inciso I, desta lei, começará a ser ·cobrada a partir do
mês subseqüente à iristífuiÇão do ConselhO NaciOnal do Senab.

Art. _11.
cação.Art. 12.
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Esta lei eritra em vigõr na -data de sua publiRevogam-se as d!spOSiçOes em contrário.

Justificação
-- Os -eXCele:rites resultados obtidos com os programas de
aprendizagem industrial e comercial, proporcionados pelo Senai e Senac, de há muito estav_am a suscitar idêntica "iniciit1Vaquanto aos funcionários de bancos, Caixas Económicas e outras i~stituíções financeiras, necessitados iguai:mente c!~ ~~~ina- _
menta quando menores e, também, mais tarde, já adultos,
para poderem acompanhar a evolução das técnicas e procedimentos adotados nos campos específicos de ação de suas empresas.
_Cumpre menciOnar que o texto constitucionalem vigOr,
em seu art. 62 das__disposiÇões transitórias, determina a criação
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), nos
moldes da legislação relativa ao Senai e··senac·.
- _·Com a ~riação_ do Banco ·central do Brasil, em 1964,
foi" ao mesmo atribuída a reSponsabilidade de disCiplinar o
mercado de capit<iiS, tanto no- <.'fué--se ·refere ã- órg-ãilizáÇãõe controle das bolsas de valQr~s, bancos.. de investimentos,
soCiedildes de crédho imobiUáiio, corretora:S"âe Yalore_S_etc.,
quando a um número_ apreciável de auditores e agentes autónomos. Tein: também a seu cargo a execução da dívida pública,
por delegação da Fazenda Nacional, compreendendo o lançamento e o controle das letras e obrigações do Tesouro; o
registro e o c~ntrole dos capitais estrangeirós-, remessas· para '
pagamento de royalties e patentes, assistênCia técnica, Juros·
e dividendos; administração de programas específicos de financiamentos etc.
Com o decorrer dos anos e o desenvolvimento ·cada vez
mais acentuado do país, já vinham sendo criadas outras instituições fmanceirã.s de grande--porte: Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, Banco do NOrdeste S/A, Banco da
Amazónia S/A, Banco Naciona1_4~ Habitação, Bancol"{~cio
nal de Crédito Cooperativo, companhias írnariCeiras mobiliárias, associações de poupança e empréstimo etc.
Além da expansão das atividades do Banco do Brasil
e a reestruturação da Cáixa Económica Federal, que também
teve ampliado o seu campo de ação, verificou-se nos últimos
anos um extraordinário fortalecimento da rede bancária particular, a tal ponto que, _segundo os estudiosos da matéria,
o banco atualmente é um complexo de instituições financeirãSintegradas, abrangendo, normalmente, além de um banco comercial, um banco de investim_entos, uma financeira, uma
corretora de valores e_ uma distribuidora, uma sociedade de
crédito imobiliário, uma empresa de leasing, um-- óu vários
fulidos de investimento, uma" empresa de turismo, uma' sociedade de processamento de dados a uma companhia -de seguros.
Tal complexo de atividades não seria possível, no entanto,
sem a ocorrência de transformações, fusões, incorporações
ou encampações no setor bancário, que fizerem surgir grandes
conglomerados financeiros, capazes de c.ompetir inclusive com
o Banco do Brasil.
Agem eles, atualmente, não apenas como simples bancos
comerciais, mas cõmo vl!1d3.deíroS Orientadores de seus çlientes_quanto ao lançamento de ~ções e obrigações no mercado,
prospecção de novos mercados aqui e no exterior, contatos
e ajuda nos ·países compradores, prestando-lhe ainda outros
~sessoramentos importantes.
Por outro lado, tem sido cada vez mais substancial a
atuação do governo no atendimento creditício aos produtores
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Económícos como conclusão de seu Parecer n~ 421, de
rurais, engajando-se também os bancos privãdos em tal atividade.
_
-_
1991), que autoriza o Governo <:]o Estado do Rio Grande
do Sul a emitir e colocar -no mercado Letras Fínanceiras
Ora, tal gigantísmo empresarial bancáriO hein~CoDiõ a
do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul - LFf
complexidade cada vez maior de sua atuação, não tém sido
- RS,· vencíveis em novembro de 1991, no t_otal de
acompanhados da correspondente vitalidade no setor de recur3.000.000.000 (três bilhões).
sos humanos. Há que se criar, portanto, o quanto antes, proEm discussão o projeto, em turno único.
gramas bem estruturados não s6 de treinamento de menores,
para as necessidades futuras, mas também d_e desenvolvimento
Não havendo quem peça a palavra, encerro a díscussão.
Em votação.
profissional dos adultos, reciclando-lhes os conhecimentos e
ps Srs. Senadores que estiverem de acordo permaneçam
preparando-os para as noVas urgências do amanhã.
Nada mais justo, no nosso entendimento, do que arcarem sentados. (Pausa.)
. .
.. .
. Aprovado.
os próprios bancos, Caixas Ecoriómicas e outras instituições
A ma_téria vai à Comissao Diretorá para a redação final.
de crédito _com o custo de tais programas, nà forina do art.
49 deste projeto de lei que temos a honra de submeter à
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
elevada consideração dos Senhores Senadores. Por outro lado,
Discussão, em turno único, qá Parecer da Comisa faculdade de doações es-pontâneas, eStabelecida no mesmo
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre
artigo, propiciará maior soma de recursos_â nova entidade,
a Mensagem n• 271, de 1991 (n' 567/91, na origem),
ensejando ainda a socialização dos lucros.
de 18 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1991. - Senador
Presidente da República submete à deliberação do SeMaurício Corrêa.
nado a escolha do Senhor Carlos Alberto Pe_ssôa Parde(A Comissão de Educação- decisãO termJn"ativa.)
llas, Ministro de Segmida classe, da Carreira c_~e·piplo
O SR. PRESID1'NTE (Mauro Benevides) ----, O projeto
mata, para exercer a funÇão de Embaixador do Brasil
lido será publicado_e submetido_ à comissão competente.
junto à República Islâmica do Irã.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
A matéria é retirada, nos termos do art. 175, letra e,
Secretário.
·
do Regimento Intern:o.
É lido e aprovado o s-eguinte:
.•. QSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final de. proposição aprovada na Ordem do Dia
REQUERIMENTO N• 823; DE 1991
da presente sessão, q~e, nos termos do parágrafo único do
Senhor Presidente,
art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do
Nos tennos do artigo 56, II, da Constituiçcl6 e dO arúgo ·
Plenário, será lida pelo Sr. 1• Secretário. (Pausa:)
43, II, do Regimento Interno, solicito licença para-me afastar
É lida a seguinte
dos trabalhos da Casa, no dia 8 do co_rrente gtês, quando
manterei contatos com o Goveinador do Estado de Santa
PARECER N• 448, DE 1991
Catarina e empreenderei viagem pelo interior daquele Estado.
(Da Comissão Diretora)
Sala das Sessões, 7 de novembro de 1991. - Senador
Esperidião Amin.
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 82, de
1991.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
A Comissão Diretóra apresenta a redação final do Projeto
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Passa-se à
de Resolução n 9 82, de 1991, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande -do Sul a emitir e colocar no mercado
ORDEM DO DIA
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do
Item 1:
Sul - LFTRS, vencíveis em novembro de 1291, no total de
Votação, em turno úniCo, do Retiueriinento no:o 803, 3.000.000.000 (três bilhões).
Sala de Reuniões da Comissão, 7 de novembro de 1991.
de 1991, de autoria dos Senadores Rachid Saldanha
Derzi e HenriqUe- Ãimeida, soiicitandO:w-noS- terinos - Alexandre Costa, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
do art. 71, incisos IV e VII, da Constituição, provi- - Beni Veras - Lucídio Portella.
dências ao Tribunal de Contas da União no sentidQ
ANEXO AO PARECER N• 448, DE 1991
de realizar auditoriaS co-nta"bil, financeir3, orçanlen- Faço saber- que o Seriado Federal. aprovou. e eu,
,
tária, operacional e patrimoni~I. nas unída_d.~s administrativas dos Ministérios da Ação Socíãl e da Agricultura Presidente, nos termos do art. 48. item 28, do Regimento
Inte_rno, promulgo a seguinte
e Reforma Agrária.
Em vOtação O reQlú~rimenfô.
RESOLUÇÁO N' , DÉ 1991
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
sentados. (Pausa.)
Sul a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras
Aprovado. . .
. ..
.
_
___ ___ _ _ . _ - -· -do·Tes:ollro lio Estado do Rio Grande do Sul~ LFTRS,
A Presiâéncia SOlfcitãrã ao Tfihiuiàl de -Contas-da União
vencíveis em novembro de 1991, no total de
as providências necessáriai.-- 3.000.000.000 (três bilhões).
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Ite~ 2:
Art. ~ ~-G~~.;-;;;Q doEstado do Rio Grande do Sul,
Discussão, em turno único, do Projet-o-de-Re;Õ~ução nos termos da Rêsolução n• 58, de 13 de dezembro de 1990,
n' 82, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos do Senado Federal, autorizado a errâtir e colocar no mercado
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Letras Financeiras do Estado do Rio Grande do -~ul ----:- _ de_ssa maneira, uma vez que hoje não teremos mais escolha
LFTRS, no total de até 3,000.000.000 (três bill!ões).
de embaixadores.
·
·
Art. 2' A emissão deverá ser realizada nas seguintes
_ . 0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _ A Presicondições:
dência realmente confirma a informação que já chegou a V.
a) quantidade:aserdefinidanadataderesgatedostítulos Ex• quanto à viabilidade técnica do projeto. o Prodasen já
a serem substituídos, deduzida a parcela de dezesseis por cen~ se manifestou e adotou as providências que lhe são pertinentes
to, consoante pactuado no memorando de entendimentos, e, na próxima votação, se atenderá àquilo que v. Ex•, mui
firmado pelo referido Estado com o MiniStério da Economia,.
Fazenda e Planejamento e com o Banco Central do Brasil;
. justificadamente, pleiteia neste instante.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras FinanceiraS:JiQ .Tesou':' __ .havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
ro Nacional (mesma taxa referencial);
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
d) prazo: 1.485 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00.
ORDEM DO DIA
Art. 311 Esta Resolução entra em vigor- na data de sua
publicação.
-lO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -:- O parecer
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 85, DE 1991
vai à publicação. ·
.
(Em regime de urgência, art. 336, c, do Regimento Interno).
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Discussão, em turno único,_ do Projeto de Lei da Câmara
Secretário~-n' 85, de 1991 (n' 1.793191, na Casa de origem), de iniciativa
É lido e aprovado _o seguinte
do Presidente dã República, que dá nova redação ao § 19
do art. 3' e aos arts. 7' e 9' do Decreto-Lei n' 288, de 28
de fevereiro de 1967, ao caput do art. 37 do D.ecreto-Lei
REQUERIMENTO N• 824,DE 1991.
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. (Dependendo
Nos termos do art. 321 do Reginfento Interno, requeiro
de votação do Requerimento n' 781, de 1991, de extinção
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da urgência.)
da redação final do Projeto de Resolução n' 82, de 1991,
que autoriza o- Governo do Estado do Rio Grande do Sul
a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro
PROJETO o·E LEI DOSENADO
do Estado do Rio Grande do Sul - LFTRS.
N' 171, DE 1989 -COMPLEMENTAR
Sala das Sessões. 7 de novembro de 1991. - Senador
Pedro Simon.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Sanado
n'
171.
de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovado
Cardoso, que define, nos termos do inciso I do art. 161 da
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação
Constituição Federal, o' valor adicionado para fins de cálculo
fi~.
.
da participação dos municípios na Receita da, Imposto sobre
Em discussão a redação final. (Pausa.)
. . . . ..
Operações Relativas à Circulação de _Mercadorias e sobre
Não havendo quem peça a palavra, encerro a -discussão.
Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e IntermuEm votação.
_ _ _
nicipal e de Comunica:Ção-, tenao" - - - Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaneCer
PARECERES favoráveis, sob n"' 428, de 1990, e 260,
sentados. (Pausa.)
de 1991, das Comissões
Aprovada.
. . ~- de Assu_nt_os Econômioos; ~
O projeto vai à promulgação.
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Sr. Jutaby Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
para urna questão de ordel)l._
-3Redação Final
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 146, DE 1990
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA. Para
Discussão·, em turno único, da redação final, (oferecida
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presipela Comissão Diretora em seu Parecer n11 426, de 1991 ),
dente, algumas vezes, e já há algum tempo, solicitei à_Mesa do Projeto de Decreto Legislativo n• 146, de 1990 (n' 76189,
que examinasse a possibilidade de se fazer aqui no Senado
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
o que se faz no Cõngresso em votações secretaS, em que
destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
aparecem os nomes dos- que participam da votação, logicaFisCãl em Matéria de Imposto sobre a_ Renda fil'J!lada entre
mente sem os votos.
_
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
A Mesa comunicou-me que estava tOrilãfido as provi- da República da fndia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988.
dências necessárias junto ao Prodasen para executar esse serviO SR. PRESIDENTE (Mauró Benevides)- Está encerço. Estou informado de que o Prodasen já está em cond!ções
fada
a sessão.-técnicas para fazê-lo. Pediria, então, à Mesa que providen(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutes.)
ciasse para que, na próxima votação secreta, já agfsSemos
o
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ATO DO PRESIDENTE N• 780, DE 1991
O Presidente do Senad-o Federal, n.à u~o da sua~compe
tência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~' 016.848/91-_8, resolve
aposentar, voluntariamente, GERALDA DE ALMEIDA
AMARAL, Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo, Casse "Especia1", Padrão III, do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos _termos do artigo 40, inciso· III, alínea
d, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea d,e 67, da Lei
o•_ 8.112, de 1990, bem assim com os artigos 490 e 492 do
Regulamento Admi_l)jstrativo do Senado Federal, e artigo,
:1f da Resolução SF n• 87, de 1989, com proventos propõrcionais ao tempo de serviço, à raZão de 18/30 (dezoito trinta
avos), observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 7 de novembro de 1991. ~ Senador
Mauro Benevides, Presidente.
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reira Sil\·a, Técnico Legislativo, Maria da Graça Ribeiro Nasci- _
· mento, Técnico Legislativo e Carlos Roberto da Silva, Especialista Indústria! Gráfico Legislativoffécnica, sendo esse último do_ Quadro de Pessoal do Centro Gráfico, para, sob a
presidência do primeiro, integrarem a Çomissão int;1,1mbida
da Tomada de Contas dos Almoxarifacfos do Senado Federal,
relativa ao exercício de 1991.
Senado Federal, 1' de novembro de 1991. - Manoel
, Vilela de Magalhães, Direfur-Geraf.
···

PORTARIA DO DIRETOR-GERAL N• 19, DE 1991
O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições regulamentares e considerando a sugestão apresentada pela Subsecretaria de Administração Financeira a respeito- dos procedimentos orçame-ntários, financeiros e contábeis
relativos ao encerramento do exercício de 1991, resolve
I - fixai' datas-limites para as seguintes rotinas:
a) 13 de dezembro:
-validade dos bloqueios orçamentários;
b) 16 de dezembro:
_=~.JJJissão de n.ot?$ orçamentárias;
-recebimento, pela SSAFIN, de solicitação de anulação
de empenhos tornados insubsistentes;
ATO DO PRESIDENTE N• 781, DE 1991
c) 18 de dezembro:
-Recebimento, pela SSAFIN, de documentos já empeO Presidente do SeDado Federal, no uso da sua compe- 'tência regimental e regulamentar, em conformidac;l~ com a nhados, prontos para pagamento;
d) 20 de dezembro:
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
Recebimento, pela SSAFIN com. a devida autorização
da Com~_sá.o Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
desta Diretoria-Geral, da relação de credores a serem inscritos
"iioârtigo243, § 2•, da Lei n•8.112, de 1990ilo AlO da ComissãO
em Restos a,Pagar de 1991.
Diretora n 9 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
II - os prazos referidos no item I somente poderão ser
Processo n• 017.498/91-0, resolve exonerar SEVERO CÂN, DIDO DA SILVA FILHO,do cargo, em comissão, de Secre- . ultrapassados em casos excepcionais, devidamente justificatário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro de Pes- dos;
III- determinar, com vistas ao cumprimento dos prazos
soal do Senado Federal, do Gabinete do SenadOr João França,
legais e regimentais para a apresentação de balancetes e balana partir de 10 de outubro de 1991.
Senado Federal, 7 de novembro de 1991. - Senador ços de encerramento de exercício, que:
,. -a) os detentores de suprimentos de Jundo encaminhem
Mauro Benevides, Presidente.
as suas prestações de contas até o dia 20 de dezembro do
__ano e~ _curso, impreterivelmente, e que novos adiantamentos
somente sejam concedidos a partir do exercício vindouro;
ATO DO PRESIDENTE N• 782, DE 1991
b) os responsáveis por almoxarifados -providenciem, até
O Presidente do -Se~nado -Federal; nÕ -u_so d~ sua co~pe
o quínto dia útil do mês de janeiro de 1992, a remessa dos
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a respectivos inventários, demonstrando a moviméntação até
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato o último dia do corrente exercício.
IV- esta Portaria _e_ntra em vigor na data de sua publicada Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, resolve
nomear RAIMUNDO NONATO FREITAS, Técnico Legis- ção, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de novembro de 1991. -Manoel Vilela
lativo, de Área de Processo Legislativo, "Classe r.·Especial",
Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, para de Magalhães, Diretór-Geral.
exercer o cargo, em comissão, de Assessor Legislativo, código
.PARECER
SF-DAS-102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 7 de novembro de 1991. - Senador
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo
Mauro Benevides, Presidente.
das Receitas e Despesas do IPC.
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos
Congressistas - IPC, de acordo com o que estabelece o art.
12, inciso III, da Lei n' 7.087 de 29 de dezembro de 1982
PORTARIA DO DIRETOR-GERAL N• 18, DE 1991
. examinou o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo das Recei~
tas e Despesas referentes ao período de 1'-1 a 31-7-91, juntaO Diretor-Geral do Senado Federãi, no uso das atribuimente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas do més
ções que lhe confere o artigo 283 da Resolução n• 58, de
1972, Regulamento Administrativo do Senado Federal, resol- de julho/91 e, considerando que essas peças traduzem a situave designar os servidores Marcos André de Melo, Técnico ção patrimonlal e financeira do Instituto fm 31-7-91, com
Legislativo, José Luiz de Araújo, TécnicO LegiSlativo, Antô- rr.s~aJva~ das Notas Explicativas anexas, resolve aprovar os
nio André Azevedo Santana, Técnico Legislavio, Edval Fer- balancetes e os Demonstrativos das Receitas e Despesas do"
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Instituto de Previdência dos Congressist::urJPC, referentes ao
Exigível Atuarial de Cr$10.001.232.649,58; não exigíVt!I -de
mês de julho/91, apresentando um Ativo com um Dispõnível ___ Cr$972.640.167,73; Valores em Custódia de Cr$11.926,23 e
Imediato de Cr$7.944.188.761,33, todo ele depositado, em
Contas de Resultado Futuro de Cr$681.208,99. As Contas
sua maioria, no Banco do Brasil e Caixa EcoiiôiDié3 Federal
de Resultado demonstram a realização de Receitas_ no valor
de Cr$1.714.726.302,62 no mês" de jullio/91 e de
e em CDB e RDB no Banespa, Credireal, Banpará, BIC
e Bamerindus, investimentos no valor de Cr$1.258.496.811,99
Cr$10.076.116.488,51 acumuladas no ano e Despesas de
e Créditos Diversos novalor de Cr$735.062..168,64, Recursos
Cr$!. 714.726.302,62 no mês de julho de 1991 e de
Realizáveis a longo Prazo no valor de Cr$1.060.S69.3fi4,69,
Cr$10.076.116.488,51 acumuladas no ano. Esta igualdade é
Ativo Permanente no valor de Cr$24.228.344,14 e Valores
resultante da constituição de reservas no mês de julho Do
Custodiados de Cr$11.926,23. O Passivo da Tnstituição de- ·valor de Cr$1.259.579.195,23. . __
monstra um Exigível Operacional de Cr$47.991.424,49, un;t
Brasília- DF, Deputado Pedro Correi~.
~
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DIARIO

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVI- N• 162

SÁBADO, 9 DE NOVEMBRO DE 1991 '

BRASÍLIA:._ DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, itein 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 57, DE 1991
Autoriza a Prefeitura Municipal de Brusque, Estado de Santa Catarina, a contratar
operação de crédito no valor de Cr$513.900.000,00 (quinhentos e treze milhões e novecentos
mil cruzeiros), a preço de março de 1991.
O Senado Federal resolve:
.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Brusque, Estado de Santa Catarina, nos termos da Resolução
n' 58, de 1990, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de Cr$513.900.000,00
(quinhentos e treze milhões e novecentos. mil cruzeiros), em valores de março de 1991, sendo
Cr$3n.790.000,00 (trezentos e setenta e sete milhões e. setecentos e noventa mil cruzeiros) a parcela intra·
limite e Cr$136.110.000,00 (cento e trinta e seis milhões e cento e dez mil cruzeiros) a parcela extra·
limite, com as seguintes características: ·
·
·
··
·
I - valor: Cr$513.900.000,00 (quin]ientos e treze milhões e novecentos mil cruzeiros), assim distribuídos- parcela intralimite - Cr$377.790.000,00 (trezentos e setenta e sete milhões e setecentos e
noventa mil cruzeiros); parcela extralimite - Cr$136.110.000,00 (cento e trinta e seis milhões e cento
e dez mil cruzeiros);
II -prazos:
a) de desembolso: seis e Cinco meses;
b) de carêncüi: onze e doze' meses;
c) de amortização: duzentos e dezesseis meses;
III -condições financeiras:
·· ·
a) taxa de juros: 12% a.a.;
b) taxa de risco de crédito: 1% sobre os valores desembolsados;
c) amortização do valor da dívida: variação do índice de atualização das contas do FGTS;
d) atualização dos valores a serem liberados: variação do índice de atualização das contas do
FGTS;
IV- garantia: vinculação de cotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
-ICMS;
V- destinação dos recursos: llnplantação de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais
e implantação de sistemas de abastecimento de água nas localidades de Santa Luzia, Tomaz Coelho, Limeira
Alta e Volta Grande.
Art. 2'' A autorização éonceâida através desta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze
meses, contado a partir da data de sua publicação.
Art. 3' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de novembro de 1991.- Senador Manro Benevides, Presidente.
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Relativas à Circulação de Mercadoria$ e sobre Prestação
de Serviços de Transportes Interestadual e Intennunicipal
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168 do Regimento Interno.
·

1.2.l - Comunicação da Presidência
Deferirneil.to do Recurso no 7/91, no se:ntído de que
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da União vinculados ou incorporados às Forças Armadas. n' 146, de 1990 {n• 76189, na Câmara dos Deputados),
situados no DistritO Federal, _e dá outras providências seja · -que aprova o texto da Convenção Dcitinada a Evitar ~
apreciado pelo Plenário, e abertUra de prazo para recebi-· Dtipla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
de Imposto sobre a Renda firmada entre o Governo da
menta de emendas ao mesmo.
República Federativa do Brasil e_ o Governo. Pa República
da lndia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988. Aprovada.
1.2.2- Discursos do Expediente
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promulgação.
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-1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia
o tabagismo.
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a respeito da Secretaria Especial do Meio Ambiente.
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sobrestada.
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Ata da 2023 Sessão, em 8 de novembro de 1991
13 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Epitácio Cafeteira
Desde que me engajei" nesSa lUta contra o :rumo~ em 1980,
tenho recebido muitas cartas apresentàrido sugestões, oferecendo depoimentos ou mesmo critican~o o problema ..ChegquCbagas Rodrigues - Divaldo Suruagy - Epifácio Gafe- me, recentemente, uma missiva interessante do Sr. Hélio Braterra - FrilricisciJ Rollemberg - Gerson Gamata - lrapuan kenfeld, residente em Boa Vista, Rorai-ma, que consigná Vá.:.
Costa Júnior- Jonas Pinheiro- José Paulo Bisai - Lourival rias considerações merecedoras de serem refletidas em profun~
Baptista - Mansueto de Lavor - Maurfcio C'.orrêa - Mauro didade por todos os que se preocupam com esse ·probleffia,
Renevides- Oziel carneiro-Teima Vieira- Valmir Gampelo. tão sério para a saúde da pop~lação.
Diz o Sr. Hélio Brakenfeld, textualmente, em sua_carta:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -- Á lista de
"Infelizmente, acredito que muito pouco, ou ~me
.
presença acusa o comparecimentO de 15 Srs. Senadores. Halhor,_ quase nada se feiz-. pelo Brasil afora, para bene~
vendo· número regimental, declaro aberta a sessão.
ficiat á- nossa de.seducada população brasileira.
· Sob a proteção -de Deus, iniciamoS -·nossos -li"ãbalhos.
Imagino o nobre Senador b.astante preocupado
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --A Presicóm a minha ousadia, ma~ vou em frente com alguns
dênCia -cbtn:u-nica ao Plenário -que deferiu- O -Recurso n 9 7,
exemplos negativos:
de 1991, interposto- no prazo regimental, no senti.9-<? de que
a) se vamos aos hospitais, casas de saúde, materni~
seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado n'
dades, postos de saúde, vemos médicos, enfermeiras
61, de 1991, de autoria do Senador Vaimir Campelo, que
. e demais funcionários de cigarrilha ora nos dedos, ora
dispõe sobre a alienação d.e be.ns .imóy~·is residenciais de pro- ·
nos bicos da boca;
priedade da UniãO, ViitculadOs ou incorporados às Forças Ar~
b) nas e:s_colas, fuma.~se_em qualquer dependência
madas, situados no DiStrito Fedbral, e dá outras providências.
-e, o _que é pior, até <?S alup.9s t~oc~~- dg~~ros com
A matéria ficará so.brf ã Mesa dui-ante cíllco sesSõeS ordi~
os professore~ e dem_ais funcionários -_fumam todos;
nárias, para recebimento_de einendas, de àcordo com o dispos~
c) então, meu esfo.t:çado Senador, que fazer para
to no art. 235, II, c, do Regimento Interno.
-o povo acreditar que está sendo envenenado pelo pró~
É o seguinte o recurso deferido;
prio gosto e_ vontade?'~
RECURSO N• 7, DE 1991
O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex• um aparte,
Nos termos do art. 91, § 3•, do Regimento Intemo, internobre
Senador Lourival Baptista?
pomos recurso para que seja Submetido ao Plenário do Senado
o Projeto de Lei do Senado n9 61, de 1991, de a~utoria do
O SR. LOURIVAL BAPTIStA- Com prazer, eminente
Senàdor Valmir Campelo, que disp6C sobre a alienação de
Senador Valmir Campelo.
bens ímóveis residenciais de propriedade da União, vinculados
O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Lourival Bapou illcorporados às Forças Armadas, situados no Distrito Fe~ tista, não poderia deixar, nesta oportunidade, de parabenizar
dera!, e dá outras providências.
V. Ex~ mais uma veZ pelo assunto predominante que sempre
Saia das Sessões, 8 de novembro de 1991.-::-- Marco Maciel
combateu, que é o fumo. O tabagismo, realmente, é preju~
-Júlio Campos.:.... -joãO França --Oziel Carneiro- _Amir dicial à saúde e V. E~. que durante décadas luta para que
Lando - Carlos Patrocínio - Guilherme Palmfaira - Ney as pessoas se conscientizem desse maJ, hoje, mais uma vez,
Maranhão- Élcio Álvares- Eduardo Suplicy- Meira Filho neste plenário, alerta não s_ó as autoridades brasileiras, mas
- Teimo Vieira.
_o povo, de um modo geral, porque, realmente, além da falta
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há qraqores de educação; além do prejuízo que o cigarro traz para a saúde,
inscritos. O primeirO deles é o nobre Senador Lourival Bap~ existem hoje as normas que não sâo cuinpridas, nos restau~
tista, ilustre representante de Sergipe, a quem concedo a pala~ rantes, nos locais impróprios, onde aqueles que não fumam,
como eu, são prejUdicados. V. Ex~ sempre batalhou, sempre
vra.
O SR. LOÜRIVAL IíAPÍISTA- (PFL - SE._ Pronuncia lutou para que as leis fossem cumpridas e principalmente para
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, que a comunidade fosse conscientizada do mal que o cigarro
em inúineras vezes -ja falei desta tribuna sobre o tabagismo, traz. De forma que quero em meu nome parabenizá-lo por
as campanhas de esclarecimento e conscientizaçâo qrie têm esta campanha tão bem encetada durante décadas, que V.
sido desenvolvidas, os-resultados obtidos nessa luta para con~ Ex~ vem fazendo em prol da saúde do povo brasileiro.
ter o vício de fumar, já considerado pela Organização Mundial
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•,
da Saúde como o maior flagelo do século, e as conquistas nobre Senador Valmir Ca-mpelo-; que sabe dos males que o
alcançadas no campo da legislação a nível municípal, estadual tabagismo causa à população. V. Ex~, consagrado nas urnas
e federal.
aqui em Brasília, é um ho"mem de atitudes. O seu aparte
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
-

7910

Sábado 9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

enriquece o meu pronunciamemo. pois com a auh.>ridadt:: que
tem. diz dos malefícios que o fumo causa.
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex1 um aparte,
nobre Senador Lourival Baptista?
O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Ouço com muita honra
o nobre Senador e Presidente Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Lourival Baptista, deixei a cadeira presidencial e vim ao plenário- ·para
que pudesse interferir no discurso de V. Ex'. e trazer. uma
vez mais a manifestação do meu estímulo a esta pregação
cívica a que V. Ex• se tem _entregue de corpo e alma_ contra

o tabagismo. Recordo-me que no meu primeiro mandato de
Senador, V. Ex~. com ênfase e entusiasmo iitexc_éd_í~eis_, __i_niciOu
essa pregação no próprio plenário do Senado, conclamando
os Senadores. aqueles que eram realmente fumantes, que se
distanciassem desse vício, que tão irreparavelmente atinge
a saúde de cada um deles. E neste momento em que V~ Ex~
recebe cartas de todos os recantos do território- nacion-al sei que V. Ex~ irtieiõü -corrca leitura de uma carta procedente
do Estado de Roraima- quero, como seu companheiro nesta
Casa. até com a responsabilidade de dirigi-la, dizer que todos
nós, brasileiros, somos devedores de V. Ex~ dessa pertinácia,
numa luta indormida a que se tem dedicado com de_svelo
e com abnegação inquestionáveis. Portanto, os meus aplausos
a essa permanente presença de V. Ex~ na cruzada antitabagismo.
~ ~
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tei-lhe: "V~ Ex·' nüo sabe quantas pessoas se suícidã.m por
cnusa de tagagismo". Ele. então. respondeu:
-"Meu pai suicidou~se. Ele fumava cerca de três a quaM
tro maços de cigarros por dia. Um dia, chamou os três filhos
e disse-lhes:
-Meus filhos, estou respirando com dificuldades e vou
me matar.
Três dias depois, deu um tiro no coração."
Mas, Ministro, V. Ex" é um homem culto, moço, inteligente. rico e continua fumando.
-Já larguei três vezes, agora será o que Deus quiser,
ele me respondeu.
Ess_a razão pela qual entrei nessa campanha.
Muito _obrigado, eminente Senador Mauro Benevides.
O_ seu-aparte, eitl muito, vem enriquecer o meu pronunciamento.
O Sr. Gerson Camata- V.

Ex~

me permite uri:t aparte?

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, ouço V.
O SR. GERSON CAMATA - Ilustre Senador Lourival
Baptista, venho acompanhando, destje o primeiro dia em que
aqui cheguei, não só a lo_~ução, a fala, o pronunciamento
de V, Ex~ contra o tabaco, mas também a itüervenção pessoal,
amiga, conselheira de V. Ex•, sempre que algum colega_acende
um cigarro aqui neste plenário. V. Ex• faz um apostolado
no geral, rrias também da amizade e do aconselhamento. No
início do pronunciamento de V. Ex~ senti a sua preocupação
porque o trabalho que V. Ex~ vem desenvolvendo, não só
aqui no plenário do Congresso Nacional - às vezes, recebo
informações de alguns congressos médicos realizados em várias partes do País, em que V. Ex~ é o conferencista sobre
este assunto --:V:. Ex• parece entender que não houve o
avanço que esperava que houvesse na legislação, nos costumes, nos hábitos contra o fumo. Na qualidade de fumante,
prestes a deixar de sê-lo .. ,

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex•
eminente Senador Mauro Benevides, que-agora, nesta Legislatura, vem dar o seu apoio,- como deu na Legislatura passada,
quando V. Ex• honrou esta Casa.
Permita-me,--eniiiierite- Senador Mauro Benevides, que
relate aqui duas oc_o_rrências- que comentei naquela oportunidade, os motivos que me levaram a entrar nesta campanha
contra o tabagismo, porque o eminente Senador Valmir Cam~
~
pelo não os conhece.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA -Tenho esperanças, te·
Médico que sou, médico que fui, viajava-em- 1980 de
-nho
esperanças
...
Salvador para Brasília: quando entrei no avião _e_ encontrei
um colega meu de infânciã, do ColégiO Antôrii<fVi~ira, na . , _ O Sr. Gerson Cam~ta - Quero dizer que V. Ex• conseBahia, nos tempos de calça curta, nos abraçamos e ele me guiu amplas vitórias. Por exemplo, os fumantes já são hOje
disse: "Sabe quem está morrendo?" Eu lhe respondi: "não". no Brasil, graças ao trabalho de V. EX\ cidadãos de segunda
Ele me disse: "Carlos Alberto Araújo'". Era um colega nosso classe. Por exemplo: somos acomodados na parte traseira do
de colégio interno na Bahia, há 32 anos não o via, eu segui avião onde jóga mais, onde a comida, a água e os refrigeran!~s
Medicina e ele Direito. Ele morava na Av. Atlântida, tomei chegam depois. Alguns restaurantes começam também a sepaseu endereço e na outra semana fui visitá-lo. Não me anunciei ra_r os fumantes dos não fumantes e a nós, fumantes, é sempre
como Senador, disse que era um colega do Colégio Antônío _r~servãda a próximidade da porta do banheiro, os ftiildos,
Vieira, da Bahia. Mandaram-me subir. Conheci então a senho- próximos da cozinha (risos). Já _estamos nos transformando
ra dele, seus filhos, eu me apresentei e entramos em seu em Cidadãos de segunda classe. E acho que isso seja bom!
quarto. Ele estava recostado na cama, enfisematoso, sem res- Há poucos dias ouvi a opinião de uril médico cancerologista,
pirar. O filho lhe disse: "Meu pai, sabe quem é este, é Lourival num programa da TV Nacional, Canal 2, em que ele dizia
Baptista, que foi seu colega no Colégio AntôniO Vieira.,. Ele que o tabagismo é tão _grave, causa tantos danos à saúde,
começou a chorar, nos abraçamos, pediu caneta e bloco e tantos gastos ao Governo, que ele seria até favõtável a que
escreveu: "Lourival, quero veneno ou revólver": Esta foi a se instituísse uma legislação a fim de se colocar uma guarda
razão pela qual entrei nesta campanha.
na rua para que toda vez que um cidadão acendesse um cigarro
O segundo motivo foi quando estava no Rio de Janeiro, recebesse uma chicotada. Isso custaria menos aos cofres públinum restaurante com divisória de vidi_o, quando entrou um cOs do que os futuros tratamentos a que o fumante teria que
conhecido homem público brasileiro, que foi MiniStro de Esta- se submeter, pois, pelo chicote, o cidadão se conscientizaria
do. Ele me viu, sentou-se à minha mesa, fumando insistente- do perigo que representa o fumo. A visão que tenho não
mente, um cigarro atrás do outro. Eu dizia: Ministro, larga é a de V. Ex• .que acha que _a campanha _avançou pouco.
isso. Ele perguntou: "Senador, porque insiste nessa campa- V. Ex• tem méritos. A campanha avançou ffiuito. V. Ex• já
nha?". Eu contei este Caso. Quando a_c3.bei de contar, pergun- conseguiU transformar· ós fumantes em cidadãos de _segunda
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classe e eles, advertidos, estão cada vez mais deixandO esse
hábito que, tenho certeza, faz mal à saúde, causa prejuízos
ao- Governo, traz gastos à Previdência Social e os impostos
recebidos não compensam os gastos. Parabéns pela luta, pela
convicção que tem e pelo a::onselhamento não s6 -eoletivo
ao País inteiro, mas pessoal, aos amigos-que V. Ex~ faz diutur--namente.
0 SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. ·.Ex•,
eminente Senador Gersori Camata. Um ho'mem d~_- gia"nde
espírito público' um grande brasileiro com re·ais serviços prestados não só ao Brasil, como também a grande parte ao seu
Estado. Quando Governador, soube gove:r:ná-1~ C?~ 4ignidade; seu prestígio continua quer queíram ou_ não.
As palavras de V. Ex• foram como uma verda<_iejr~_ au!a
como também as palavras do Senador Val~tr_Campelo e do
enlinente Presidente, Senador Mauro Benevides, que c!nrique~
ceram muito meu pronunciamento. Infelizníc!n_te, V. EX• a_i~da
é fumante, para tristeza minha, porque venho, por várias
vezes, por anos, insistindo para que largue o vício de fumar.
O vício de fumar nas mulheres produz as rugas; elas mais
cedo ficam velhas .. A mulher deve ser eternamente bela, mas
torna-se horóvel. Logo vêm a- plástica e oUtros ãrtiffCíos. E
quanto aos homens há várias doenças. Existe, póféiii, l!~a
que não direi de público, que está atacando de maneira assustadora. Não quero dizer, mas eles sabem qual é. Eminente
Senador Gerson Camata, estou nessa campanha há anos, desde quando assisti, vi, meu colega de infância pedir veneno
ou um revólver para pôr fim ã vida. Ouvi de um homem
público, eminente no Brasil, dizer-se fumante inveterado.
Quando conversei com ele sobre o fumo, ele me dissera que
o pai dele havia se suicidado por causa do fumo. Então continuo. Podem me criticar, podem dizer o que quiser. Sou homem
de luta, sou- um cidadão que luta em benefício da saude do
povo.
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Lourival Baptista,
permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com mUlto prazer,
eminente Senador e ex-Governador Divaldo Suruagy.
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para que V. EX'! apresentasse um prOjeto de lei neste sentido
o que, naturalmente, contaria com o apoio da esmagadora
maioria desta Casa e V. Ex• acrescentaria às tantas iniciativas
legítimas em benefício da população bi3s-ileira, mais esse
acréscimc:f porque, naturalmente, V. Ex• dispõe de melhores
informações do que ell_._ Congratulo-me com V. EX", que sabe
da admiração, do respeito e da estima que nutro por V. Ex~,
que tem sido sempre para mim um modelo de homem público.
Tem V. Ex~ a gratidão do povo brasileiro nesta causa tão
simpática que permanentemerite, insiste em transformãr em
realidade, exemplificando para todos nós no Senado da República, aquele algo, aquele exemplo que deveremos perseguir.
É um privilégio para mim ser colega de V. Ex~
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -..,. Muito grato eminente
Senador e grande Governador Divaldo Suruagy. V. Ex~ com as
suas pa1avras para comigo, falou diretamente do coração sem passar
pe{9s filtros da inteligência. Muito grato, _eminente Senador
Divaldo Suruagy. Suas 'palavras são de estímUlo a um homem
público que está nesta vida há 44 anos. Creio que V. Ex•
nem era nascido quando iniciei a minha vida de homem público, Quanto à sugestão que V~ E~ acaba de dar, qUero diúr
_que já houve uma Portaria do Ministério da ~~iíde nes_se sentido çOm relação aos vôos, mas que foi reVogada. 'Veio em
seguida a permissão para se furilar da -décima terceira fileira
em diante. Naturalmente, forças poderosas atuaram e essa
Portaria foi revogada. Quanto a este plenário, há anos apre_sentei aqui um pi-ojêto de resolução, éramos, nessa ocasião,
65 Senadores, e o projeto fora assinado por 44 Senadores.
Pedirei a inclusão desse projeto nesse meu pronun-Ciãf.nento.
São 44 Senadores pedindo para que não se fume no plenário
do Senado. Até hoje, não sei por onde anda esse projeto
de resolução. Inclusive, constam nele assinatura-s de- alguns
Senadores que ainda hoje permanecem na Casa. Sr. PreSidente, vou solicitar que ao meu pronunciarilenfo seja incOrporada a carta que recebi de Roraima _e também uma cópia
do projeto que apresentei há anos. Assumindo as palavras
_do Senador Divaldo Suruagy i!e!. preparar um prOjeto nesse
_sentiQo para que seja regulamentada a autorização para fumar
nos aviões. Muito grato, eminente Senador Divaldo Suruagy,
_ p~ssoa a quem me ligo, com laços de estima e admiraÇãO.
O Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex• me permite um aparte?
O Sr. Francisco Rollemberg ;.._Senador Lourival Baptista
V. Ex• me permite um aparte?

O Sr. Divaldo Suruagy __:V. Ex•, apoiado na sua experiência de profissional da Medicina, constatando casos dramáticos do uso-do fumo, t~_ouxe para a atividadepolítica uma
causa das mais nobres dentre tantas que abraç9u ao _longo
da sua vida pública, que é a luta contra o tabagismo. V.
·O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Concedo o aparte ao
Ex• não tem se limitado a pregações, apresentação de projetes
eminente Senador Chagas Rodrigues e, depois, o concederei
de lei, apenas a nível nacional. V. Ex~ tem feito cpnfefências
ao eminente Senador Francisco Rollemberg.
em congtessós internacionais, tem bUscado a experiência de
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Lourival Bapoutros países para essa -causa tão nobre âaqual V. Ex~ __é
um paladino no Congresso Nacional. Eu ousaria deixar uma , t.i&t~.éUI_IJa honra apãrtear V. EX', aSSiin Como é um privifégio
sugestão a V. Ex• Tomeí conhecimerito de que nos Estados ~~r seu colega nesta alta Casa do Poder Legislativo. Qhero
Unidos e na Europa. recentemente, foram aprovadas leis esta- congratular-me com V. Ex~ pela luta que vem travando, sob
belecendo que nos vôos de menos de duas horas de duração muitos aspectos já vitoriosa, e que, tendo certeza que, contié proibido fumar, nem a esses passageiros de segunda classe, nuará ~nquis~ap.do novos êxitos:-A campaD.h3. contra o fumo,
E-x• sabe, é, e~ última anális.e, em favor dos fumantes,
como o Senador Gerson Camata se auto-rotuloU;issd existe
em vóos de menos de duas horas. Só é perin1tfaciOUSO-de pois ela visa a reduzir Ci tabagismo de um modo geral e,
fumo para os passageiros de segunda classe em vôos mais se pos-sTvel - o que seria ideal - até eliminá~lo, teAdo em
longos, mais duradouros_ porque o fumante, dominado pelo vista os malefícios que esse víciO tem-caUsado ã coletividade.
vício, seria incapaz de suportar mais do que duas horas. Natu- Sou um soldado dessa luta comandada por V. Ex• Acho mesmo
ralmente essa medida deve ter-se apoiado em alguma orien- que a campanha contra o tabagismo deveria ser levada a deteritação médica, porque o fumante ainda pode suportar duas madas áreas. Por exemplo: deveríamos gravar os cigarros com
horas sem fumar. Nesses vôos de trajetos mais curtos já-fiá uma tributação mais" pesada. D"everíamos, também, proibir
uma proibição total para o uso do cigarro, DeiXaria essa idéia publicidade escandalosa de cigarros, sobretudo. Deveria ser
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O Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me V. EX~ um
estabelecida a proibição de se funiar nos restaurantes. v.
Exa sabe que em muitos restaurantes dos E$tados Unidos e aparte? _
da Europa, quando não é proíbido fumar, há pelo menos
O SR. LOURIVAL BAPT!ST A - Com todo prazer, nolocais especiais, separados para os fumantes·. Isso deveria ser bre Senador.
estabelecido também no BraSil. Finalmente, a saúde pública
O Sr. Francisco Rollemberg -Eminente Senador. colega
deveria proibir certos cigarros e charutos excessivamente for~
tes. Essa campanha deveria ser assumida pela televisão, pois médico e amigo de tantas lutas, estava eu em meu gabinete
ela deve estar a serviço da saúde e da educação do povo, quando ouvi que V. Ex' chegava à tribuna para continuar
a sua luta de tantos anos contra _o fumo. Vim para ouvi-lo
alertando para as conseqüências do tabagismo. De mo-do que
V. Ex' tem as nossas congratulações. Trata-se de _urna Carripa- · mais uma vez e para trazer, como sempre tenho feito, o ineu
nha de alto sentido social e bastante merit6ria" em defesa apoio a essa cruzada que V. EX• se propôs fazer em Seu
da saúde da. coletividade brasileira. V. Ex~ terá sempre o -pafs ·em prol da saúde do homem brasileiro. Mas vejo que
nosso apoio e solidariedade. Vá em frente, Senador, porque -v. Ex•, que é Um lutador. um homem admirável e obstinado,
V. Ex• está pre-sfa-ndo um relevante serv_iço ao País em prol está preocupado que essa campanha, longe de ser considerada
séria, seja tida como uma campanha risível. Não é verdade
da saúde do povo brasileiro.
isso, Sr. Senador. Todos aqueles que o conhecem e que convivem com V. Ex~, que aprenderam-a admiiá-lo, sabem que
O SR.LOURIVAL BAPTISTA- Eminente Senador v_. Ex~ não e~punharia a bandeira de ul!la luta que não fosse
Chagas Rodrigues, grande Governador do Estado do Piauí, séria. Daí por que, Sr. Senador, conipareci ao plenário para
estou num dia de sorte e rium dia feliz, porque dentre os lhe dizer que- continue com a mesma desenvoltura, com a
apartes que recebi trés foram de eX-Governadores como eu: mesma dignidade e com a mesma obstinação nessa luta, porV. Ex•, o Senador GersOn Camata e o SenadorDivaldo Surua- que ela é uma das lutas mais sérias que ao _longo da sua
gy. As palavras de V. Ex• me estimulam ainda mais a continuar vida pública V. Ex~ se empenhou em desenvolver. A. luta
nesta campanha contra o tabagismo.
OOhtra-ó tabagismo tem importância inlensa como fator educaComo eu disse há pouco, já apresentei um· projeto· no tivO e pelo que ela representa para a saúde humana. V. Ex•
sentido de que não se fumasse neste plenário. Entre 65 Sena- mesmo acabou de contar dessa tribuna que ocupa, casos de
dores, tive o apoio de 44: Infelizmente, nãO- sei onde anda companheiros e amigos seus que perderam os pais de maneira
esse projeto. Pedirei, então, seja incorporado -ao meu p-ronun- -trágica, pelo sofrimento provocado pelo fumo. V. Ex' sabe,
ciamento da manhã de hoje.
Senador Lourival Baptista, que esse sofrimento é indizível.
V. Ex~ sugeriu a partíc1pação da ímprensa riessa campanha A Ciência rriédica tem descoberto uma série de outras moléscontra o tabagismo. Posso lhe adiantar que há um lobby muito tias que não" se suspeitâva fossem provocadas pelo fumo e
forte contra ela por parte da indústria do fumo. Mas, coriio que hoje são comprovadarnente dele derivadas. O câncer puldisse aos_Senadores Gefson-"Cªmata, DiValdo Suruagy é Mau- monar é indiscutível._ O e_nfiSeroa que leva à morte lenta por
ro Benevides, sou um homem de luta, um homem que não asfixia já é Conhecido de muitos. E agora tem-se a certeza
recua. Sou um homem que anda para frente e olha para o de que o câncer vesical, uma das mais dolorosas e temíveis
alto. V. Ex~ não sabe que estou sofrendo. Não obstante, rio doenças que levam o homem à morte, tem no fumo um dos
e deixo passar.
seus desencadeadores mais potentes. Ora, Sr. Senador, quem
Recentemente, quando voltava de avião de Aracaju para tem a coragem de lutar pela saúde humana como V. Ex~,
Brasílià, cóiiCe-scala em Salvador, abri o jornal e li uma nota cializar na defesa de uma vida maíor e de melhor qualidade
criticando vários Senadores, dentre eles, eu própriO. DiZia como V. Ex~ tem feito. combatendo o fumo, está tranqüilo,
a nota que numa das viagens ao exterior costurava os dólares __çorn,o V. Ex~, pois só ·merece respeito. Essa luta não é risível,
dentro da cueca. Achei aquilo muito estranho. Chegando a essa luta é admirável, e a ela me associo e me asspc;iarei
Brasília, procurei um amigo jornalista, que havia sido colega tantas vezes quantas forem nece.ssárias para que V. Ex• marche
de meu filho no colégio, e lhe contei a resp~ito da~otícia. junto com seus amigos e com o seu conterrâneo na defesa
Se tivessem dito que eu havia colocado os dólares nó bolso de um ideal de uma cruzada que abraço~. náo üm4a dúvida,
na cueca, ainda vá lá; mas que eu os costurei na Cueca, af V. Ex~ contará sempre com o respeito, com a admiração e
fica difícil. Pedi a esse jornalista, então, que ele apurasse principalmente, com o apoio e a mão dada. estendida, para
o fato. Três dias depois, ele me procurou e disse: "-Senador, que essa luta não se arrefeça. Parabéns, Senador Lourival
o senhor fez alguma palestra ou algum pronunciamento sobre Baptista, por voltar à tribuna para falar sobre tão momentoso
o tabagismo?" Eu disse:"- Bom, há-quatrO dias fui a Sergipe tema, que volte ·sempre!
e lá falei para cerca de 400 escolares, induíndo professores,
Aqui estarei deste lado para trazer-lhe o meu apoio, não
e a minha fala teve ampla repercussão nos jornais, nias foi s6 com a palavra, mas com atos e gestos, associando-me nessa
só isso.~· Ele disse:"- Então, é reação contra-a sua campanha luta que não pode parar, que não é a luta de uma homem
contra o tabagismo." Decidi, então, que, quanto mais eles só, mas uma luta de todos nós. Um abraço, Sr. Senador Loudisserem contra mim, mais eu falo, pOrque soü coriió- bolo: riv31 Baptista. quanto mais se _bate. mais cresce. Sou homem que não tem
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Muito grato, eminente
medo, que não recua, e vou continuar a-minha luta.
Senador, meu velho amigo, meu velho companheiro e estimaEminente Senador Chagas Rodrigues, meu velho amigo do _correligionário Senador Francisco Rollemberg. As palavras
e companheiro na Câmara dos Deputados, homem que gover- de V. EX~ me incentivam ainda mais a continuar nessa luta
nou com dignidade o seu Estado, o que é reconhecido por contra o tabagismo; são palavras de insistência e não desistodos, tanto que aqui está. _Quero dizer~ lhe simplesmente mui- tência.
to obrigado pelo seu aparte, que muito me alegra e muito
V. Ex~, permita~me que o diga, conheci-o quase que meniengrandece o meu pronunciamento.
. no, porque é muito mais novo do que eu. Eu na minha clínica,.
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nos meus consultóriOs em São Cristóvão e AracajU.', e V.-EX~
O Sr. Marco Maclei- SenadO~ Louri~al Baptista, queno ginásio e depois na FaCuldade_ de Medicina da Bahia, onde to me associar, não ape_nas às palavras de V. EX~ mas
fez um curso brilhante devido a sua inteligência, o seu· caráter às de outros oradores que o apartearam nesta manhã, quando
e a sua maneira de proceder.
V. Ex~ volta a ferir, a tocar em um tema que tem sido a
Quanto ao mais, o que tenho feito é trabalhar-em bfme- causa, a devoção maior do seu mandato parlamentar, que
fício da sáude do povo brasileiro. Sou um homem que tem é a luta contra 0 - tabagismo, contra o fumo. V. EX' alia, nessa
a vida pública por demais conhecida. Tenho mandatos, exerci luta dois pressupostos, a meu ver, fundamentais: primeiro,
cargos naquele Estado que me acolheu, onde nasceram os por ser médico e conhecer em toda sua extensão e inteireza
meus filhos, onde lá batizaram-se e de lá saír, paTa iutar pela . a questão, os malefícios que o fumo geralmente causa à pessoa
.hQmana, que o fumo produz na vida das pessoas. Em segundo
vida.
Quero dizer a V. Ex•, eminente senadór.FfáiiCíscO-Rõ- lugar, gostaria também de salientar que V._Ex\ por ser um
llemberg, que ·suas palavras sensibilizaram o coração deste político, faz dessa sua visão,_ os malefícios do fumo uma ação
homem que, com os cabelos brancos, continua serilpre insis- política, isto é, converte súaS.Idéfã.s eln -qtiãse programã. de
tindoenãodesistindo,semmedo,atrabalharnestacampanha ação. E por isso quero felicitar a V. Ex' pelo discurso que
em benfício da saúde do povo brasileiro.
produz na manhã de hoje. V. Ex~ nessa luta já obteve algumas
Mais uma vez, eminente Senador Francisco·Rollemberg, vitórias significativas, a meu ver. Mas gostaria de destacar
muito obrigado.
que, além das vitórias explícitas, visíveis, V. Ex~ tem tido
O Sr. Oziel Carneiro- V. Ex~ permite um-·apan~:muitas vitórias iilvisíveiS~ intangíveis, mais ou menos ·imporO SR. LOURIVAL BAPTISTA_ Concedo 0 aparte ao tantes, porque V. Ex• está ajudando a que se crie no País
uma visão ·muito correta de que o fumo e, de fato, inconveem.inente Senador Oziel Carneiro.
-- niente à saúde humana e que, conseqüentemente, o seu uso
O Sr. Oziel Carneiro- Nobre Senador Lourival Baptista, teln que ser-·conlbatido. Por isso diria a V. Ex~ nesta manhã,
pouco teria a acrescentar às palavras do Nobre Senador Fran- que prossiga nessa luta. V. E~, certamente, neSSa sua pregacisco Rollemberg. Mas a cruzada que V. Ex• empreende há ção, já contrariou muitos interesses, iÍldusive econômicos,
muito tempo neste País, corit--a--sua ·experlência ·de médico, mas, ·com toda certeza, já contribuiu para salvar muitas vidas.
a sua experiência de ex-Governador, a sua experiência de Muitas Vidas já foram salvas pela ação determinada, diria
Parlamentar, é sem dúvida uma tarefa nobre, porque V. Ex• até obstinada·, de V. Ex•, em lutar contra o fumo, o seu uso
se coloca ao lado da solução de um cancro social, embora indevido, contribuindo~ assim, para que tenhamos uma popusabendo que, efetivamente, os Governos não ap·enas do Brcisil lação mais hígida, mais saudável, e concorrendo assim, taromas de quase todos os país.es aumentam as suas receitãs ~m bém, para fazer com que o. País possa ter uma po.lítica de
cima de um vício que prejudica a saúde de todos os ciO.ad;l.os. saUd~ mais adequada a,os novos tempos.
Como médico que ·é·e··co.ttJ.(J""IDédico que também sou, nós·
sabemos que, no momento de se examinar uma radiografia
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex\
de pulmão e compará-la à outra, a conclusão a que chegamos eminente Líder, Marco Maciel, que também foi a·overnador
é que a radiografia do cidadão que não fuma é limpa indicando e governou o seu Estado com equilíbriO, com âígnidade~ realium pulmão saudável, e a radiografia do fumante mqstra um zaildo grandes obras e, com isso, granjeando a admiração
lixo causado pela nicotina, e que acaba por determinar, ·como do povo de Pernambuco e de outros que lá vão em visita
disse o Senador FranciSco Rollemberg, que também é médico, - ao seu Estado.
um enfisema ou umã . doença maior e iricurável comO tem
. Quero dizer a V. Ex• que as suas palavras foram muito
sido o câncer. E poderia acrescentar que o tabagismo, hoje, significativas e enriqueceram· demais ó nosso pronunciamento.
já está também incriminado~ não apenas causando câncer do
Hoje é um dos dias em_que sinto verdadeira alegria por
pulmão e câncer vesicular, mas, também, 0 terrível câncer ver, rieste pronunciamento que fizemos em benefíciO da saúde
pancreático que todos sabemos não tem retotn<). Continue do povo brasileiro, o apoio dos eminentes Líd~r~s que estão
V. Ex• com a sua força, com 0 seu desejo de servir ao povo, neste pl~nário, cinco dos quais governaram seuS Estados, que
ao cidadão, principalmente ao homem mais pobre que, no aplaudiram o que temos feito, não em nosso benefício, ··mas
vício, prefere adquirir uma carteira de cigarro a, muitas vezes, em benefíCio do povo e de sua saúde.
levar o alimento para os seus filhos, necessitados que estão
Muito obrigado, eminente Senador Marco Maciel~ e queem casa. A causa de V. Ex~ é nobre e lhe dou o m"eu apoio ro·nesta hora dizer que irei recolher as sugestões aqui apresen!adas; no sentido de que fum~r em avião só depois de duas
e a minha solidariedade.
horas de vôo, e ta~bém reapresentar o projeto que fizemos,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Muito obrigado a V.
proil:!.ind_C? fum<l! no recinto deste plenário.
Ex• eminente Senador Oziel Carneiro .. O apa-~fe de V. Ex'
_Prossigo a leitUra da carta, Sr. Presidente:
foi uma verdadeira aula. Lembrou-se do seu tempo de médico
"Então, meu esforçado Senador, que fazer para o povo
e disse, na verdade, os malefícios que o fumo causa. O aparte acreditar que está sendo envenenado pelo próprio gosto e
de V. Er., como os apartes dos Senadores Mauro Benevides, vontade? Que fazer para que no Brasil as leis sejam cumpridas
Valmir Campelo, Gerson Camata, Chaga~· "':.l.odrigues, Fran- e não compridas?
cisco Rollemberg e Divaldo Suruagy que ~qui se encontram,
Em um País Oride os dirigentes e legisladores, -~lCompa
muito engrandece o meu pronunciamento.
nhados pelo JudiCiãrio, transgridem as leis ... só podemos
O Sr. Marco Maclel - Permite-me ·um aparte, nobre aguardar o pior paTa o seu próprio pOvo.
Senador Lourival Baptista?
Tabagismo casa com drogas. As emissoras de rádio e
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, eminente de televisão fazem sensacionalismo quando descobrem nOtíLíder, Senador Marco Maciel.
cias subre narcotráfico. Está virando moda.
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Será, meu caro Senador Lourival Baptista, que nas duas
Casas do_ Congresso Nacional os parlamentares deixaram de
fumar? ns funcionários e a imprenSa estão proibidos de usar
o cigarro para entrar na porta de acesso ao plenário?
Amigo Senador Lourival Baptista, talvez possamos começar por aqui! Proibido, a duras penas, fumar no CongresSo.
Permaneço solidárió-Cõm:Y:DX' e -desejo que a sua luta
possa salvar o Brasil dessa praga universal, o fumo!
Com re-speito e admiração, a solidariedade de um roraimense,
Hélio Breckenfeld."
Sr. Presidente, Srs. Sena-dores, a indignação contida nessa
carta do Sr. Hélio Breckenfeld reflete e simboliza o protesto
da grande maioria de não-fumantes convictos dos_ males que
o tabagismo causa a-_todos, aos que fumam e_ ao~___que não
fumam, mas convivem no mesmo ambiente ineVitavelinente
poluído pela fumaça exalada desse abominável vício.
A critica contida na carta a que me refiro é totalmente
procedente. Embora já tenha havido um _çonsiderável progresso na área legislativa, inclusive portarias do Ministro da
Saúde, limitando_ o___us_o do _fumo_ e_ro_ hospitais~ -uiiidades de
saúde, transportes coletivas, reciiltOs fechados. áreas definidas
em logradouros públicos, dispondo sobre a propaganda do
fumo e seus derivados nos meios de comunicação, os dispositivos legais, inclusive os d~ nível estadual e m!J.nicipal, ainda
são poucos respeitfldos, sendo, infelizmente, grande o número
de infratores, e, entre eles, lamentavelmente médicos, professores, e por que não dizer, desculpem-me a franqueza, parlamentares.
Recordemos, Sr. Presidente, que o Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, aprovado em 1989, e fá adaptado
aos novos preceitos constitUcionais, no Título III - Das Ses_s6es da Câmara, Capítulo I - DispoSiÇões Gerais, em seu
artigo 73, determina a observância daS ·segUintes regras-uPara
a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões":
"XIV - a qualquer pessoa é vedado fumar no recinto
do Plenário_"
Sr. Presidente, no que diz respeito áo processo legislativo
e ã nossa atuação no recinto que representa simbolicamente
o túmulo o_u o_ be_rço dos projetas de lei, depois da Constituição, a nossa non:n_a de mais elevada hierarquia é o Regiw
menta Interno.
Ora, Sr. Presidente, se os que elaboram as leis não as
cumprem, como poderemos exigir que um qualquer do povo,
um cidadão comum as respeite? Como poderemos educar
o povo, estimulando-o a respeitar as noi'mas maiS elementares
de convivência social, e no que diz respeito ao tab_agisino:não fumar nos elevadores, nos cinemas, nos teatros, nos hospitais, nas salas de aula, nos meios de transportes coletivos,
nos toaletes do.s aviões, nas igrejas-; 'nOs reclntóS ·rechados
de um modo geral, e no próprio Plenário da· Cânlara, do
Senado e do Congress-o Nacional?
O frontal desrespeito ao Regimento- Interno no Plenário
enfraquece a autoridade moral da Mesa quando pede às Galerias que, em respeito ao Regimento, não se manifestem. Em
Sessões mais agitadas, já ocorreram casos de manifestantes
exaltados lançarem vários objetos sobre os parlamentares.
Não me lembro de flores, mas sei de inocentes bolinhas de
papel e até pesadas moedas, e um braço de cadeira, a que
assisti há anos, mais por protestos do que por gratidão. E
se ocorrer lançarem também pontas de cigarros acesas?

Faço este registro, Sr. Presidente, para endossar, integralo protesto e a revolta manifestada pelo Sr. ~élio Breckenfekd, de Roraima, solicitan-do a transcrição com o meu
pronunciamento do teor da carta e que me refiio. Solicito
também a incorporação do Projeto de Resolução assinado
por 44 Srs. Senadores apresentado nesta Casa. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O $R.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
ment~,

ENCAMINHAMENTO DO PROJETO UE RESOLUÇÃO
N' 53, DE 1981 QUE PROÍBE O USO DO FUMO EM
DEPEND~NCIAS DO SENADO QUE MENCION;\_
O SR. rl(ESIDENTE (Jarbas Passarinho)- De acordo
com o§ 1<:> do art. 233 do_ Regimento Interno, o requerimento
que vem de ser lido será publicado e submetido ao exame
da Comissão Diretora-.
__
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
---- - - - -É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 53, DE 1991
Proíbe o uso do fumo em dependências do Semi.do
que menciona.
O Senado Federal revolve:
Artigo único. · O Regimento Interno do Senado, baixado
pela Resolução n 9 93, de 1970, passa a vigorar acresCidO do
seguinte artigo:
"Art. 430. Durante as sessões, é proibido fumar
no plenário do Senado e nas salas de suas Comiss9çs."
Justificação

l'or várias vezes tive a oportunidade de, em campanha
_que me propus t~z-~r:. _ocupar _a Tribuna para alertar a Casa
e, através dela, a Nação, sobre_ os malefícios do fumo.
No que me diz respeito, veriquei com satisfação, atraVéS
de inúmeros apartes de meus nobres colegas, que não estava
sozinho nessa campanha.
-, Vários Senadores deram o seu testemunho pessoal sobre
os males acarretad_os pelo uso do fumo e, muitos deles, se
engajaram na campanha, com coragem e patriotismo, havendo
os Senadores Affonso Camargo e Evandro Carteira, apresentado Projetos de Lei específicos.
_Como é do conhecimento geral, inúmeras vozes se têm
levantado -tanto no Senado Federal, como na Câmara do_s
Deputados- contra o vício de fumar, advertindo a Nação
brasileira para os nocivos efeitos do excessivo consumo de
.cigarros, que prejUdicam ·a saúde e o bem-estar de quase
25 milhões de fumantes de nossa Terra.
Somos, nesta Casa do Poder Legislativo, 67 Senadores,
dos quais, 47 não fumavam e dos 20 que ainda persistem
nesse hábito, alguns vêm reduzindo a quantidade de cigarros
diariamente consumidos.
O idealseriã que o POder Executivo, a par âo atendim-ento
médico-hospitalar nohnalmente prestado, desenvolvesse intensa campanha de esclarecimento sobre essas doenças "voluntariamente adquiridas''.
Com este projeto, pretende-se avançar no sentido_ de proibir o uso _do_ fumo no Plenário e nas salas de reuniões das
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Comissões Técnicas' do Senado Federal - pontO de partidã
O Sr. Saldanha Derzi- P_ermite V. Ex~ um aparte?
para outros projetas mais complexos, abrangentes e decisivos.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Darei o aparte a V.
Sala das Sessões, 25 de junho de 198L - Lourival Bap·
Ex~. com muita honra, logo em seguida. Responderei, primeilista - Gastão Mü!ler - Jorge Kalume - José Sarney ro, ao aparte do Senador Jorge Kalume.
Dirceu Cardoso - Lulz Cavalcante - Passos Pórto - Hugo
O Sr. Saldanha Derzi - Aguardo a gentileza de V. Ex•
Ramos - Lulz Viana - Eunice Michiles - Orestes Quércia
- Tarso Dutra - Alberto Silva - Dinnrte Mariz - Gabriel
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarlnho)- Eu chamaria
Hermes- João CalmOn - Adel-bal Jurema - Aloysio Chaves a atenção do nobre Senador Lourival Baptista para o fato
- Cunha Lima - Helvídio Nunes - Alm.Jr Pinto - Nilo . de que, em justificação de projeto de_ resolução ou de projeto
Coelho - Murilo Badaró- Leite Chaves - Paulo Brossard comum, não há a figura do aparte. Acabamos sendo chamados
- -Roberto Saturnino - Franco Montoro - Amaral Peixoto à atenção, aqui, sobre o dia das violações do Regimento_.
- Alexandre Costa - Affonso Camargo - Itamar Franco E vejo que esfão vários microfoneS levantados para apartear
- Evandro Carreira- Benedito Canelas- Jutahy Magalhães V. Ex• Eu não quis- ser indelicado interrompendo o primeiro,
- Lomanto Júnior- Martins Filho- Bernardino Viana mas peço a V. Ex• que não aceite os demais, até porque
- Maria Syrlei - Laélia de Alcântara - José Caixeta o aparte do Senador Saldanha Derzi já está dado, S. Ex•
Mauro Benevides - José FrageUi - Tancredo Neves - José está com o cigarro na mão.
Lins - Guiomard - Moacyr Dalla - Gilvan Rocha - João
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Eu pediria a V. Ex•
Lúcio - Luiz Fernando Freire - Raymundo Parente - José
Richa - Teotónio Vilela - Lázaro Barbosa - Humberto que me permitisse responder ao aparte do Senador Jorge Kalume. que aplaudiu a apresentação desse projeto para "não
Lucena.
fumar neste plenário". E o Senador Saldanha Derzi, como_
O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente peço a palavra, médico, sabe o que é poluição ambiental.
para fazer a justificação do projeto.
-- Nesta hora, eu me permito em dizer, que no dia 11 do
corrente, viajava num avião da-Vasp, para São Paulo,_quando
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
minutos após sentar-me no avião, comecei a ·dialogar com
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para fazer a
um
comissário, que, por uma dessas coisas do destino, era
'justificação oral do projeto.
filho de Mato Grosso - e no_ dec_Qrrer da conver§_a, veio
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para justifi"'!r o projeto.) a saber quem eu era. Felicitou-me então pela campanha que
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Resolução eu estava promove-ndo no Senado, contra o vício do fumo.
que hoje tenho a honra de encaminhar â alta <]elill_eração Adiantei que, n(! dia anterior havia sido apresentado um Prodo Senado Federal, afigura-se-me duplamente significativo jeto; ·proibindo fumar nos aviões. O comissáríó iitariifestou
e importante, tanto pelo conteúdo específico de sua destinação a sua satisfação pelo acontecimento, ponderando que essa
de utilidade, como pelas repercussões de suas conseqüêncías providência jâ deveria ter sido tomada há muito tempo. Minu~
tos depois, retornou acompanhado de_ aeromoças e .colocaquando for implantado.
Com efeito, independentemente dos benefícios relativos ram:S_e perto da minha cadeira e bateram palmas, pelo fato
à proteção da saúde e da integridade biopsfquica dos Sena- da apresentação do menci4?nado Projeto. Esclareci, então,
dores e funcionalismo em geral desta Casa do Poder Legisla- que a iniciatiVa fora do Senador Evandro Carreira, do Amativo, o Projeto de Resolução em apreço contribuirá para erra- zonas e não'minha.
dicar a poluição ambiental no recinto do Plenário e das ComisO -comiSsário fez algumas observaçÕes que anotei. Em
sões, elevando, destarte, os coeficientes daS boas coDdlções síntese, foi o seguinte: uma aeromoça havia ficado muito doende trabalho de que todos precisam.
_
te e levada para São Paulo. Lá examinada, o médico lhe
Ocorre, ainda, que as repercussões da mencionada propo- dissera que não poderia mais fumar. pOis a sua Vida corria
sição, apesar da sua deliberada concisão e extrema simplici- perigo. Respondeu-lhe a aeromoça que jamais havia fumado.
dade, far-se-ão sentir, desde logo, nas Assembléias Legisla~ Surpresos foram verificar, nada mais, nada menos, do que
tivas dos Estados e Câmaras de Vereadores de todo o País, um caso de poluição ocorrido no próprio avião. Disse-me
como é natural, ensejando iniciativas semelhantes, com resul- _ ainda o comissário que num vôo,_ contou 78 passageiroS que
tados benéficos- que constituirão um exce]eri.te ,-'efeito-de- fumavam, o que provocava a poluição ambiental no recinto
monstração'", no concernente à ampliação e fortalecimento da aeronave.
da campanha contra o tabagismo, auspicioSarnente iriicíada
Acrescentou, em _seguida, que quando um avião completa
no ano passado, nesta Casa do Poder Legislativo.
100 ou 150 horas de vôo, é submetido a uma completa revisão,
e nas válvulas de renovação do ar, são encontrados resíduos
O Sr. Jorge KaiÚme- Permite V. Ex• um aparte?
de cigarros, que ficam incrustados nas paredes das válvulas
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, e são retirados mediante raspagem com pá apropriada; este
comissário Chama-se João Carlos Ferreira Figueiró. Ele diSse
eminente Senador Jorge Kalume.
que tem um primo Deputado Federal. Mora na Rua Pindaúva
O Sr. Jorge Kalume- Estou ouvindo com muita atenção,
n"' 426, Jardím- Aeroporto, São Paulo; é cm~issário da Yasp.
mais uma vez, a sua luta contra o tabagismo. E fiquei satisfeito
Srs. Senadores, iSso é a pofuição. Ê o que nós queremos
com o encaminhamento de V. Ex~ no projeto de resolução-evitar aqui neste plenário. São essas coisas, que desejamos
que teve a aprovação, posso dizer, da unanimidade de:sta Casa.
A V. Er.- os meus cumprimentos e os meus parabéns por evitar para o nosoS próprio bem. Eu não estou contra ninguém,
estou protegendo a minha saúde e a daqueles que também
mais esta iniciativa.
querem defender a sua.
_
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Quero agradecer a
Campanha tanto mais necessári~~ quanto é certo que-o~
V. E~. eminente Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte.
indicadores eStatfsticos disponíveis demonstram ter o Brasil
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Viaria, EuníCe Michiles, Orestes Quércia, Tarso:Dutra, Alberto Silva, Dinarte Mariz, Gabriel Hermes, João Calmon, Ader-

O Sr. Evandro Carreira- Nobre Senador Lourival Bap· bal Jurema, Aloysio Chaves, Cunha Lima, Helvídio Nunes,
tista, permita-me uma informação para ilustrar o Seu pronun- Almir Pinto, Nilo Coelho, Murilo Badaró, Leite Chaves, Pauciamento, como uma justificativa ao ·seu projeto. A fumaça lo Brossard, Roberto Satumin_o, Franco Montara, Amarai
que se volatiza e se acumula nessa cá.mpânula está sujeita Peixoto, Alexandre Costa, Afonso Camargo, Itamar Franco,
a uma temperatura de quase 100 graus centígrados. Esta é Evandro Carreira, Benedito Canelas, Jutahy Magalhães, Loa temperatura atingida naquelas lâmpadas lá em cim-a, na manto Júnior, Martins Filho, Bernardino Viana, Maria Shyrabóbada acima de nós. Ao alcançar aquela região, a fumaça lei, Laélia de Alcântara, José Caixeta, Mauro Benevides, José
e os gases que se desprendem dos aparelhos de ventilação · Fragelli, Tãncredo Neves, José Lins, José Guiomard, Moacyr
e de refrigeração, provocam combinações químicas altamente Dalla, Gilvan Rocha, Raymundo Parente, João Lúcio, Luiz
prejudiciais à saúde de todos nós. Era a iiifórmáção que eu Fernando Freire, José Richa, Teotónio Vilela, Lázaro Barbo~
sa e Humberto Lucena.
queria aduzir ao pronimciàmento de V. Ex• Mujto obrigado.
Projeto é uriia demóristraçãó insofismável da campa~
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinlw) - Senador nha, em boa hora __ deflagrada no Senado da República, no
Lourival Baptista, eu me sirifO profundamente constrangido ... cumprimento do impostergável dever de promover, por todos
O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Eu não concedi o apar- os meios ao seu alcance~ a melhoria das condições de sallde
e bem-estar do povo brasileiro, principalmente rio que tangete.
aos seus vastos segmentOS mais vulneráveis aos nocivos efeitos
O SR. PRESIDENTE- (Jarbas Passarinho)- Mas, se do tabagismo_ às crianças, aos jovens, e às mulheres.
V. Ex• não consegue que um aparte não lhe seja -dado, imagi. Sendo 0 BrasiJ uma Nação preponderantemente jovem,
nem em relação à propositura de V. Ex•, que é muito mais com mais de 52% de sua população situada nas faixas etárias
séria? Peço a V. Ex• que_conclua o seu pronunciamento porque até 21 anos de idade, a campanha contra 0 tabagismo destio seu tempo também já está Coricluído.
na-se, precipuamente, à mocidade brasileira que _será, com
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - São 25 milhões de toda a certeza, a maior beneficiária da legislação antitabagista
fumantes inveterados que consumiram, em 1980, quise 150 que o Brasil está aguardando com ansiedade.
bilhões de cigarros, premanecendo 12 milhõe_s de consumiSr. Presidente, o Projeto de Resolução que foi encamidores fora do mercado, por não terem acesso às faixas de nhado ao exame do Senado Federal, não foi elaborado contra
preços atuais- os quais foram recentemente rilajorados com ningtiéin, mas-com -a finalidade superior e exclusiva de promo30% de aumento -_-con_tentando-se com cigarros de palha.
ver a melhoria das condições de saúde e bem-estar de todos
os-Estados Unidos continuam na vanguarda do insidioso os g_ue trab~ham nesta Casa.
- vício; com um consu:ID.õ global estimado, em 1980, em cerca
_É uma proposiçã0_3.Itall!ente positiva; que tradu-z o pensade 610 bilhões de cigarros.
___
_mentodamaioriadosSenadores,entreosquais,algunsfuinanMas, o mecado brasileiro, com a fatia maior de 97% tes, que_ apesar disto, estão cOadjuvando para a aprOvação
dominada pelas poderosas multinacionais do vício, está cres- de Projeto de Resolução.
cendo a taxas elevadíssimas: evoluiu 4_% no anO paSsado,
O pensa·mento que a todos nos une missa benemérita
prevendo-se, para o corrente ano, um crescímerito da ordem campanha, a n_ossa única preocupação, é, ex<itamente, a de
de 3,5%, e já houve ano em que disparasse a 8%. Nos Estados colaborar para o pleno -êxito desse movimentO -destinado
Unidos, este índice não passa muito de 1% ao ano, apenas a proteger a saúde ameaçada dos milhões de dependentes
e vítimas do tabagismo -condensado no expressivo slogan
acompanhando o crescimento da população.
Estamos citando dados da notável e exaustiva pesquisa, da Organização Mundial de Saúde {OMS): "Fumo ou saúde;
realizada pelas jornalistas especializadas Kristina Michahelles a escolha é sua".
e Sônia Carvalho, para o Jornal do Brasil, que 3. publicou
Nada mais será preciso acrescentar, Sr. Presidente, para
com destaque, no primeiro caderno de sua edição de_ 7 de delJ!Qnstrar os elevados, nobres e humanitários intuitos que
junho de 1981.
_
_determinaram a elaboração dõ p!ojetO de resolução ora encaEsse documento, pelas suas informações- Cóligíaits e -re\ie:..-- -- min!J,ado.
-ladoras, merece ser levado ao conhecimento de todos, motivo
Eram estas as considerações que me cumpria formular,
pelo qual solicito seja o mesmo incorpOrado ao textó deste ao submetê-lo à alta deliberação do Senado Federal. (Muito
breve pronunciamento, sObre o nosso projeto de resolução, bem! Palmas. O orador ·é cumprimentado.)
conjuntame~)e coma substanciosa reportagem acerca da situa~oa Vista, Roraima, 1Q de outubro de 1991.
ção atual em que se encontra o combate aos efeitos do fumo,
Nobre Senador Lourival Baptista. •
em todo o País, de autoria da Jornalista Jurema Joséfa, publiEstou solidário com V. Ex~ no combate ao tabagismo.
cada pela A Tarde, de Salvad_or, a 15 de junho de 1981. São Infelizmente acredito que muito pouco, ou melhor, quase
documentos esclarecedores, que se completam, divulgando nada se fez pelo Brasil a fora para beneficiar a riOssa deSedufatos merecedores da mais- ampla disseminação possível.
cada população brasileira. Imagino o nobre Senador bastap.te
Evidentemente, o projeto de resolução, que altera o Regi- preocupado com a minha ousadja, mas vou em fre_nte com
menta Interno do Senado, tem a seguinte redação:
alguns exemplos negativos.
"Art. 430-A. Durante as Sessões, é proibido fumar
a) Se va~os a hospitais, ~s~s de saúde, l'!laternidade~,
no Plenário do Senado e nas Salas de suas Comissões " postos de saude, etc, vemos _mediCQS, enfermetros e demais
·
funcionários de cigarrinho ora nos dedos, ora na boca;
Recebeu ele, o apoio dos ilustres Senadores que o subs_b) nas escolas fuma-se em_ qualquer dependência__e o que
creveram: Gastão Müller, JOrge Kalume, José Samey, Dirceu é pior, até os alu_nós trOcam cigarros com os professores e
Cardoso, Luiz Cavalcante, Passos Pôrto;Hugo Ramos, Luiz demais funcionários. Fumam todos!
-

o-
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Então, meu esforçado Senador, que fazer para o povo .. Ó Liberalismo ~ N.ovo; Antigo e Moderno'', mas antes
acreditar que está sendo envenenado pelo próprio .gosto e já tinha escrito "0 Argumento Liberal", sem contar que,
vontade? Que fazer para que no Brasil as leiS sejam cumpridas através de jornais e revistas, periódicos nacionais e estrane não compridas?
- geiros, ele, através de artigos, trouxe muitas achegas à discusEiil ·um pafs onde os dirígentes e -legisladores, acampa-- são da questão liberal no mundo e em nosso País.
nhados pelo Judiciário, transgridem as leis ... só podemos
"O Liberalismo -NoVo, Antigo e Moderno" foi, port"anaguardar o pior para o seu próprio povo.
to, escrito, como ele -inesmo diz, por alguém que acredita
Tabagismo casa com drogas.~ As emissoras de rádio_e que o-liberalismo, se entendido ~propljadall).~nt~, resiste a
de televisão fazem sensacionalismo quando descobrem notí- qualquer vilificação. E foi cOm essa ótica que ele trouxe ao
_País,"-C(?mo disse há pouco, uma contribuição, e muito imporcias sobre narcotráfico. Está virando moda.
Será, meu caro Senadpr Lourival Baptista, que nas duas tante, aõ esclarecimento da proposta liberal e a busca da
Casas do Congresso Nacional os parlamentares deixaram de solução dos nossos problemas. Mas, ~o con~eito de_l~bera
fumar? Os funcionários· e ·a imprensa estão proibidos de usar lismo, enquanto doutrina, agregãvã Merquior uma postura
o cigarro para entrar na porta de acesso aÇ> plenário?
do liberalismo enquanto atitude de vida. E, sob esse aspecto,
Amigo Senador Lourival Baptista: talvez possamos come- eu gostaria de lembrar que ele, de alguma forma, mostrava
cpin propriedade que o verdadeiro liberal não é_ aquele que
çar por ãqui! Proibido, a duras penas, fumar no Congresso.
Permaneço solidário com V. Ex• e- desejo que a sua luta apenas possui um conjuntO de idéias e propostaS Que Se classifipossa salvar o Brasil dessa praga universal, o fumo!
cam como liberais, mas que adota o liberalismo como atitude
Com respeito e admiração, a solidariedade de um rorai- de vida, quase _como um problema existencial.
mense.
_ oA respeito, isso me -faz lembrai Raymond Arou. Num
trabalho intitulado "Um Liberal na Imprensa", ele disse com
Hélio Breckenfeld
Caixa Posta- 219
propriedade:
69.300 -Boa Vista·
"Define-se o liberalismo, como o entendo, comoDurante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr.
uma atitude existencial, como um cónjunto, uma liieMauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira dapresir~rq~ia de_~alor~~.~".
dência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
Por isso, digo sempre que um liberal não tem a proposta,
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)·- ConcedÓ -não tem a doutrina, não tem a solução do problema, não
se diz, portanto, dono da verdade, yerdade, não pode, portana palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
to, ser dOgri:tático. O liberal pode ter uma proposta, mas não
O SR. MARCO MACIEL (l'FL - PE .. Pronuncià.D se· a proposta, mesmo porque ele tem de partir do pressuposto
guinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Si's. -senadOreS~ sOb que sua idéia terá que estar sempre em confronto com a-idéia
direÇão do nosso ex-colega e· ex-líder Senador Marcondes Ga- de seu interlocutor e que será dessa discussão que ele estará
delha, o Instituto Tancredo Neves, órgão de estudos políticos fertilizando o debate, que ele estará, inclusive, criando condie so_ciais do meu Partido, o ·Partido da Frente Liberal, acaba ções para que a sociedade encaminhe e resolva seus problede realizar, em Brasília, nesta Casa do Congresso .NãC!Oriai, · mas.
um evento que não pode deixar d~ ter um registro nos Anais
Mida Mattencci, que todos conhecem e que participou
desta Casa:
_ . _______
.
__ _
_ com Bobbio da elaboração do chamado ''Dicionário de PolítiRefiro-_me ao Fórum Merquior, que se realizou aqui entre ca", disse, certa feita:
·•o liberalismo tem apenás uni nm·e Uni riiétodo:
os dias 5 e 6 de novembro. Dele participaram_ eminenteS perSanalidades da vida política brasileira, não apenas líderes do
0 fim é garantir os direitos civis e políticos dos êldâdãos;
liberalismo mas também eminentes figuras pertencentes_ª---O!l__ 0 método é 0 de empregai- a razão critiCa, aberta à
tros partidos e vinculados,_ conseqüentemente; a Çmtras doudiscussão e sempre disposta a aceitar a lição da expetrinas ou programas partidários. Naturalmente que o Fórum
riência ... "
Merquior tinha como primeiro"- objetivo render homenagem
Não é outro o entendimento, nesse mesmo caminho, de
ao ilustre pensador brasileiro recentemente falecido, o diplomata José Guilherme Merquior. Mas tal foi o êxitO-de-sse- üm outrõ pensador, igualmente liberal e que, hoje, tem uma
evento que a direção do nosso_ Partido, o PFL, já çogita em posição destacada pela posição que tem oferecido ao desenvolco·nvertê-lo em fórum permanerite, Ou seja, se apropriando vimento das idéias liberais. Refiro-me a Ralf Dahrendorf,
do nome legendário que é o de Jo~é_ Guillle_rme Merquior, que, hoje, já tendo ultrapassado os 80 anos de idade, continua
para fazer com que ele se converta num órgão de discussão a nos brindar com notáveis lições.
Diz Dharendorf, num de seus trabalhos:
permanente dos problemas da sociedade brasileira, visto sob
as retinas intermediáriaS do liberalisrp.o, do liber_a_lismo que
"Aos liberais aborrece o dogmatismo porque eles
professava José Guilherme Merquior.
_
buscam um caminho racional."
Aliás, Sr. Presidente, ao falar sobre essa figura, lembro
E Karl-Hermano Flach, que ofereceu, também, na Aleque ele não era apenas um ensaísta, um diplomata, pensador,
que eu poderia sintetizar numa palavra, humanista, mas era, manha, uma contribuição tão grande às idéias fiberais- pena
sobretudo, alguém que fez do liberalismo quase que uma con- que tenha morrido tão cedo - disse num dos seus livros
_m~is elucidativos sobre _a questão:
duta, um estilo de vida, uma atitude.
José Guilherme Merquior foi o homem que pensou a
"Como o -liberalismo não reconhece verdades abquestão liberal, formulou idéias nesse campo e, de alguma
s.ol~tas nem soluções polítícas definitivas, a liberdade
forma, contribuiu para enriquecer a doutrina liberal. Eie, ago-de espírit<? é ponto fundamental de seu programa e,
ra. acaba de nos brindar com o lançamento do livro póstumo,
nesse senttdo, a tolerância é condição necessária."
c

'
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Afirmaria· que a grande proposta liberal do século passaAinda dentro dessa \jsão de liberalismo, liberalismo eriquanto atitude de vida, citaria um que eu não poderia conside-, do for a construção da democracia representativa e que a
rar, rigorosamente, como liberal, mas que, de alguma forma, grande contribuição que o liberalismo, sobre as bases da demoestudou, como poucos, a evolução dessa doutrina, Refiro-me cx:acia representatiVa, quem Sabe, a -democracia da particia Norberto Bobbio, que, no seu livro ~~o FutUro da Demo- - pação. A democracia da participação passa - por entender
que o liberalismo não se esgota na defesa da liberdade, sobrecracia", diz, ao meu ver, com total procedência ...
O Sr. Lourival Baptista - V. EX' me ,ilá licença para tudo das liberdades civis e políticas, da liberdade no seu sentido negativo ou no seu s_en_tido positivo, mas taritbéin na
um aparte, eminente Senador Marco Ma_ciel?
defesa da igualdade - por construirmos uma sociedade que
O SR. MARCOJI1ACIEL - Vou ~onceder o aparte a assegure a todos oportunidades de participar do processo políV. Ex~, mas apenas voU ler aqui, antes de ouvi-lo com muita tico, social e económico em toda a sua extensão e intensidade.
A propósito, disse Merquior em seu último livro:
satisfação, o que diz Bobbio sobre o assunto.
"A noss~ sociedade permanece Cã.raCierizada por
"Expressão carregada de humanismo, seiva que
uma
dialética cOntínua, eni.bora cambiante, entre o
alimenta a organização social da liberdade,- o liberacrescimentO da liberdade e o ímpeto em direção à maior
lismo ajudou a moldar a democracia e é "a antít.ese
igUaldade."
_
do estado paternalista, que toma conta dos seus sQditos
como se fossem menore_s de idade."
E conclui~:
"A liberdade parece emergir mais forte do_que
Então, o que diria é que, nesta primelta abordagem da
enfraquecida."
análise da obra de Merquior é que, além de formulador do
liberalismo em nosso País, foi, também, alguém que o viu
Nesse livro, ele analisa, em capítulo_dedicado ao assu_nto,
- acho isso extremamente importante - coinõ-afitUde de o que chamo de liberalismo social, que tem suas raízes com
vida.
os chamados "Hobs" -como assim os classifica -:-, referinOuço, com satisfação, o nobre Senador LouriVal Baptista. do-se a John Hobson, que morreu nos albores da Segunda
O Sr. Lourival Baptista - Eminente- Senador Marco Ma- Grande Guerra, e a outra figura notável, que foi ~eonard
ciel, felicito V. Ex! pelo pronunciamento a respeito do Sr. Hobhouse, que faleceu um pouco antes.
Essa corrente do liberalismo social é seqüenciada por
José Guilherme Merquior, personalidade que conheci e de cuja
amizade privei. COnheci José Guilherme Merquior quan- pensadores como Kelsen, no plano do Direito, autor, como
do era Ofici8.1 de Gabinete, na época, do eminente Presidente todos sabe, da famosa "Teoria Pura do Direito", por Dewey,
Castello Branco. Ele era companheiro de um'-filho meu que grande educador; por Wilson, um grand~ político, ·que foi,
lá estava, também, e cu, que lá estava, tambéln, fizemos em duas oportunidades, Presidente dos Estados Unidos, incluamizade. Amizade continuada quando, em Paris trabalhou sive numa fase difícil da História am.ericana, du:r:ante a Pri_meicom o eminente Ministro e-Eriibaixádor do Brasil,_ex-De- ra Grande Guerra Mundial, u_m homem que conciliava pensaputado Federal Bilac Pinto. Era uril homem de uma inteli- _ mento e ação. Era professor_de História na Universidade
gência rara e, mais uma vez esta Casa o reverenci&. Quando· de Princeton, se não me engano, e autor da "Mensagem dos
aqui esnve, ncdnfcio deste sem,irt~fio;-ãssisti ao·que se falou 14 pontos".
Essa teoria do liberalismo social continua com econoa respeito dele e aplaudi. E, nesta hora, aplaudo V. Ex' que
faz- justiça a uin hOmem de inteligência, um homem que mor- mistas como Keynes~ por exemplo. Eu dira - não sei s.e
reu moço e que tinha muito a dar para a cultura do nosso é uma heresia - que o Keynesianisni6 foi tidO corno uma
País. V. Ex~ está de parabéns por exaltar, mais uma vez,- doutrina que respaldava a nascente social-democracia. Na realidade, se olharmos a obra de Keynes, poderemos classificá-la
a figura de José Guilherme Merquior.
como uma_ contribuição ao liberalismo _social. Por exeQlplo,
O SR. MARCO MACIEL - Agradeço, nobre Colega é o .que Keynes diz no seu "Ensaio sobre Persuasão":
e integrante do meu Partido, Senador Lourival Baptista, o
"0 problema pOlítico da humanidade consiste em _
aparte com que me honra V. Ex~ Incorporo-o ao meu discurso
_combinar três coisas: eficiência ·económica, justiça so- -po~ entender que se trata de uma manifestação müiio-Sígnificial e liberdade individual."
cativa sobre a vida do escritor e pensador José GUilherme
Está aí, até certo ponto, uma síntese perfeita do que
Merquior e, sobretudo, sobre sua conduta. _
é esse liberalismo, que combina liberdade com igualdade,
V. Ex', que o conheceu com tanta intí_ril_idade, pode, ou desse que nós chamaríamos hoje de liberalismo social,
portanto, dar um depoimento que só a proxim'idade produto para mostrar que não é mais aquele liberalismo que tinha
da anlizade poderia Oferecer.
como _assento significativo a defesa da mera liberdade inçliviMas, prossigo, Sr. Presidente, dizendo que a obra de dual.
José Gúilherme Merquior tem que ser analisada sob o aspecto
$obre Keynes, Merquior diz no seu livro, comentando,
de alguém que era sempre aberto ao diálogo.
inclusive, esta frase do autor norte-americano:
Se formos analisar a ot.Jra_ de Jqsé _G.tiilherme M-erquior,
"O último princípio - a liberdade individual vamos verificar que o seu liberalismo era· muito apropriado
mostra a força da sobrevivêricia e das preocupações
aos tempos que vivemos. 0- liberalismo, Sr. Presidente sociais liberais. o segundo- a justiÇa sodã.l- prova
na semântica dos novos tempos, nesta épác_a em que -nos aproque os novos liberais da depressão não abandonariam
ximamos da virada âo milénio, assume urna nova face, é uma
as inquietações humanas, humanitárias e humanísticas
doutrina que se modernizou, não mais o liberalismo do laissezda geração do Hobhouse-Duguir-Dewey. Mas o primeifaire, laissez-passer, mas um ideário que concilia a defesa
ro elemento -:- eficiêncía económica - foi uma lição _
da liberdade com a busca da igualdade.
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amarga extraída dos traumas da guerra e da depressão
mundiais.''
Nessa linha de raciocínio, gost3.ria de registra, Sr. P~esi
dente, que durante o Fórum Merquior, em exposição feita,
o Senador Josaphat Marinho, um dos mais ilustres integrantes
do nosso Partido, e que honra a representação da Bahia no
senado Federal, se manifestou nessa direção. Disse S. Ex~:
"Ora, em que pese à diversidade de concepção
ou de formas de liberalismo, ainda pressupondo muitos
valores e crenças, a teoria e a experiênCia mostram
que, peculiar à índole dele, é a defesa da liberdade,
não a proteção da igualdade. Mas os teóricos e a vida
também ensinam que a liberdade não se afirma nem
se robustece sem o suporte da igualdade. Destituída
de substância, ou sja 1 de elemento material que assegura a competitividade na coexistência complexa, a
liberdade fenece ou se reduz a um anseio sem base
para a sua concretização."
Isso me faz lembrar uma frase de Hobhouse, que afirmou,
certa feita:
"A liberdade sem igualdade pode ser uma frase
sonora mais é jjãlida de conteúdo."
É o que diz, com outras palavras e com muita propriedade, o Senador Josaphat Marinho, para acrescentar:
"Presumir que o equilíbrio se esfabe1eçá entrt! -os
indivíduos, ou entre estes e os grupos, -o-u n_o confronto
destes, sem contar-se com a presença de uma força
superior de contenção das desigualdades, é desconhecer ou desprezar a realidade. No embate de pessoas,
entidades e interesses diferenciados não prevalece, de
regra, a concessão espontânea. Arltes a resistência sensível aos vínculos da sociabilidade.
Na medida em que se amplia o pluralismo social
e crescem as disparidades econômicas, aumentam, por
igual, as distâncias e as divergências _de pessoas e na
·
pretensão de grupos."
E conclui:
"Somente a autoridade de órgão -Preponderante,
não de poder absoluto, mas de ação independente ampla e delimitada -ele se referia aí ao Estado -pode
corrigir ou pelo menos diminuíi- as- disparidades das
forças sociais."
Esta é, Sr. Presidente, volto a frisar, uma opinião com
a qual concordo integralmente, e que, de alguma forma marcava, porque também tive a ventura de conhecer José Guilherme
Merquior, a vida e a concepção política desse grande pensador
brasileiro, tão cedo desaparecido.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de dizer
que o momento do Fói:U:m Merquior nos faz pensar que esseliberalismo não pode ser apenas uma retóriéa, ele terá que
se converter, também, numa ação política, concreta, mesmo
porque - eu aprendi com De Gaulle - qUe a___yerdadei~ªmíssão do político é converter suas idéias em realidade_. Polí-_
tica é adjetivo, é processo, não pode deixar de ter como busca,
como flama, converter o que pensamos em re-alidade concreta ..
De outra forma, hão estaremos fazendo jus 3o noine
de políticos, porque o político tem o compro_misso de fazer
com as idéias pelas quais pugna, os interesses pelos quais
~e bate, se convertam em ação concreta. tangível, palpáveL
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Por isso que o Fórum Merquior foi um instante também para
que o Partido venha a refletir sobre essas questões.
__Sob a direção do Presidente Hugo Napoleão, estamos
ceitós que vamos entrar numa nova fase do nosso partido,
alimentada pela seiva do liberalismo, que vem sendo agora
renovad_o_p~las discussões que o Fórum Merquior está propiciando.
Enfim, precisamos deixar claro o liberalismo que pregamos para o país que desejamos. Precisamos deixar claro-que
pata o nosso Partido a liberdade é o princípio de tudo; a
ígualdade deve ser o objetivo a atingir, a igualdade de oportunidades, porque sem isso não construiremos -uma sociedade
justa e que devemos buscar a participação como meio, ou
seja, buscar construir em rioSso País uma democracia que
séfà niais do qtie uma democracia da representação, seja a
democracia da participação.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite~me V. Ex• um aparte?
· O Sr: MÁRCO MAéiEL - Pois não. Ouço com prazer
V. Ex•, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josapbat Marinho- Nobre Senador Marco Maciel.
agrada-me imensamente ouvi-lo falar sobre o que ocorreu
no Fórum Merquior e sobretudo o sentido que pretende dar
às conseqüências desse diálogo. V. Ex~ procede_ não apenas
como um intelectual mas, particularmente. como um bom
pólítico, q-uando salienta que essa deve ser a tendência a ser
desenvolvida e praticada pelo Partido da Frente Liberal. Esse
é o grande momento para que o Partido, além de outras
diretrizes, assuma este caminho, o de rever e renovar suas
idéías; notadamente para corrigir certas deformações corrente
no pensamento brasileiro que pretende identificar o liberalismo com idéias do século XVIII e XIX, e com a redução
do Estado a uma posição mínima na sociedade, V. Ex~ é
fiel ao pensamento liberal de resguardo da individualidade
humaoa e de seu desenvolvimento; tem o cuidado_, a acuidade
sobretudo de sentir que não há liberdãde se não houver um
regime razoável de igualdade, Quero louvá-lo e, sobretudo,
e~pero que V. Ex~ assuma posição também de Líder desse
movimento dentro do Partido da Frente Liberal.
O SR. MARCO MACIEL -Senador Josaphat Marinho,
acolho, com muita satisfação, as palavras de V. Ex~ Elas,
como sempre, são muito lúcidas e, por que não dizer, oportunas também. Estamos vivendo uma fase da vida política
nacional em que se faz necessário, cada vez mais, que os
partidos sejam mais do que um aglomerado de pessoas, sejam
sobretudo, locais onde se sedimentem as idéias e onde os
programas partidários deixem de ser apenas peças arquivadas
no Tribunal Superior Eleitoral para se converterem em ação
concreta, em ação que venha a mobilizar a sociedade Acho
que um dos grandes problemas do País, nos n_ossos dias, é
justamente a falta de instituições partidárias sólidas que não
se caracterizam pelo personalismo, mas que antes reflitam
as idéias que os seus programas expressam. Inclusíve, entendo
que sem isso não conseguiremos dar passos muitos sig-riificativos no sentido de resolver as nossas questões mais- agudas
de natureza social e de_ natureza económica.
Po-r isso, quero agradecer as palavras de V. Ex~ e dizer
que este é o trabalho que nos cabe faz~ r neste instante, Saúd9
o Fórum Merquior como início da nova fase da nossa vida
partidária. Oxalá que ela tenha seqüência-. Sinto fla D1reção
do Partido, presidida pelo ilustre Colega, Senador Hugo Na~
poleão, e na sua Comissão-Executiva, uma tendência muito
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acentuada nesse sentido, e me proponho, modestamente, dentro das minhas limitações, a dar uma contribuição_ para que
tudo isso aconteça, porque não consigo ver democracia sem
partidos, não consigo ver partidos sem idéias. Se fôssemos
pedir uma receita p:ira fazer um partido, eu diria que pelo
menos três pré-re"qtiiSitóÇsão Ttiíidamentais: líderes; organização; mas, a mover tudo, idéias, programas, doutrina.
Sr. Presidente, sem querer me alongar em considerações,
eu diria que o PFL deve agora assumir esse liberalismo, empunhar essas bandeiras, para contribuírmos de forma mais clara,
mais precisa e mais decisiva para realizar as reformas que
o País reclama. E isso nos dará corpo programático e ajudará
a fazer com que se dê aos partidos políticos a-desejada identidade, que eles tanto carecem, e fará, também, com que possamos-criar condições para que os problemas do País tenham
diagnósticos mais claros e ações, conseqüentemente, mais precisas e concertadas.

Sobre esse assunto, Sr. Presidente, gostaria de, mais uma
vez, me reportar a José Guilherme Merquior, já não mais
ao livro com que ele nos brindou, "O Liberalismo - Novo.
antigo e Moderno"; mas a·um artigo que escreveu em 1989,
publicado, se não estou equivocado, no jornal O Globo.
Dele retirei a Seguinte observação:
"O eterno "País do Futuro" se transformara na
déciina ecoitonlfãào planeta, condenada a uma participação cr~cente nos_ negócios no mundo. Mas o jovem
gigante económico ainda permanecia um amlo social,
em vez de _partir, como um século antes, o Japão Meiji,
para a efetiva conquista da educação básica, o autoritarismo modemizador _brasileiro fizera_ como a Rússia
CzariSta, qu-e procurou se _industrializar sem emancipar
intelectualmente suas massas.
_ . __
O Estado preferira o prOtagonisino-·econômico ao
serviço social, beneficiando muito mais estamento_s burocráticos e classes superiores do que o povo em seu
conjunto. ••
E arrematava:
" ... As tarefas da nova de_m..Qcracia_bN~il~ir:i: desenvolvimento com humanismo social, desenvolvimento a partir do social. Qualquer que seja a fórmula política empregada, é claro que o sucesso pertence e uma
só estratégia: a que souber ser equidistante do econumismo grosseiro e da quimera do comunitarismo sem
vigor económico~ ..
Não é este um aviso de cunho liberal?
Acredito, Sr. Presidente, que esta é a opção para o nosso
País e, por que não dizer, para a Amériça Latina, como um
todo. Na América Latina temos uma certa identidade de problemas; variam as nações em sua cultura, variam os países
em sua expressão económica, mas de modo geral os problemas
se caracteriiam por um. mesmo perfil: bolsões por falta de
políticas claras, democracias instáveís, partidos políticos frágeis, enfim, prOblemas que, de alguma forma, contribuem
para fazer com que ainda não tenhamos consegUido superar
a condição de países subdesenvolvidos ou, no máximo, para
adotar uma classificação que agora a ONU adota, países em
vias de desenvolvimento.
Acho que oJib.eralismo, Sr. Presidente, sem querer apresentá-lo aqui como solução, única, com-Ci meizinha, pode ser
essa saída. Aliás, a propósito, cito Vargas Lhosa, que foi
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candidato à Presidéncia do Peru, infelizmente não obt.eve no
segundo turno resultado que todos esperávamos, mas que
além de ser um bom político é também um excelente pensador
social.
Vargas Lhosa -disse certa feita, num·á·entrevísta;·ha ·pou--cos meses, publicada no O Estado de S. Paulo, que o liberalismo poderia ser a solução, se corrêtamente adotado para
a América Latina.
DisSe textualmente:
"Defendo, há muitos anos, a alternativa liberal,
como único ·caminho pari consolidar a democracia na
América."
Por isso, Sr. Presidente, gostaria de nesta ses~ão registrar
a realização nos dias 5 e 6 passados, do Fórum Merquior
e dizer que a vida de Merquior, de alguma forma, ajudará
a inspirar os nosso caminhos o lib~ralismo enquanto doutrina,
o liberalismo enquanto atitude, conduta de vida.
Tudo isso poderia resumir numa palavra: humanismo.
A propósito, falando também no Fórum Merquior. um
colega nosso de partido, Deputado Federal Gustavo Krause,
político e pensador, disse com propriedade:
"O liberalismo novo de Merquior passa por um
núcleo ético -o individualismo alicerçado numa _concepçaão utilitária que permite a realização do indivíduo
em quatro dimensões: a da dignidade da pessoa e do
homem; a da privacidade, indispensável como âmbito
da vida interior; o--desenvolvimento da personalidade,
a da autonomia que, como valor liberal e democrático,
corresponde à aflição da liberdade como intitUlado expressão dahrendorfiã.na - da liberdade política, liberdade de consciência, crença e~ finalmente, liberdade
de realização do pessoal. Expressão autotelia kantiana.
Aparece no pensamento merquiorn1ã.riõ -ãS Coildições necessárias da ordem liberal, o poder sob controle e a cidadania
democratizada.
Eu diria, como poderia sintetiza(mi.Iito bem o Deputado
Gustavo Kra:use, que a concepção rnerquiorniana do liberalismo era uma concepção de um liberalismo humanísta, corilo
convém ao País dos nossos dias.
Sr. Presidente, antes de encerrar minhas considerações,
desejo elogiar a direção do Instituto Tancredo Neves pela
feliz iniciativa. Ela, a meu ver, foi um marco importante na
vida da nossa instituição, contribuiu para que pudéssemos
discutir, de forma aberta, sem preconceitos, sem dogmatismo
saídas para a crise brasileira. Foram muitos- e expressivos
~ os oradores do Simpósio;- das mais diferentes tendências
políticas. Nomes como o Senador Mauro Benevides, Presidente desta Casa; os Ministros Marcílio Marques Moreira
e José Goldemberg; o Secretário da Cultura, Embaixador
Sérgio Paulo Rouanet; os Professores Celso Lafer, Learidro
Konder, Vamireh Chacon, Antonio Pairo, empresários,-como
Luiz Adelar Schever; trabalhadores, como o líder sindical
Gilmar Carneiro; Deputado Manoel Castro, ex-Ministro Mário Henrique Simonsen, Zélia Cardoso de Mello e Mailson
da Nóbrega, pensadores, além de D. Hilda, viúva de José
Guilherme Merquior, que fez um denso e emocionante pronunciamento sobre a obra e a vida do ilustre homenageado.
Enfim, houve uma ampla e aberta discussão sobre o liberalismo e sobre as formas de solucionar os nossos problemas.
Sr. Presidente, não vou pretender que sejam transcritas
aqui no~ Anais- da Casa todas as peças proferidas naquela
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ou_ çoberto da democracia liberal". Viu os novos liberalismos
gerando "uma énfase na liberdade positiva, uriía preocup3ção
com a justiça social, e urit desejo de substituir a economia
do laisser-faire". Descortinou os neoliberalismOs- dos "neoliberais hayekianos"- que tendem "a desconfiar da liberdade
positiva como uma permiSsão pai'ã o .. construtivismo", julgam
"a justiça social um conceito desprovido de significação", defendem "um retorno ao liberismo", e recomendam "um papel
mínimo para o Estado".
Diante dessa_"vista geral", concluiu, primeiramente, pela
·
"impressionante variedade dos liberalismos". Assinalou, deliberalismo que pregamos e defendemos e, por i~termédio
po~s, que_ se_u livro '~tent~u representar os delineamentos das
dele, oferecer propostas para equacionar os grand~s desafios
principais linguagens e posições históricas do liberalismo".
nacionais.
Acentuou, em seguida: "As últimas duas décadas tornaram
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
manifesto um forte renascimento do liberalismo. Houve uma
Palmas.)
evidente retomada do discurso contratualista dos direitos, como_ t;m Rawls, Bobbio e Nozick. Uma escola muito diversa
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
de pensamento desafiou a preocupação sociãl do novo liberaMARCO MAC!EL EM SEU PRONUNCIAMENTO:
lisfn.O-; articulando uma poderosa defesa neoliberal do mercado
é uma._Crítica dO burocr~tismo". Por fírri, reconhece qUe "aO LIBERALISMO EA-CRISE BRASILEIRA
inVestida-noeliberal" pode significar "Uffi regresso ao liberaJosaphat Marinho
lismo, senão ao laissez-faire, e que "a vontade contemporânea
de liberdade é um movimento amplo e parece valorizar a
Justa homenagem
liberdade civil e polítfca tanto quanto os mais altos padrões
Expor e discutir doutrina ou filosofia, no plano da política
de vida dependentes de grandes influxos de liberdade econôe em confronto com ~ realidade, é exercício sempre desafiante
mica". Mas observa, superiormente, por derradeiro: "Nem
da inteligência. Mais irresistivel torna-se o çhªm.a_mento, se- o surto ou o reilãsciiiientó de rriais liberdade econôm_ica a interpretação se realiza em memóiia de individualidade ex- a tendência liberalista --significam q .dobre de fíilados pãra
pressiva da cultura especializada.
impulsos igualitários, seja no campo da argumentação ou na
Justo o que ocorre-na-circtinstâileia. Jo.sé.Guilherme Merprática" 3 •
quior não foi apenas um homem dedicado ao estudo! Re_vePouco importa apurar se numa Ou rio'utra análise Ol! conlou-se uma vocação de investigador do pensamento político, clusão -o raciocínio de Merquior não se revista de correção.
que retratou, notadamente, no último de seus livros: O liberaNo conjunto e na essência é iódicativo de segurança e isenção~
lismo. Antigo e moderno. "
_
E, se encerrar algum equívoco, é próprio lembrar com o saber
Espírito penetrante e polêmico, adotou a idéia, o sistema de Bobbio, que "os conceitOs políticos são não só descritiva~
ou método liberal, porém não se escravizou ao radicalismo mente ambíguos, mas também emotivamente polivalentes"4•
liberal. Confessou, mesmo, em texto invocado_ por Celso LaNo que concerne, de modo especial. às relações entre o indivífer: "Meu trajeto ideológico foi passavelmente errático até duo e o Estado, ou à dimensão das liberdades, sobretudo
desaguar, nos anos 80, na prosa quarentona de um liberal
no domínio económico, toda interpretação é controversa, por
neo-iluminista" 1 • E ao explicar "o legado do iluminismo~~,
envolver interesses fundamentais, privados ou públicos.
realçou, referindo o exegese de Paul Hazard, que "for basicaSe é visível a maré montante de liberalismo neste fim
mente uma tentativa de substituir a religião, a ordem e o de século, cumpre delimitar o espaço de sua ocupação legíticlassicismo, pelo progresso e pela razão". Além disso, salien- ma, para resguardar a área de comando do Estado, inclusive
tou a "famosa identificação kantiana do iluminismo _com a em benefício do indivíduo. Anote-se uma vez mais, por necesemancipação da humanidade em relação à tirania e ~ supersti- sário, que Merquior mesmo sublinhou que a "tendência libeção"z. Logo, não renunciOu ao juízo crítico.
-_
-- rista" não anula os "impulsos igualitários".
Justifica-se bem, portanto, a designação Forum Merquior, que a proximidade de sua morte ainda mais legítima.
Liberdade e iguardade
Ora, em que pese à diversidade de concepção ou de forMerquior e o liberaustno
mas do liberalismo, asSim pressupondo muitos "valores e crenAo exame do liberalismo, precisamente, a obra: de _Mer- ças", a tepria e a exp-eriência mostram que peculiar à índole
dele é a defesa da liberdade, não a proteção da igualdade.
quior oferece valioso subsídio. De princípio, teve dois cuidados essenciais: o de esclarecer que "o libera~i~mo r~!!ete _a Mas os teóricos e a vida também ensinam que a liberdade
diversidade da história mOderna, a mais antiga e a recente", não se afirma nem se robustece sem o suporte da igualdade.
e o de não-"defini-lo de maneira curta", preferindo descre- Destituída de substância, ou seja, do elemento materiaJ qu~_
vê-lo. Por isso lhe traçou a perspectiva, com as singularidades _assegura a competitividade na coexistência complexa, a liberde cada época. Descreveu o "liberalismo clássico", cujo "lega- dade _fenece, ou se reduz a um anseio_ sem baife para sUa
do" considerou que "era um __equilíbrio entre -democratismo concretização.
e libertarianismo". DiVisou os "liberalismos conservadores",
Presumir que o equilíbrio' se estabeleça entre os indivídP.terminantes de Hum recuo aberto ou interno, manifesto duos, ou entre estes e os grupos, Oü no CO:rifi'ofllo de~tes,
sem contar-se com a presença de uma força superior de contenção das desigualdades,_ é desconhecer ou desprezar a realidaExposição feita no Foruiii--Mtrqu-iOr, promovido PeiÕ- Partido da Frente
Liberal, no Senado Federal, entre 5 e 6 de novembro de 1991.
de. No embate de pessoas, entidades e interesses diferen-

ocasião. Mas, ao encerrar o meu diséuiso, gostaria de solicitar
a V. Ex• que pudesse co-n-siderar como textos que devam ser
apensados às palavras que- estou traduzindo, duas palestras:
as do Senador Josaphat Marinho e a do Deputado Gustavo
Krause.
Acho que ambas ajudam a clarear o liberalismo que queremos para o nosso País, e ajudam, quem sabe, a clarear
os rumos que pretendemos dar ao nosso partido, no instante
em que estamos conscientes de que é fundamental para ele
assumir a sua identidade liberal, dizer ã sociedade qual o
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ciados, não prevalece, de regra, a concessão_ e_spontânea, antes
a resistência-inseOsível aos vínculos de sociabilidade. Na medida em que se amplia o pluralismo social e Crescem. a"s diSparidades económicas, aumentam, por igual, as distâncias e as
divergências entre pessoas-· e nã pretensão de grupos.
Somente a autoridade~ de um órgão preponderante não de poder absoluto, _n~as de ação ind~p~n~e~te, a~pla
e delimitada- pode corngtr ou pelo menos d1mmutr as disparidades das forças sociais.
Estado necessário
Esse órgão, apesar de deformações verifiCã.das, é o Estado, como o demonstra a história de todos os povos politicamente estruturados. Não se trata, evidentemente, do Estado
autoritário oU totalitário, ou de qualquer tipo de poder arbitrário. CUida-se do poder institucionalizado c-omo Estado de direito e democráticO, vale dizer, de ação larga porém circunscrita, na forma de Cortst1tuíção de origem popular. Não sendo
onipotente, também não se confunde com o ''Estado mÍll;imo"
de certo radicalismo liberal. Se o Estado onipotente inVade,
sem possibilidade de correção, o domínio privado e prejudica
a expabsão da personalidade. humana, o Estado mínimo é
incapaz de promover o bem-estar coletivo, contendo os c;tbusos.
do poder econômico, Individual ou associado.
Não há segurança jurídica, nem equilíbrio no plano económico, se o Estado é mínimo e ? ação privada máxima,
quando se sabe que os interesses de pessoas__ e_ grupos domi..:
nantes tendem sempre a exorbitar do razoável.
Na observação dessa realidade, decerto, é que a recente
Encíclica Centesimus AnJJ.uS assevera ser "inaceítável a afirmª'~
ção de que a derrocada do denominado "$ocialisqto real" .
deixa o capitalismo como único modelo de orgal).ização econômica". Mais: a Igreja de Roma, por seu Chefe, eqüidistante
do poder estatal e da riqueza, adverte que "A atjvidade e_conômica, em particular a da economia de mercado, não se pode
realizar num vazio instituciõilã1; jurfdico e político''. Ao Estado cabe ser instrumento "de segurança", contra os desvios
dos "poderes públicos" e os excessõs da "esfera eConPmica"s.
Tal Estado não poâe ser débil nem tirânico, mas-aerobustez contida pela ordem jurídica, permanente e democrática.
Nessa estrutura não cabe regulação desnecessária oü desmedida, nem liberação geradora de procedimentos-egciísticos;
intervenção oficial onde a iniciativa privada pode promover
o desenvolvimento, nem ausência ou iridife-rença da autoridade pública em face de desarmonias e desequilíbrios atentatórios do interesse o.u da paz social. "A divisão do corpo
social em indivíduos livres e iguais- ponderam sensatamente
Denis Olivennes e Nicotas Baverez - confirma e aumenta
a necessidade de uma instância estável ~ autónoma, nascida
desta sociedade porém situada de fato acima dela, visto que
há de encarnar permanentemente .o int_eresse geral. Quanto
mais os cidadãos querem perseguir livremente o gozo dos
bens privados, maior é a necessidaae de Estad_o_ para garantir
a coesão da comunidade n_acional, para refazer o laço social
queaigU.aldadedaspessoasrequerealiberdadedosindivíduos
corrói" 6 • O Estado investido de tamanho encargo,_ intransferível para ser exercido com a possível imparcialidade, pressupõe organização jurídica severa, que não lhe permita converter-se em instituição tentacular, nem enfraquecida.
Sem dúvida o Estado-providêncía, -por fãlta de planejamenta adequado e por outros motivos~ exorbitou, envolvendo-se na crise geral. Pierre Rosanvallon, que o estudou em
interessante monografia, avanÇá, inéSrho-, que "Crise do Esta-
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do-providência e ciise do modelo social-democrata marCham
organicamente em parelha", e busca definir um "Novo espaço
post-social democrata" 7 • S_eria estultice negar a necesSidade
de revisão do procedimento do Estado, sobretudo depois do
que aconteceu nos regimes comunístas.
Mas o descomedimento _não_se corrige com a timidez
ou a renúncia de deveres. Do Estado-providência não se há
de atravessar para o Estado-imprevidência, -inapto a enfrentar

o_s_ a_g!omerados económicos, cada dia mais poderosos. Cumpre lembrar, com Alain Mine, que HO níercado sem contrapeso jurídico pode desembocar na lei da capoeira"8 •
O __E_sta_do jutidico e organicamente f~rte, port~dor d~
energia-disciplinada, e vigilante sem criar medo, é que poderá
constituir a organização apropriada a manter a liberdade com
justiça social. Assim íriStituído, reservará campo 1ivre à iniciativa privada, em tudo que não for de interesse geral e constante
da sociedade, sem impedimento de intervir, legitimamente,
sempre que a ambição malferir ans_eio coletivo ou ameaçar
a paz pública.
Estado socialista liberal
Não há fórmula única, nem defmitiva, para-a formação·
desse novo tipo de Estado. Não parece provável, mesmo,
que se erga construção de linhas uniformes em diversos países.
Embora cresça a interpenetração dos povos,- cada qual deles,
ainda entre os de cultura assemelhada, procura--organizar-se
de acordo com suas peculiaridades geográficas e históricas.
A difusão das idéias, porém, proporciona: soluções aproximadas.
_
Na crise atu~l do Estado, que alcança vários povos, entre
_as sugestões correntes merece relevo e exame a proposta do
socialismo liberal, originári~_~a reflexão e do espírito crítico
de Carlo Rosselli. Pensada durante o infortúnio político na
resistência ao fascismo, e na tentatiVà de revisão do socialismo
marxista, a idéia tem a virtude de conciliar a liberdade com
a igualdade. Compatibiliza, pois, a àspitã~â<fdo liberalismo
com o desígnio do socialismo, propiciando a consolidação
da democracia.
Rompendo a "incrustação dogmática" do marxismo, argüi Rosselli, como premissa, que "O moVimento socialista
existe, independentemente de qualquer teoria e jUstificação
teórica".-Sustenta que "O socialismo deve tender a fazer-se
liberal, o liberalismo a consubstanciar-se na luta operária".
Observa que "A liberdade desacompanhada de um mínimo
de independência económica, da emancipação das necessidades essenciais, nâo -eXiste--pàra·o -indivíduo_- é um simples
fantasma". Realça que "O liberalismo burguês é impotente
para compreender o problema proposto pelo movimento socialista. Entende que a liberdade política e espiritual não pode,
por si mesma, atender às exígências liberais". Salienta que
''O socialismo não se. pode limitar mais à reforma do:fã-sp-ectos
ext(!_riores da vida coletiva~, porque deve desenvolver um
"Processo de emancipação integral- de corpo e·arma". Descrevendo, enfim, a luta "por um novo soCialismo", prenuncia
que "O movimento socialista deve ter a coerência de aplicar,
antes de mais nada, a si mesmo as regras idea~s que o inspiram
na reforma de toda a sociedade" 9 •
Aí está um esboço do socialismo liberal, que elaborado__
entre-1928 e 1929 requer revisão, corilpJemento, atualização.
Mas, como notou Norberto Bob_bio em 1979, ao prefaciar
o livro em que o projeto se traduziu, tais idéias "não morreram. Pelo contrário, nestes últimos anos de debate renovado
- de um lado, sobre a crise do marxismo, -de outro sobr_e
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o nexo indissolÓvel entre democracia e socialismo -elas vol~
tam a em.ergir, embora nem sempre sejam reconhecidas" 10•
Essencial, agora, no ápice da crise, é que essas e outi:'as
idéias sejam discutidas, sem preconceitos. Se o -q_ue'o~Ipundo
testemunhou foi uo colapso do socialismo estatal", segundo
a observação de Merquior, e se o pensamento socialista nele
não se resume, como__ é notório, a hora reclama a análise
e a compreensão desse sistema, que assenta a ·construção da
sociedade e do Estado na base da igualdade de homens livres.
Importa pouco a denominação: valem a substância e a eficácia
do ideário inOvã.dor.
O liberalismo e a crise brasileira

e

Como situar o liberalismo diante -âii crise óraSífeiia,indagação que, além de ser sugestão do ternário, ressalta de
todas as idéias expostas.
Por isolar-se da realidade social, o liberalismo não exprime fórma adequada de configurar o Estado, em sua destinação
de órgão promotor do bem-estar geral. O Estado liberal, com
uma filosofia básica sem coliOtação_social, é iriStitUiÇãó-ãUSêritedos conflitos humanos e dos privilégios que OS alimentam
ou deles decorrem, especialmente na ordem capitalista. Não
assegura a coexistência igualitária, dentro da reiãtividade condicionada pela situação de seres social e economicamente diferenciados. Promete um viver livre, que é negado ou maculado
por desequihbrios ou disparidades que não combate. Desguarnece o homem da seguranç-a rnat~rial protetora de todos os
direitos. Desconhece, assim, que ninguém é livre e feliz na
miséria oU na submissão económica..__
Mas, se o Estado não precisa ou não deve ser marcadamente empresário, também não é aceitáVel retornar ao Estado-polícia do século XIX, que abandonavao fraco aopoder
do forte. O_ Estado que Planeja metas -própi'Tas--e~irisplra a
atividade económica geral é que disciplina a coexistência, sem
coação e para o bem comum.
No Brasil, não há que negar o descompasso do Estado
em certos setores da economia. Reduzir-lhe tal perspectiva
afigura:-s~ pr_udente, _o_~:~ n~cessário, até_ par:~_aJ!viar despesas,
que liberem recursos em favor de atividades específiCas da
Administração Pública. Essa redução de campo de atuação
deve obedecer, porém, a prioridades criteriosamente defini~
das, sobretudo para que o Estado não abdique, com primazia,
de esfera em que sua presença fortalece a economia nacionaL
Privatizar não deve traduzir renúncia à funÇão de servir a
comunidade._ O Estado contemporâneo tem deveres múltiplos, alheios até ã expectativa de lucro.
No momento, agrava-se a responsabilidade do Estado
em face da crise. A iilflação é resistente e progressiva. Teme-se
a hiperinflação. Há aumentos sucessivos, e não raro desmedidos, dos preços de quase todos os produtos, inclusive dos
gêneros alimentícioS. A especulação gera receiOs. Salários e
vencimentos são_ reajustados, mas permanecem insuficientes:
O governo aponta a falta de solidariedade dO setOr económico
no sacrifício. ocorrem despedidas coletfvas de trabalhadores.
Multiplicam-se greves. Formula-se reforma tributária, no intuito de ampliar recursos finariceiros. Um analista idôneo da
crise como Hélio Jaguaribe, embora situando o Brasil "no
topo da viabilidade mundial", adverte, faz tempo, da gravidade crescente do quadro. E reclama ''um consistente e eficaz
esforço de equilíbrio finariceiro e de desenvolvimento econômico social, cultural e político", para obstar a ruptura da
convivência pacífica 11 •
.
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Simultaneamente, cogita-se de reforma institucionaL
·abrangente do sistema de governo e dividindo partidos polfticos e a opinião pública. O sociólogo José Arthur Rios, examinando _"a renovação instituCiOnal do nosso tempo", em trabalho publicado este ano, dá relevo à "valorização da associação
e da participação, não em termos individuais mas no sentido
comunitário". Entende que "só a organização Comunitária
pode armar o homem, nessa virada do século, para os grandes
problemas do crescimento avassalador do Estado, a massificação das cidades e a destruição do meio ambiente" 12 • Se
o "crescimento avassalador do Estado" requer contenção,
como já visto, cabe também não enfraquecê-lo, para que possa
orientar" a solução de tantos problemas sociais. A participação
do indivíduo em "sentido comunitário", especialmente, muito
depende de educação na escola pública, que melhor socializa
o homem.
No desempenho de todas essas tarefas, o Estado não
há de ser inspirado e orientado pelo liberalismo, divorciado
do pensamento soc~al. Para _gue al~ance seus objetivos de
revisão e !novaçáo, de trabalho fecundo e requtor de injustiças-~
-há de conjugar o liberal ã influência-preponderante do social.
Assim superporá o interesse coletivo aos impulsos do egoísmo,
a justiça distributiva à ânsia de enriquecimento.
A ConstituiÇão de 1988 é instrumento normativo moderno e amplo, cujas cláusulas; interpretadas com energia
e prudência, orientarão o Estado na sua função ordenadora
e de aperfeiçoamento da vida coletiva. Aplicada no seu conjuntO, reformada no que a experiência aconselhar, propiCiará
aos poderes instituídos ação persistente, planejada e contida.
Aos ·partidos políticos cabe tarefa coordenadora precípua nesse processo, se não quiserem ser relegados ao despr:ezo popular.
Pal:livras finais
O Partido da Frerite Liberal, que oportunamente promove este Forum, por intermédio do Instituto Tancredo Neves,
prestigiar-se-á e bem servirá o país na Medida .em que aprofundar o exame dos deveres e limites do Estado. No crítico
processo de transição que _vive o país; se o desComedimento
perturba, a omis~ão intranqüiliza, porque não indiCa opções,
_necessárias à escolha das decisões democráticas· e lúcidas.
Ao povo que vota. sofre, confia e repele. é preferível
o erro, produto do debate e suscetível de ser corrigido, à
acomodação, resultante do silêncio e quase sempn:~---irrepa
rável. A verdade não resulta nunca da indiferença.
Fontes:

1- Celso Lafer, Ensaios Liberais, Edições Siciliano,
1991, S.P., p. 171.
2-Jo.i.é .Guilherme Merquior, o-·Liberalismo. Antigo
.. .
e Moderno. Nova Fronteira, Rio, 1991, p.p. 49-50.
3-José Gq.ílh~rme Merquior, Obra e ed. ciiS.;-p.p:15,
·
109, !50, 218, 221, 222 e 223.
4- Norberto Bobbio, As Ideologias e o Poder em Crise,
Editora Universidade de BrasHia, trad. de João Ferreira, 1990, p. 22.
5- Encíclica Centesimus-Annus, no._ 35 e -45.
6- Denis Olivennis e NiCOlas Baverez, L'Impuissance
Publique Calmann- Lévy, 1989, p.p. 31-32.
7- Piêrre_-_~osanVallon, La Cfise de l'Etat-providence,
Editións du Seuil, 1981, p. 10.
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8- Alain Mine, La machine égalitaire, Bernard Gras~~t,
Nesta condição, e na condição de um liberal radical, concordo com 0-iestemunho de Carlos Ne_Ison Coutiilho: "MerParis, 1987, p. 227.
_
... _
9 -Carla Rosselli, Socialismo Liberal, trad. de Sé_:r:gio qlliOr empiestou ao liberalis-mo tifasileiro uma dignidade cultuBath, C.H. Cardim Editora, S.P. 1988, p.p. 89, 125, ral e uma densidade teórica que este até então desconhecia".
·
130, 145 e 166.
_
_.- __
É v~rdade. E por uma insuperável imposição da fatali10- Norberto ]3obbio, Prefácio à obra Socialismo Libe.c dade, sou obri_gado a fazer algumas .~onsiderações ~ob~e o
ral, de Cario Rosseli, ed. cit., p. 34.
atualíssimo legado do pensamento polftico. daquele que se
11- Hélio Jaguaribe, Alternativas do Brasil, José Ol~m- autodefiniu como: "um liberal na economia, um social-depio Editora, 2• ed., 1989, p.p. 6 ': 135. _ -. . mocra:ta na política_ e um anarquista na cultura".
12- José Arthur Rios, A R~novaçao Institucional do
Legou aos liberais bem mais do que uma "catedralesca
Nosso Tempo, in Carta Mensal da ConÇNac. do erudição" na expressão feliz do Deputado Roberto CampoS;
Comércio, vol. 37, n• 436, julho 1991, p.p. 49-58.
Deixa-nos uma visão de mundo --Obra da razão e do direito
- onde venham a se combinar as paixões democráticas rousPALESTRA DO DEPUTADO GUSTAVO KRAUSE seaunia_n_as: _a liberdade e a igualdade.
E tudo começa na desconfiança corigênita aos liberais
Poucos poderiam dizer de José Guilherme Merquior em relação ao poder, ainda que o poder seja legítimo na
o homem, as idéiãS, a-ob:i"a- melhor do que o Sr. Ministro
orige~ e constitucionalmente limitado na forma.
Marcílio Marques Moreira e o Sr. Sec_retári_o de Cultura Sérgio
~D- .llôeralismo novo de Merquior paSSa por um núcleo
Paulo Rouanet, tantas são as convergências e os afélós. Con- ético: o individualismo alicerçado numa concepção utilitária
vergentes, por exemplo, no berço e no barco da carreira diploque permita a realização do_ indivíduo em quatro dimensões:
mática. Epígonos ueo-iluministas, os trés professarãfu cOnvic- a da dignidade da pessoa e do homem; a da privacidade (indisções liberais consistentes, desde o_ te(Jlpo do libera1ismo aca- pensável como âmbito da vida interior); a do desenvolvimento
nhado, o mesmo tempo do liberalismo assustado com_ a_ arro- da personalidade; a da autonomia que, como valor liberal
gância das patrulhas e premido pelos dogmas da inevitabi- e democrático, corresponde à fruição da liberdade como inti~u:'
lidade historicista dos modelQ§ sociais perfeitos e acabados.
lamento (expressão dahendorfiami.), da liberdade política, liAs diferenças eventuais na tonalidade,_na formá, n_o_ varejo
berdade de consciência e .Cr!!l,lÇa e, finalmente, liberdade de
dos_mé_todo$, apenas, realçam a amálgama dos liberai~ de
realização pessoal (expressão da autotelia kantiana). " ·todas as tendências e de todos os matizes_:_ o ímpulso pr9fundaApareciam, assim, riO pensamento de Merquior as condimente humanista.
---.
ções_ necessárias dã. orde111 liberal: o po4er sob c(_)ntrole e
A homenagem está plena e o panegírico adequadamente a cidadania demoçratizad3..
entregue a legítimos aUtores. --~~ '----"---~_.-_Em seguida, duas questões são enfrentadas coril a habitual
E. de se indagar, pois, o que faz neste fórum um polítiCo lucidez: a do estado e ,a_do mercado.
tiranizado pela práxis e tão despossufdo de atributos para
Sua concepção de estado o distancia dos antigos paleoliincorporar mais uma voz-aos merecidos louvores ao Embai- berais e dos atuais neoliberais hayeki~nos. Entre os pólos
xador Merquior, tão bem definido por Eduardo Portela como opostos ou minimalismo e do maximalismo; na liça encar"o contemporâneo do amanhã"?
ni_ç~da que separa a fúria estadófoba, do delírio estadólatra,
Somente duas explicações são plausíveis: a ·pnrrrêira-resi.:- Merquior optou pelo caminho ãroriiano da SfD.tese democrátide no atributo comu_m aos liberaiS iden~ificado pOr- Ortega codiberal deJini_c;l~ como "o complexo de direitos civis, pOlítiy Gasset, como o da suprema generosidade, aqui interpretado cos~- so~iais acatados pelas democracias industriais aVaOÇadas
pelo Presideri~e do Instituto Tancredo Nev~s, Marcond~s Ga- que combina váriaS-liberdades, nos dois sentidos básicos de
delha.
_.
.
. .
____ _
partiCipação e rião-impedimento~·.
A outra deve repousar no fascíniO- que ·emp-olga os libeNesta admirável síntese sacio-política, a presença do estarais, que é a busca da variedade com a conseqüente- tensão do vai inais além do que pretende a utOpia liberal-conserdialética, o mais aprOpriado -caminho para encontrar luzes vadora e bem mais aquém do que pregam os dogmas estatie acender verdades.
_
~
_
-.zantes.__ __ _
__ _
_
_-~ -·-·
Percebo que as explicações se combinam- e o generoso
Os limites deste espaço serão fixados,- de um lado, por
presidente do Instituto Tancredo Neves conseguiu a variedade ~a ausência completa da coerção estatal sobre as liberdades
que desejou: de um lado merquiórfilos cosmopolitas; de o_utro do indivíduo e, de outro, por uma presença, em alguma medium merquiórfilo provinciano; de um lado, amigos próximos da, que remova os obstáculos sociais e econômicos para o
do homem; de outro o amigo distante, anônimo mesmo, da exercíciO das liberdades numa configuração de progresso harobra; de um lado, os scholars, homens de pensamento; de móniCo. Trata-se de corajosa violação às regras do liberalismo
outro, o político profissiOnal, como disse, tiraniZado pelas clássico para manter a lealdade ao princípio original de amparo
práxis, porém Um inc·on.formado com o descompasso entre a liberdade individual e introduzir o conceito novo de amplo
as idéias e a ação, a reflexão doutrinária e ~ prática política, acesso dos_indivfduos _às Oportunidades.
no exercício deste nQb_ij_(s_simo mister que é a_ poJítica, seja
Çom eSte insuspeitO pe-rfil social-liberal Merquior alertou
como ciência,- seja como arte, seja como ética do be:m-coínu_m. a· América Latina e em especial o BraSil para o fenômeno
Pois bem, este merquiórfilo provinciano que vivia lá para do criptoestatismo, uma espécie de sutil veneno que ataca
as bandas da veneza_ <J..mericana 1 como no verso ·cte Bandeira, em doses violentas a cultura política terceiro-mundista. A
e o político inquieto conl os ramos da sociedãde contem- wáis usual das armas_ dos criptoestadistãs é o ciniSmo dialét!qO
porânea teve em Merquior, este filósofo da política, unia f~nte que imputa aos liberais o propósito de liquidação irresponsável
de muitos saberes, e mais do que isto uma torrente de sóhdas do estado, ao tempo em que propõem a estultice de um estaconvicções sobre o pluralismo e a democracia como valores tísmo de rosto humano como se fosse pOssível humanizar o
que Nietzsche ch~ou_de «o ~ais frio dos monstros". O antíyniversais.
_o
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doto possível é submeter ··o mo_ostro·_: aos_ sólidos_ controle_s
da cidadania.
-----

Em economia~ Merquior assumiu a dimensão da liberdade econômica, utilizando o léxico italianc.;> "liberista" e optou "pelas vantagens arrasadoras da econom.i.ã d~_ -merCàdo
sobre a economia de comando". Entretanto não idolatrou
o mercado, tanto que é sua a seguifite advertência: "se suprimir o mercado é ferir de morte o substrato material das liberdades modernas. DeiXai-tudo entregue ao seu império é restringir stgnificativameiite o livre gozo dessas mesmas liberdades a minorias - e a minorias compostas-de privilegiados
pelo berço, e não só pelo mérito'-'.
Estas considerações superficiais sobre o Pensamento liberal de Merquior, apenas, ratifica: a sua definiçãõ: ''o--libera~
lismo moderno não possui complexos frente à questão social,
que ele assume" e atesta que Merquior "é um contemporâneo,
e não apenas um sobrevivente de si próprio".
Finalmente, peço permissão para completar a minha participação neste fórum com um jato de emoção. Este jato de
emoção é o que contém uma singela homenagem que prestei
a Merquior ao escrever um artigo no -dia do seu falecimento,
sob o título ••Merquior e a Idade da Flor" que pãSSo a IPT.
"MERQUIOR E A IDADE DA FLOR"
A morte de José Guilherro_e Merquior causou-me uma
enorme sensação de perda. Aliás esta é uma sensação natural
quando morre alguém que projetou o seu talento ind.i\:'idual
na construção de um Património Público, do qual os cidadãos,
indistintamente, somos condóminos, pelo menos, no legítimo
direito da contemplação. É o caso dos artistas, dos líderes
políticos, dos intelectuais que, de repente, entram nas nossas
vidas sem pedir _licença e nos fazem ínt_imos de _sua obra,
do seu jeito, de sua fisionomia sem ~que eles saibam a dimensão
da legião de admiradores e amigos anónimO$_ e unilaterais.
Até aí nada demais. No entanto o que me causou espantO
foi que a minha sensação de perda foi mais profunda do que
seria normal. Senti a emoção de uma perda pessoal de quem
cruzei os caminhos, no máximo trêS vezes, na qualidade de
servidores públicos: eu como político e ele servirido na chefia
de gabinete civil do então Ministro Leitão de Abreu. Nada,
além das frias e necessárias formalidades .de praxe. Pois bem,
o silêncio e a tristeza -eloqüentes manifestações de depressão
-eram reveladores do meu luto interior tal como se houvesse
desaparecido criatura situada -no círculo- das ininhaS relações
íntimas.
Subitamente compreendo que Merquior estava próximo.
E como estava. Nos últimos anos vinha acompanhando de
perto (e dentro dos modestos limites da capacidade de lê-lo)
a sua brilhante~ eclética e vasta produção intelectual. Com
a prudência de percorrer o caminho do roais simple~ para
o mais complexo. Primeiro, os artigos~ as entrevistas, o pensamento político. Tod.o domingo em O Globo: o Ultimo artigo
foi "O Sentido de 1990".
·
Sempre estava recorrendo ao seu "Argumento Liberal"
e andava com freqüência pelas páginas de "0 Marxismo Ocf·
dental". A erudição enciclopédica de Merquior, ao invés do
verniz da superficialidade, era instrumento d~ um saber abissal. Somente uma profundidade rara seria possível desafiar
o que considerava os grandes mitos 9-o pensamento contemporâneo: o marxismo, a psicanálise e o modernismo.
Recentemente (e coincidentemente)~ antes de começar
a dar uma olhada no seu último e premiado ensaio "Crítica"
sobre arte e literatura tinha repassado nada menos do que
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três notáveis prefácios de Merquior. O que ele escreveu em
1971, dedicado a Kolakowski, na- obra de Aron "Estudos
Políticos.. , de quem, juntamente com Bobbio, recebia uma
clara influência na articulação de um liberalismo que o configurava conto urri social-liberal. O outro prefácio foi uma releitura
que fiz do que Merquior escreve-u -ao iiltfoduzir no Brasil
a preciosa edição do "Dicionário Crítico da Revolução Fran~sa" de François Furet e Mona Azouf.
E no dia de sua morte-; depois cte me deliciar com Brás
Cubas, Virgi1ia, Lobo Neves e o humanitismo de Quincas
Boi-ba, inverto as bolas e, concluída _a leitura, passo para
o prefácio que é de Merquior (um estudioso da obra de M~Gha
do, superado apenas por Roberto Schwartz).
No texto, Merquior dá um interessante realce ao genero
cómico-fantástico ou Liteqtura Menipéia do que chama "Romance Carnavalesco de Machado".
Ocupava-me, precisamente, desta leitura quando _tive a
notícia de sua morte. Por um instante as letras se petrificaram
em rigidez cadavérica. Depois, deram o ar da imortalidade.
Em minutos, eu passava da obra de um mortal para o bem-aventurança da imortalidade a quem pertence um
diferente reino Onde todos dormem, apenas um sono interino.
O choque com a realidade pôs no lugar as minhas emoções
e aí procurei recordar por inteiro o ensaísta vigoroso e prolífico, a erudição abrangente; a sua autodefinição sintética como
"Um Liberal na Economia, Social-Democrata na política e
anarquista na cultura".
Relembrei o polemista alto, civilizado, dialeticamente
quase imbatível, um elegante logocrata que, sem perder a
linha enquadrava os supostos intelectuais nos limites da santa
ignorância, mesmo quando a enfermidade do sectarismo ideológico se perdia no recurso aético dos rótulos_ e das ofensas~.
pe-ssoais. Os verdadeiros homens do intelecto tinham o prazer
na divergência com Merquior. A propósito, o artigo de Roberto Romano, escrito antes da rilõi'te de nos§O repres~nta~te
na Unesco, na Folha de S. Paulo, dia 9, contém palavras
definitivas.
Morte injusta e cruel. Saem de cena as "Boutades" e
a produção Neo-iluminista do rapaz que, segundo Aron, ••Leu
Tudo". Aos liberais deixa ainda um preciOso legado, escrito
em inglês a ser publicado neste semestre so;b titulo_ ''Liberalism: Old and New". E a todos fica o desconsolo da morte
aos 49 anos: a idade da flor, aquela idade que -riem todOSos_ huroa_nos vivem. A idade em que a beleza esplendorosa
atrai para si os olhares da admiração.
Ao concluir, valho-me do liberaUlibertári.o - Mártir _e
Poeta da causa da liberdade-, o pernambucano Frei Caneca,
que escreveu o Epitáfio/Bálsamo de todos os liberais:
"O servil acaba inglório
Da existência a curta idade
Mas não morre o liberal
Vive toda a eternidade."
o

-

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra para uma breve comuniCação.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. ~ara breve comunicação, Sem revisão _do orador.) :- S_r.
Pres1d~nte, Srs. Senadores, tenho visto nos jornais, depois
da dec1são tomada pelo Senado anteontem_, a respeito da antecipação do plebiscito, uma série de afirmações e considerações
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a respeito da posição do PSDB e a minha própria. Quero
reafirmar aqui, neste Senado, que já sabe a nossa_ posição,
mas, enfim, para que ·c-onste- dos Anais, que o PSDB nunca
se posícíóOoti -diante da questão da necessjdade do entendimento nacional em termos de "ou se antecipa o plebíscitoou não há entendimento nacional".
Para nós, entendimento nacional nunca foi nem será adesão ao Governo; Iiunca fOi nem será diálogo isolad-o com
o Governo. Não há de ser por uma decisão, a meu ver, desafortunada, tomada por este Senado que o PSDB vai mudar o
seu rumo. Nunca pensamos no entendimento em termos outros senão de buscar uma safda para o Brasil. Na nossa opinião,
essa saída seria muito mais facilitada se tivéssemos feito a
antecipação do plebiscito, como eu disse aqui no discurso
de encaminhamento da votação, porque teríamos a possibilidade de um diálogo que não fosse ao redor de questões
que são importantes, mas que dificultam muito mais Oentendimento. As questões do dia a dia são mais difíceis para tim
entendimento, por mais paradoxal que pareça, do que a idéia
da construção de um novo Brasil.
O PSDB .se mantém na mesma posição, até porque, se
não fosse assim, daria a irilpressão-dc que estaria considerando
o diálogo como se fosse uma associação ~cpm o Goverl)O,
e nunca foi o caso.
-- O Sr. Marco Maciel- Pennite~me V. Ex• um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-,.. Pois não.
O Sr. Marco Maciel - Folgo cm ouvir as palavras de
V. Ex\ que, cOm muita lucidez, como sempre, coloca de
forma muito correta: a posição do PSDB. Nunca houve uma
tratativa que vinculasse uma coisa à outra. Posso _dar esse
depoimento.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Nunca
houve.
O Sr. Marco Maciel - Mesmo por que isso envolvia
questões extremamente diversas. Uma coisa é a discussão
sobre sístema de governo, ot;ttra coisa é a busca de saídas
para a crise. Nesta minha brevíssima intervenção, porque não
quero tomar o tempo de V. Ex~. quero diz_er-lhe que, por
esse caminho, V. Ex• põe a questão em seus justoS termos
e, de alguma forma, ajuda a clarear os debates que se feriram
por ocasião da discussão e da votação da Emenda Richa.
Sua colocação é muito iniportanie, porque seria sempre muito
difícil para mim, como político" e, de modo especial, enquanto
presidencialista, atrelar uma coisa ã outra, sem que isso e-nvolvesse um amplo projeto de entendimento nacional.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- O aparte
do Senador Marco Maciel reafirma o que eti disse, até porque,
se entendimento houvesse de outra maneira, teria sido- através
dele e isso nunca houve. Nunca houve uma ligação _entre
a proposta, que é noss-ae-co-ntinua sendo nossa, de que o
País precisa de um entendimento, com a aprovaçãO de um
projeto específico, qUalquer Cjue fosSe. Outra questão é o
nosso julgamento sobre o desenrolar daqueles acontecimento$
tais como se deram e que já foram objeto de um comentário
meu e de outros Senadores do PSDB e do PMDB ontem.
Outra questão, reservamos o nosso jUízo político. Um
dos jornais menciona que eU tive um diálogÇ> com o Senador
Marco Maciel, fato que é verdadeiro, mas não no sentido
do toma-lá-dá-cá. A questáo foi outra. Eu disse ao Senador
Marco Maciel, que está aqui presente, que a não aprovação
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aumenta_ ria a dificuldade poiítica. Obviamente, quando o
PSDB vota a favor ou contra alguma coisa, é pelo interesse
do País e não por outra razãO. Nunca votamos algo, nem
_eu nunca disse nada para agradar quem quer que seja em
termos -ae Obter vantagenS ou favores do Presidente da República ou de quem quer que seja.
O Sr. Marco Maciel- Disso posso dar testemunho, Senador Fernando Henrique Cardoso. Sei até que V. Ex• já recebeu
convites do próprio Goverrió e sempre adotou Uma conduta
fiel ao programa de seu Partido e até de eqUidistância~ com
relação à participação do Governo Federal.

. -Ó-SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- É verda·
de. Aliás, não tenho nenhuma preocupação com isso, porque
todos os contatos havidos são do conhecimento pleno do meu
Partído e pOr ele endoss~dos. A nossa posição-é absolutamente
tranqüila. Quero apena-s esclarecer isto, porque poderia parecer que o PSDB partiria agora para uma linha de revanchismo.
Com respeito a isso, foi-me perguntado, no dia seguinte· da
votação, no programa "Bom dia, Brasil", da TV Globo. Respondi, com tranqüilidade, que não haveria revanchismo, porque isso dari~ 3: il}lp!essãC? de que simplesmente orientamos
a 90ssa p_olítfCa por considerações emocionais. Não é o caso.
Disse e reafirmo que obviamente fazemos o nosso juízo a
respeito d~ condutas e que isso dificulta politicamente qualquer tipo ~de aproximação, o -que não implica que o PSDB
vá ter a posiçãO de revanchismo. Não é a nossa postura.
Não é preciso reafirinar que estamos na oposição, nunca
deixamos de estar. Mas repito o que dissemos na Resolução
n9 1, do PSD B, depois da eleição do Presidente Fernando
Collor:_ oposição ao Governo não é oposição- ao País. Vai
seor -mantida éssa linha de conduta pelo PSDB. O Conselheiro
Acácio~ dizia que as conseqüéncias vêm sempre depoís. O
que fiZ foi alertar o Senador Marco Maciel de que haveria
-conseqüênCiaS. Há conseqüências. Quaísquer decisões políticas tm.plicam em conseqüências, implicam naturalmente a
nuance, o tom, implicam, muitas vezes, a questão da maior
ou menor confiança que se possa ter. O debate travado ontem
aqui-mostrOu ao Senado e ao P3íS -que issõ já está ocõfrerido.
Obviamente, o PSDB está tomando em consideração as enormes dificuldades de certos níveis de entendimento, porque
as mUdanças são muito bruscas, não foram anunciadas em
tempo oportuno, não foram ditas a nós.
Quero deixar isto bem claro, para que não se pense que
o PSDB adota a tática de tentar o diálogo para obter vantagens, nem que fosse a aprovação de uma emenda d~quela
importância. Não é a nossa linha. A proposta do diálogo
sempre foi conf todOs OS Partidos, com a sociedade e com
o Governo. Por que com o Governo? Porque a sociedade
quer soluções e o Congresso não dispõe de instrumentos para
resolver as dificuldades do País. O País deseja soluções e
co·mo temos que re_speitar a ConstituiÇão, -nã()_ cabe ~o-Legis
lativo a ação-ex:_ecutiva_. Esta cabe, sim, ao EXecuti~~· 9bviamente, quando se fala em negociação paralela, está se falando
no vazio. A negociação s_empre implicará, num dado momento, um interlocutor que tem fo_rça executiva. Quando isto
não ocorre, aí, Sim, a responsabilidade·não é de quem tenta.
O PSDB vem tentando, há muito tempo, criar uma situação
que permita ao País sair das suas dificuldades. t.em tentado,
com toda tramqüilidade e objetividade possíveis. Reconhece
as dificuldades. O PSDB não vai entrar - muito menos eu
-em bate-boC3..
-
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O Sr. Marco Maciel -Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, gostaria -de inte;rrompê-fo só mais unia vez,
mas serei muito breve. Tenho a certeza de que o tempo,
e somente ele, vai nos permitir aclarar totalmente_ os episódios
ocorridos por ocasião da Emenda Richa. Os romanos diziam
sempre que a consciência vale por mil testemunhos. Nesse
episódio, somente quando a poeira asse_nt_ar é que se pOderá
fazer uma análise menos apaixonada das Sl!-3~ razões~ desdo~
bramentos. Muita coisa foi dita aqui sob o império da emoção,
que nunca foi boa conselheira. Os fatos precisam ser também
devidamente interpretados. Não quero, aqui, reabrir questões
que já foram discutidas nestes -últimos dias, mas acho qUe
está havendo muitas distorções, m_uita_sA~h_l_~_alimentadas pela
imprensa- acredito qUe de boa-fé. _:Muitas notícias que não
se conciliam com aquifo que -realmente se passou ant~s e du---rante a votação da Emenda Richa.
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__nhqs_tortuosos _ou não pelos quais a d~cisão do Senado foi
ob.~1da. Meu ângulo é outro.! E no se-ntJdo. de g,ue se perdeu
uma oportunidade. Lamento!_Não sei como qualificar o jovem
Presidente da República; SU-.i Ex-celência disse que eu era
íriCiito e vetustO! Aliás, o ínclito me deixa muito contente!
Em relação ao vetusto, a ·culpa é de DeuS, que -me fez viver_
mais tempo. Não sei se o Senador Josaphat Marinho concordiuia que não é tã(f grave ser vetusto! (Risos.) Mas o fato
é que não sei como qualificar, mas sempre vi no Presidente
a vontade de, até quebrafldO louças, inovar.
_
Então, imaginei que. Sua ExcelênCia Pudesse, agora, "tomar o pião na unha" e, com muita força:. recuperar o í:rnpeiri
inicial, pelo menos do apoio que tivera inicialmente. Infelizmente Sua Excelência não se viu neSse pape] ou, pelo menos,
parace-me que se vislumbrou esse papel foi por pouco tempo.
Depois, fiquei assUstador ComO é possfvel que um simples
líder sindical, President~ da CUT que seja, mç.de o curso
importante da política brasileira? Não posso crer! O pretexto
é muito óbvio para não ser mais do que um pretexto. Além
do mais - eu disse aqui - , o Presidente da CUT não tem
nessa matéria nem o apoio do PT. Então, não foi nada disso!
Foi uma apreciação de outro tipo. E, ·e claro, cada um tem
o direito de escolher o seu caminho. Eu preferia outro caminho
para o Brasil.
Em relação ao caminho escolhido, que é outro e, a meu
ver, mais áSpero, nós, do PSDB, vamos tomai- nossas posições
de acordo com as circunstâncias, inas sempre,;__ e quero-que
fique registrado- na linha que consideramos_. ou seja, de
que a situação do Brasil requer convergência de esforços.
Estamos sempre prontos a essa convergência, iiafUralmente,
agora, muito mais assentados na sociedade do que na expectativa de que aqueles que conduzem o Estado possam fundir
as aspirações nacionais e, dessa maneira, obter uma transição
mais fácil para um país democrático e pióspào. (Muito bem!)

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Senador
MarcO" Maciel, cada um reserva seu julgamento sobre a matéria. No que me concerne e pelo que pude depreender, não
poss-o deixar de voltar a· afirmar que fui inforniado pelo Presidente da República que não haveria interferência. Eu, também, não po"sso deixar de dizer o que todos viram: houve
interferência e forte. Eu não posso, também, deixar de lamentar o estilo da interferência, que foi à moda anfiga. _
A minha afirmação aqut não é para rever esses filios,
eles são reais, aconteceram e acho que, no mínimo, como
disse V. Ex•, o tempo tlirá. Só que já se perdeu o tempo.
Não quero voltar ao tema, mas acho que se perdeu uma
grande oportunidade de mudar o nível da discussão política
no Brasil. Infelizmente, muitas oportunidades deSse tipo têril
sido perdidas.
_
. - ___ _
Quando era Presidente da República o Senador José Sarney- não me lembro se V. Ex-', Sénador__ ~arco Maciel,
ainda era Chefe da Casa Civil. da Presidência da República
~eu tive um diálogo com o Presidente, que foi, aliás, em
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Concedo
parte, testemunhado pelo Embaixador Ricúper9, no qual eu
a palavra ao nobre Senador Oziel Carneiro.
insistia com o Presidente da República que aquele era o moO SR. OZJEL CARNEIRO (PDS - PA. Pronuncia o
mento de Sua Excelência assumir a tarefa histórica de promover a transição de um sistema de governo__para o outro e seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
que o povo fosse ouvido com a eleição quatro- anos depois Srs. Senadores, depois de_ ouvirmos o discurso de defesa da
teoria liberal e do pensamento liberal do Senador Marco Made sua posse. E que Sua Excelência, UlJ! parlam~ntaris~a histódei; os posicionamentos do Líder do PSDB em relação ao
rico .;....::não era o meu caso- tinha uma enorme oportunidade
de conduzir o País a um novo Estado constitucional, Estado_ episódio de antecipação do plebiscito, venho à tribuna não
-em razão de prol?lemas da Amazónia, mas para dar o meu
de direito com o apoio de todos.
_
Sua Excelência preferiu lutar por um inglório ano adicio- --testemunho sobre uma questão que me preocupa, uma vez
nal de governo no qual só for, pei'doem-me a expressão, desan- que ela se reflete tanibém na minha região e no meu Estado.
Vou falar sobre uma secretaria do Goyemo Federal, que
cado pelo País inteiro.
está vazia, talvez tãO vazia qUanto este pleliario, apenas que
Não entendo os homens quando estão no poder que não
percebem, às vezes, que a grandeza é melhor para eles pró- aqui "o plenário está cheio de qualidades. Quero referir-me
prios do que aferrar-se mesquinhamente a um dia a mais à Secretária dó Meio Ambiente.
Em 13 de setembro fiz um requerimento à Mesa com
de mandato ou a uma forcinha a mais do exercício do poder.
um
pedido
de informações ao Governo sobre as_ viagens interÉ muito mais gritificarite, parece-me, comandar um pronacionais do titular daquela Secretaria, Sr. José Lutzenberg_er,
cesso-com o apoio da Nação do que impor à Nação um desvio
nesse processo, simple-smente para reafirmar uma autoridade, e só recebi a resposta quando já havia encaminhado um requerimento à Mesa~ pedindo o enquadramento de ~... ~:.f!os.dispoou para garantir-se mais tempo no poder.
,
Imagino que o ex-Presidente José Sarney, hoje Senador sitivos da Constituição e em artigos do nosso Regimento.
Primeiro,
recebi
a
informação
de
que
nós
estávamos,
e com maior capacidade, pelo distanciamento, de rever os
fatos, talvez possa até concordar que perdeu uma oportu- no caso, em um '"buraco negro" e que não seria possfvel
responsabilizá-lo. porque, não sendo_ ministro, não estaria su·
nidade e o País também.
jeito ãs sanções- previstas na Constituição.
Acho que, anteontem, perdemos uma oportunidade de
Mas recebi_ as informações e_-aquilo que eu suspeitava
dar um outro rumo à política ·orasileira. -Esse é o meu julga- realmente se confifmou. O Sr. José Lutzenberger- e acredito
mento; cada um formará o seu, independentemente dos cami- que essa informação tenha como base o início de setembrq
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Ôu o começo de outubro -há cerca de 17 ou 18 meses do
Tive o cuidado de colocar uma questão__onde_eu soliciiava
Governo Collor, S. S• esteve 149 dias no exterior. Pratica~ ·que me fosse informado se existia, no retorno dessas viagens,
mente cinco meses. E pergUnto-me: será que José Lutzen- a obrigação de serem apresentados relatórios. E a resposta
berger é o Chanceler, é o Ministro- das Relações Exteriores_ foi aquela que eu imaginava que receberia. A resposta foi
muito simples, os relatóriõS são feitos pessoalmente a Sua
do Brasil, ou é o Secretário do Meio Ambiente?
S. S!___vive no_ e:x.te.riQ_r, vive gastando os nossos- dólares, Excelência o Senhor Presidente da República. A verdade é
e por apenas duas infomiaç6es--rilunéiicas que consegui;- em que não podemos dispor de nenhum documento para fazermos
um julgamento mais profundo, mais correto do que justifica
ofícios que foram -apensados, pude calcular, numa regra de
três, estabelecendo uma proporcionalidade, de que S. s~ gas- a sociedade brasileira continuar gastando as suas divisas cOm
tou, nesses 149 dias, para ser mais preciso",- em que esteve ·viagens que classifico, na maioria pelos temas tratados se é que foram tratados - viagens de turismo.
no exterior, cerca de 90 mil dólares.
·
_
Não tenho nada de pessoal contra o Sr. José LutzenSei que o· problema ambiental brasileiro tem sido uSado
por nações desenvolvidas como argumentação para ter uma berger, nem o conheço pessoalmente~ Mas minhas posições,
influência na nossa decisão sobre o que fazer em relação -à inesmo quandi:i fazia política estudantil ainda na época de
questão ambiental. Até diria que o problema da poluição universitário, nunca fui um radical e nunca tive- o peso na
brasileira não deveria ser tratado propriamente pela Secretaria consciência de ter voluntariamente cometidQ alguma injustiça.
do Meio Ambiente, mas pelo Ministério da Ação Soçial, por- Mas estou convencido de que, diante das dificuldades que
que, sem dúvida alguma, a nossa poluição não é uma _qy.es~ão se acumulam no Governo do Presidente Fernando Collor de
dos pobres brasileiros, mas é uma queStão da pobreza do Mello, no n:iomento em que a defesa da ecologia é uma obriga. ção ele ca,da cidadão, de cada autoridade e __ de cada parlabrasileiro.
Não entendo como foi possível custearem-se as viagens mentar, não podemos continuar calados, silentes, omissos pedo Sr. José Lutzenberg usando recursos do Ibama. _Tenho rante à ausência pennanente do Secretário do Meio Ambiente
certeza de que nenhuma dotação orçamentária, nenhi.iril con- nãó apenas dO Brasil, mas também de sua própria Secretaria.
ceito da filosofia orçamentária definida pela Lei de Diretrizes Pois também recebi ínfórmações não oficiais de que S. S•
Orçamentárias indica que se poderia usar recursos do Ibama não comparece â Secretaria. Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que se adote
para custear viagens ao exterior a qualquer funcióiiãiio do
Governo.
______-___ _ o pensamento liberal do "Fórum Melquio_r". Mas é necessário
A verdade, Sr. Presidenfe e Srs. Senadores, é que a ausên- que o Governo não seja tão liberal com as nossas divisas
cia do Secretário do Meio Ambiente, de uma ação da tecnobu- proporcionando a funcionários viagens dispendiosas para o
rocracia, tem criãdo -SitU:ições de constrangimento na minha exterior sem nenhum proveito para o nosso País. É imporregião, onde tudo é proibido. É proibido pescar, é proibido tante, sem dúvida, que o Governo brasileiro participe das
caçar; mas não é proibido, sem dúvida, adquirir a cólera, reuniões preparatórias da Rio-92 ou Eco_~92, como é p<;>pularporque não se criaram condições de saneamento_ básico nas mente conhecida a conferência que vai se re~Iizar n()_ Rio
de Jap.eiro, porque são nessas reuniões preparatóriãs que serão
cidades ribeirinhas do Amazonas e dos seus afluentes.
E eu gostaria, neste momento, de pedir a a~ençáo da tomãdas as decisões a serem apenas homologadas no Rio
Casa e da sociedade brasileira pari o fato de o nosso Secretário de Janeiro.
.
ESpecial do Meio Ambiente viver no exterior ..
Bem, a propósito, a -imprensa publica, hoje, que o goverTodos nós recebemos_convites. Vez por outra recebo, no dos Estados Unidos, embora levemente sensibilizado, manquer como Parlamentar, quer como empresário, c-onvites para tém-se -iritrãnsigente nos detalhes para poder atender a um
os mais diversos encontros, seminários -etc. Evidentemente, projeto do Governo Colloi'-, que s.olicitou a coOperação a fundo
um Secretário Especial do Meio Ambiente deve reçebê-los perdido dos sete países mais desenvolvidos do mundo para
mais freqüentemente. Não há, poréin, -a obrigação de aten- desenvolver _um projeto-piloto, um projeto de preservação
der-se a todos esses convites, até porque alguns dos temas e reflorestamento da floresta amazónica.
Em razão, também, de um requerimento feito anteriornão interessam ao Brasil. E eu, numa ligeira análise, concluí
que S. S' poderia ter feito talvez duas, três, no máximo, quatro mente - porque a grande imprensa naCional publicara em
viagens -18, sem dúvida é um exagero: quando acompanhou manchete: "O Governo brasileiro aplicará 120 bilhões de dólao Presidente da República em duas missões ao exterior e res na Amazônia até o ano 2000"- assustei-me com o núine.:quando participou de dois encontros preparatórios para a Con- ro, porque seria o equivalente, mais ou menos, à atual dívida
ferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento que está pro- externa brasileira. E fiz O requerimento para saber se havia
os planos, em que seriam aplícados recursos tão_substanciais
gramada para o Rio de Janeiro no próximo ano.
e iec<!bi a resposta assinada pelo Sr. Secretáiió MaiCós CoimSe o nosso Secretário do Meio Ambiente, o responSável bra, que teve a gentileza e o cuidado de anexar o tal proJeto.
por tão importante Pasta, Vive viajando, vive no exterior fazenO projeto visava, na realidade, esses 1 bilhão e 500 mido e ouvindo conferências nas quaiS Ovilão, segundo as versões lhões de dólares, que o-s sete grandes admitiram numa primeira
que me chegam, é sempre o Brasil, a sociedade e, principal- etapa estudar a viabilidade de deferir 50 milhões de dólares.
mente nós amazônidas, pergunto: como podemos preservar E ali vi, mais uma vez, não só por ter sido Diretor de Crédito
a floresta amazónica? Queremos que ela não seja depredada, Rural, mas por ter acompanhado na implantação do Programa
mas que seja racionalmente utilizada em proveito da popu- Grande Carajás, como seu Secretário Executivo do Conselho
- -------~--lação brasileira que ali vive. de Ministros, as coisas sendo feitas sem o embasamento cientíComo poderemos proteger a nossa fauna, que também fico ou os fundamentos tecnológicos.
precisa racioflalmente e corretamente ser utilizada como meio
Entre as espécies que se pretendia ou se prete-nde nesse
necessário à alimentaç-ão de populações que ali vivem e que projeto seriain usadas no reflorestamento das marginais da
não dispõem de outra opção para obterem a sua alimentação. Ferrovia Serra dos Carajás- Porto de Itaqui, no Maranhão.
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incluia-se o cacau. E a Ceplac já tem fartamente dOCumentado
que o· cacau não é cultura viável naquela região, exatamente
em razão _de seu baixo rendimento. Ele é viável, com bom

rendimento e qualidade, em outras áreas da Amazónia, inclusive do próprio Estado do Pará.
.
.
Tudo isso vai significarido desperdício, descrédito, e quei-

ra Deus ajudar a nós brasileiros que não seja em razão ·de

não termos um Secretário Especial para o meío ambiente,
mas termos um globe-trotter, um conferencista;3Jgtiéri:J. que,

provavelmente, está disputando com o Chanceler brasileiro
quem fala mais em nome do Brasil no exterior.
_
Ao fazer este pequeno pronunciamento~ g~siaria de ~e r-.
tar o GCivémo- do Presidente Collor, em especial Sua Exce-
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inexatidão material nos autógrafos remetidos pe~ Câmara
dos Deputados a esta Casa.
·
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)
Item 2:
Votação, em turno único,_ do Projeto_de Lei do
Senado il? 171, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciSo
I do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para fins de cálculo da partiCipãção dos mUnicípios
n~ Receita do Imposto sobre Operações Relativas ã
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação, tendo
PARECERES favoráveis, sob n' 428, de 1990,
e 260, de 1991, das Comissões

lência, para que náo se entusiasme demais com esse' tipo dé
política que está fazendo, porque,como as nações mais desenvolvidas colocaram em termos de poluição_ am~iental um Br~:_
- de Assuntos Econôm.icos; e
_
sil como réu~ o Sr. Lutzenberger, ao_qUe~m_e_parece_, _pela
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
sua ação, pelas suas viagens, mas, pela sua OinisSâo ria direção
da Secretaria, ele deve ter sido contratado para ser o advogado
A Presidência esClarece que a proposição constou da paude defesa no exterior, e não _o nosso SecretáriO- Especial do ta da sessão extraordinária do dia 9 de outubro passado, quanMeio Ambiente.
d9 teve sua votação adiada para hoje.
Nós, da Amazônia, estamos solidários éOm tOdáS _aqueles
Entretanto, nos termos do disposto no art. 168 do Regique no Brasil ou no exterior desejam Oferecer_ cooPeração mento Interno, a -matéria sairá tia Ordem_ do Dia, a ela retorcientífica e apoio tecnológico, para que p-ossamos,- efetiva- nando na sessão de terça-feira, quando poderá ser procedida
mente, usufruir, sem desperdíciO, os reCurSos naturais e para: a vo~ação_.
que possamos usar esses recursos naturais sem violentar os
· · O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)nossos· ecossistemas.
Item 3:
Mas não concordamos, sem dúvida, ser dirigi9,os através
Discussão, em turno único, daredação final (ofere-__ _
de portarias, através de diretrizes por um funcioná:lio do GOcida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 426,
verno que não conhecendo a Amazônia e sendo um homem
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 146,
permanentemente investido na função- de caixeiro-viajante,
de 1990 (n' 76/89, na ~Cámara dos Deputados), que
ainda do meu ponto de vista não assumiu efetivamente a
___ ap~~va o texto da Convenção destinada a Evitar a DuSecretaria Especial do Meio Ambiente.
pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
de Imposto sobre a Renda firmada entre o Governo
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
da República Federativa do Brasil e o Governo da
Abdias do Nascimento --Alexandre CoSta - AmazoRepública da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de
nino Mendes- Carlos Patrocínio -Dirceu Càmeiro - Élcio
~ 1988.
Álvares __:_ Fernando Henrique Cardoso - GanbaÍdi Alves
Em dist;:ussão a redação final. (Pausa.)
-Henrique Almeida -Humberto Lucena- Iram S"~raiya _
Não havendo quem queira discuti-la, encerro a discussão.
-João Calmon- João Rocha -Josaphat Marinho -Jutahy
Encerrada a discussão, sem a apresentaçáo de emendas,
Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias -Marco Maciel
a redação final é considúada definitivamente aprovada, nos
- Marluce Pinto - Ronaldo Aragão.
termos do disposto do art. 324 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Está esgo·
O projeto vai à promulgação.
_
tado o tempo destinado ao Expediente.
- - É a-seguinte a redação final aprovada:
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item: 1:

Discussão, e-m turno único, do Projeto" de Lei dã.
Câmanin9 85, de 1921 (n' 1.793191, na C~sa de origem),
de iniciativão áO- Presidente da República que dá nova
redação ao § 1' do art. 3' e aos arts. 7' e 9' do Decreto· Lei n' 288, de 28 de fevereiro de 196i, 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 LeTn' 2.145,
de 29 de dezembro de 1953. (Dependendo de votação
do Requerimento n'781, de 1991, de extinção da urgên·
cia.)
A Presidência comunica aó" :PI~nário que a ãP'reciação
desta matéria está sustada, até que seja esclarecido se há

-~

PARECER N' 426, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
_ _
_ -=--" Redaçªo final do Pl"()jeto de Decreto Legislativo
n' 146, de 1990 (n• 76, de 1989, na Câmara dos Depu·
lados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n' 146, de 1990 (n' 76, de 1989, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
FisYtl em Matéria de Imposto sobre a Renda, fifmada entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988.
~- .Sala de Reuniões da Comissão, 4 de novembro de 1991.
-=-"Mauro Benevides,Presidente - Márcio Lacerda,Relator
- Dirceu Carneiro - Lucfdio Portella.
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ANEXO AO PARECER N'426, DE 1991.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 146, de 1990 (n• 76, de 1989, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'
, DE 1991
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 Governo da Repú·
bHca da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988.
Art. 1~ É aprovado 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 Governo da República
da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigoi' n~ data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)--' EStá esgotada a matéria constante da Ordem do Día.- · Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. S"em revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, hoje, não pretendia usar desta tribuna porque
estaria encaminhan-do à Mesa um pronunciamento sobre o
problema habitacional no País.
Mas, ao abrir o Jornal do Brasil, na segunda página,
tive a atenção voltada para este título; "Collor chama Lula
de meliante". Como na legisfaiura passada, nós aproveitáw
vamos as sextaswfeiraS aqui, uns Oíto a dez Senadores, para
trocannos idéias, dentre eles o nosso Colega, o atual Ministro
Jarbas Passarinho, resolvi fazer também um ligeiro comenw
tário; brevíssiino mesmo, porque achei curiosa esta notícia
que começa assim:
-- "Ao lamentar a derrota da emenda constitucional
que antecipava o plebiscito para a escolha entre o presidencialismo e o parlamentarismo, o Presidente Collor
culpou pela derrubada da proposta o Presidente do
PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Presidente da CUT,
Jair Meneguelli."
Não sabia que esses dois eram tão fortes~ .. Quando eles
tentaram fazer comícios para evitar a privatizaçãoda Usiminas, eles não conseguiram reunir praticamente ninguém. Mas
agora, para derrubar o Pres1dente, eles têm força.
Essa é a força da CUT e -do Lula, ou é a fraqueza do
Presidente?
_
_
É isso que me preOcupa, porque essa notícia me -pareCe
uma demonstração da fraqueza do Presidente da República,
que tem receio-ua CUT e do Sr. Lula.
Isso pode ser uma piada. Pode ser uma piada, mas de
muito mau gosto.
- --0 Sr. Oziel Carneiro......:. Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não.
O Sr. Oziel_ Carneiro- Senador, talvez eu não entendesse
issO COino uma piada. Mas gostaria de lembrar que, até pouco
tempo, a CUT era o "braço operário" do PT; mas, depois
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do episódio do leilão da Usiminas, pode ter sido- interpretada
como o "braço armado" do PT. Talvez aí a preocupãção
e a -revisão de pensamento do Presidente Collor em relaçãoa esse episódio de antecipação do plebiscito.
O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Senador, isso me preocupa mais ainda, porque considerar a CUT "braço armado"
do PT, com força de derrubar Presidente da Repúbfica, seria
considerar este Presidente fraco demais!
As nossas Forças Armadas estão totalmente despreparadas, as nossas polícias não existem, e a polícia do Governador Brizola enfrentou o "braço armadou do PT. Mas, veja
V. E~, o PT nãó e-stava a favor da emenda. Mas, no entanto,
- -o pretexto aproveitado foi- este, a emenda.
Ora, Sr. Presidente, isso mostra como estamos num perfodQ de desgoverno. Não sei se V. Ex' tomou conhecimento
da vinda aqui do representante do Sr. Egberto Baptista para
uma reunião no gabinete da Liderança do PMDB. Esse cidadão, a segunda pessoa da Secretaria, ná presença de vários_outros, disse: "Não adianta vocês fazerem nada aqui que o
Presidente vetará todas as modificações que vocês fizerem
sobre o projeto da Zona Franca''.
Ora, Sr. Presidente, será que vamos aceitar que Um funcionário ...;_ aí digo como o Senador Oziel - e esse ainda
é funcionário de escalão inferiOr, Venha aqui para dizer aos
Semidores que não adianta fazer nada porque não será aceita
modificação alguma?
Sr. Presidente, desejo encerrar com essa outra notícia
do Jornal do Brasil:
"Antônío Cãrlos instala hoje Procuradoria Anticorrupção na Bahia".
Ah! Ah! Ah!
o outro assunto a -que nie referi no início deste pronunciamento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, diz respeito ao Dia
Internacional da Habitação.
DIA INTERNACIONAL DA HABITAÇÃO
.
COMEMORAR?
8-11-91
A celebração, ·a 1" de outubro p.p., do Dia Internacional
da Habitação, motiva-nos uma análise retrospectiva e afu.il
sobre o Sistema Financeiro Habitacional brasileiro . .A data,
inclusive, inspirou o Gçwerno COI19r a insalar o Comitê Nacional de Habitação, vinculada ao Ministério da Ação Social,
e a palavra do Presidente do Comitê, que também é o Secretário Nacional de Habitação, Ramon Arnús, assegura-nos que
aproximadamente 50 milhões de brasileiros vivem em condições subumanas- em favelas, ruas, pontes, cortiços, palafitas
- , perfazendo um déficit habitacional de dez milhões de unidades.
E é _ess_~ _!Ilesma auto_ijdad~ governan:u~ntal que conclui,
reconhecendo o aspecto dantesco da crise nacional de habitação, que Ha situação do País está tão crítica que se assemelha
à experiência vivida pela Alemanha após a Segunda Guerra
Mundial, quando se viu obrigada a construir 20"-ffiilhões de
casas, numa média de 300 mil habitações por ano":
O maiór -íridice de déficit habitacional situa-se em São
Paulo, com uma estatística de 2 milhões, 552 mil, 719 casas.
A seguir, vem o'Rio de Janeiro, cujo déficit é de 984 mil,
577 moradias e, em Minas Gerais, a estimativa do déficit
é ·de 965 mil, 214 casas. As cifras indicam que as capitais
mais desenvolvidas do País são as que apresentam, paradoxal-
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mente, os_ maiores indicadores negativos, o que é explicável to. O resíduo surgiu em razão da diferença entre o rejuste
pelo êxodo~de grande parcela da população carente de regiões
das prestações, calculado com base nos aumentos salariais,
menos favorecidas --Norte e Nordeste, principalmente e a correção do saldo devedor, calculado com base.na correção
em direção às "cidades grandes", na busca de novas e promis- monetá_ria. O mufuário passou a destinar ao FCVS uma- parsoras oportunidades, que só as metrópoles têm condições de
cela do montante do financiamento, o qual quitaria automatioferecer.
camente qualquer resíduo do saldo devedor, quando ele paM
Por outro lado, o atual Governo, através da Medida P'ro- gasse ,sua última prestação:
A medida que o p_úmero de inadimplentes subia, pela
visória n~' 294, que se transformou na Lei n9 8.177, em março
p.p., introduziu modificações no SFH, algumas delas conside- perda do valor real da renda dos_ mutuários, deyorada pelo
radas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em processo inflacionário, o Governo p-assou a- utilizar artifícios
liminar concedida através de ação direta de inconstituciona- -vários, tendo em vista manter a atualização das prestações.
lidade, proposta pelo Procurador-Geral da República, Aris- Mas, este procedimento - a atualização das mensalidades
tides Junqueira Alvarenga. O julgamento do mérito da ação, --não impediu que, mesmo após o pagamento da última,
todavia, ainda não ocorreu, mas seis artigos da Lei n~' 8.177 o mutuário deixasse de quit~r parte do saldo devedor. Assim,
estão com a sua aplicação suspensa, pendentes de um julgaM ao término dos contratos, os saldos devedores deixaram de
ser residuais, ficando o FCVS exorbitantemente sobrecarreM
mento final.
Desde que criado, o SFH, por força da Lei n' 4380/64, gado para quitar a diferença. configurandoMse um rombo de
financiou a construção de 4,5 milhões de unidades, menos aproximadamente US$20 ou 30 bilhões, transferido, obviamente, para o Tesouro Nacional - entendaMse para todos
da metade do que o País necessita hoje. Especialistas, dentre
eles o próprio Secretário Nacional da Habitação, a que já os contribuintes brasileiros, quer mutuários ou não, do SFH.
Cffléiios de natureza--político-eleitoreiros consthuíram
nos referimos, aValiam- qUe seria necessário construir 10 miM
lhões de moradias, para que se concretizasse uina política uma constante nefasta, no curso desses ant)S, em detrimento
habitacional de peso, decente e adequada aos princípios de das soluções técnicas que seriam desejáveis para o saneamento
justiça social que devem nortear o Estado, nas suas relações do sistema habitacional. A demagogia e o paternalismo
com os cidadãos. Daquele total de 4,5 milhões de habitações sempre foram componentes fortes da política habitacional braM
patrocinadas pelo SFH, menos de 25% destinaram-se famí- siJeira: como e~emplo, o Governo Vargas, durante a Segunda
lias com renda entre um e cinco salários mínimos, agravante _09-érra Mundial, decretou o congelamento dos aluguéis e esque desestabilizou ainda mais nossa distorcida conjuntura soM -_tf;!nçl~u. a b_enesse por mais duas décadas, depois de findo
cial, de contraste gritante entre ricos e pobres, circunstância _o conflito. E, no final dos ario 60, Senhoras e Senhores Senadoessa que está a sinalizar a urgência de se priorizar as faixas res, o Governo, através dos seus tecnocratas, transformou
mais carentes da populaçáo brasileira, através do programa o então BNH em instrumento de financiamento ·da indústria
de construção civil. A política do sistema habitacionarpassóU
doSFH
o reajuste das prestações do financiamento da casa próM a ser benevolente não só para aqueles que dispunham de
pria pelo sistema t~ve se_~pre como ponto referencial, desde parcos recursos para pleitear uma casa popular, e para os
quais o subsídio era imprescindível para viabilizar o contrato,
sua instituição, o"Jndice de atualização do salário do mutuári_o,
o que significa que foi estabelecido o pl"ãilo de- equivalência como também para aqueles que dispunham de bens pessoais
p~_ra adquirir mansões, pois o sistema habitacional passou
salarial como forma de reajuste, des_sa forma evit:;mdoMse que
o mutuário- comprometesse elevado Percentual de sua renda -a financiar imóVeis de luxo, e adotou vistas largas, no que
diz respeito à necessária correspondência que deve haver entre
familiar no pagamento do imóvel, resguardandoMseJ_p_so facto,
o valor das pr~tações e o valo_r do salário de cada mutuário.·
com o critério adotado, a própria fin-alidade" social-do firianciaM
menta da casa própria.
Posteriormente, o Poder Executivo procurou conter os
Como sabem as Senhoras e os Senhores Senadores, os reajustes das pre~taç_ões, mas de forma artificial, porque sobre
financiamentos habitacionais são feitoS a longo prazo. Caril o saldo devedor dos contratos continuou a_incidir total correM
o passar do tempo, a inflação começou a devorar: grande parte ção monetária, -enquantO as prestaÇões sofriam uma- espécie
dos salários dos mutuários, e a renâa destes, aviltada, descaM de anistia. Esse comportamento governamen_tal, de estilo poracterizou as condições do- contrato original, sobrevindo-lhes pulista irresponsável, repetido até o Governo anterior, patrodificuldade intransponível para quitar as prestações atualiM cinou o colapso do SFH, penalizando e marginalizando os
zadas. Evidentemente, o sistema foi projetado para nível de segmentoS mais desfavorecidos da nossa população, porque,
inflação bem inferior ao verificado nos vinte e seis anos subse- não tendo havido o retomo dos empréstimos da casa própria,
qüentes à sua criaç_ão, embor~,_ àquela época, a correção moM o SFH ficou sem recursos para sustentar a contiiluidade dos
netária já tivesse sido instituída pela Lei n9 4.357/64. _No início, financiamentos, cujos custos materiais e mão-de-obra sempre
o mutuário era apenas devedor de determinado número de acompanharam a variante inflacionária. Os subsídios e os exM
purgos na correção monetária, favorecendo grande número
prestações, e não de um saldo devedor, conseqüência e fruto
da inflação sempre crescente, cujo ritmo acelerado foi paulatiM de mutuários, frustraram a possibilidade da casa própria para
namente desmoronando todo o arcabouço do SFH, pari passu outro sem número de brasileiros.
com o estrangulamento, em todos os dema,is setores, da econoÉ de justiça reconhecer, Senhor Presidente, que o volumia nacional.
moso rombo do FCVS é conseqüência não Só da espiral inflaDentro desse contexto econômico adverso, foi institUído _cionária, rrias também do beneplácito do Governo. Por exemo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), plo, em 1985, no Governo Sarne_y, quando a_ inflação era
uma espécie de seguro, inicialmente administrado pelo extinto de 246%, as prestações tíverain correçáo de apenas 112%.
BNH, previsto para a cobertura de eventuais saldos devedores Os.diversos planos que foram elaborados para conter a distorM
.residuais, quando do término do pagamento do financiamenM ção nesse setor agudizaram o problema, porque congelavam
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às prestações, mas- não o saldo deVedOr-. -tO-rnando-se impos- dilO, o sTF suspendeu seus efeitos, acolhendo ação dÕ -Procurador-Geral da República, fazendo prevalecer a tese de que
sível conciliar o reajuste da prestação~ dentro do critério da
o GOVenió, ünilateralmen.te, não poçle alterar as cláusulas
equivalência salarial, com o crescimento do s_aldo devedor.
contratuais, no· caso a alteração da fórmula de cálculo dos
Em muitos casos, a prestação hoje qãQ córrespóilde sequer
reajustes, substituindo a variação salarial, pelo índice da correaos juros devidos no financiarriCntQ. Os cohtr~tos ~nteriores
çãO~óã caderneta de poupança, dos contratos já em afldaa 1986 efetíVarnente ·não cobrem nem os juros do financiamentõ. O texto legal é tão -draconiano- que" seqUer admite
mento, muito menos a amortização, por conta dos inúmeros
qUe se peticione a reVisão- dos reajustes, quando, comprovasubsídios concedidos. E tais contrato_s terão o saldo devedor
quitado automaticamente, quando o mutuário ·pagar a sua o.aaniente-, o mutuário não estiver em condições de honrá-los.
última prestação, cOm sobrecarga total repassada para o · É muitíssimo grave, neste momento, particularmente mais
FCVS.
.
..
·-crítico, mais dramático-, quase insano da vida nacion31, a reper·
cussão social, em pai-ticular sobre os mutuários menos -aponaPara complicar mais ainda o insólito ·quadro do SFH,
dos, do conteúdo da Lei n9 8.177. cujos efeitos, em boa hora,
o Governo, inúrilefãs ve-zes; alterou os inde:lí:adores das prestao STF houve por bem suspender por liminar.
ções, com isso mantendo o desnível do valor das prestações,
em relação à renda do mutuário, criando verdadeira balbúrdia
Agora, Senhor~ e Senhores Senadores, via "Emendão",
em setor que, pela sua própria natureza, pela importância
o GOverno volta a insistir no estabelecimerito de um imposto
de que se reveste, deveria representar solidez e segurança
sobre o resíduo do saldo devedor dos contratos, pretensão
para quem o usa. Em um período de pouco mais de dois
que já fazia parte da Medida Provisória n' 294. Querendo
anos, conviveu-se com-quatro índices que, no final, sempre
que os mutuários arquem com a devolução de parte dos subsíenriqueceram empreiteiias, irtcorporadoras e construtoras: a
dios concedidos nos governos anteriOres, dessa forma ramOTN (Obrigação do Tesouro Naciqnal), o !CP (Índice da
pando parte do rombo do FCVS, a equipe governamental
Caderneta de Poupança), o BTN (Bônus do Tesouro Nacio· está cobrando, através do imposto que pretende estabelecer,
nal} e o INCC (Índice Nacional da Construção Civil}, esse
uma dívida que, pelo próprio contrato, já vem sendo paga
ao longo do financiamento, visto que, nas prestações quitadas,
último estabelecido pelo próprio Sinduscon, Sindicato das Indústrias da ConstrUção Civil. Sempre que houve a supressão
já está incluso um percentual de 3% destinado ao FCVS.
dos indexadores oficiã.is, foram utilizados índices do Si:o4us- Portanto, um novo tributo sobre o valor a ser cqPerto pelo
con, especialmente a partir de 1989: Ó ct.JB-M2 (Custo Uni· _FCVS, prejudicará exclusivamente o mutuário, ·que já Contritário Básico por Metro Quadrado de Construção),o IPCC
buiu para ele e será bitributado.
(Índice de Preços da Construção Civil} e o INCC, a que já
· ·-se· é certo· que_ a_ voracidade do processo inflacionário
aludimos, todos eles onerando em muito as obrigações dos
e a- concessão dos beneiícios dos governos anteriores levaram
mutuários, sempre-em desfavorável, precária e desconfoitável o SFH à falência e ao caos, também é certo -que o mutuário
situação económica.
-- _
~
não foi o responsável por essa -incúria administrativa _e ca)amiAtento à realidade de que, seguramente, algumas prestatosa desordem do setor habitacional, razão pela qual não pode
ções, particularmente as dos mutuários mai_s antigos, estão · resjJOiider sozinho pelo saneamento do setor, de forma arbi·
em nível ridículo e irrisóriO, o Governo Collor quer reduzir
trária COmo pretende o Poder Executivo, com o_ ónus todo
ao _máximo a participação do FCVS, que é um significativo
centralizado no mutuário, cujos salários estancados estão imsubsídio em favor dos mutuários, responsável pelo que restar
potentes, em face_das correções das prestações e da _nova
exigênCia -sobre o FCVS. _ _ __ _ _ _ _
_ _ _ ________ _
da dívida, ao- final do financiamento. Esse_ foi o espírito- da
Medida Provisória n? 294, cujo projeto de _lei de conversão
A impreVidência goverriamental, que altera as regras do
transformou-se na Lei n" 8:177/91. De acordo com esta lei,
jogo em ritmos e lteqüênciãs inüsitadOs, intranqüiliza a popua prestação deve pagar, no mínimo, os juros da_c!fy~da, isto
la~o. comprometendo todo o processo de desenvolvimento
é, a prestação agora deve co~:J;esponder a9 valor da_ parcela do País, dentro do qual está intrinsecamente in-serido o programensal de juros, fclativo ao saldo devedor -~9 financiamento,
ma habitacional. o que significa uma -prestação até duas ou três vezes maior
A solução ·adequada para- o impasse do SFH representa
do que a atual. Recompondo-se os juros, permitii--Se-á uma
desafio sein precedenfes na nossa históriã cOnteiDpórâriéa,
amortização constante do saldo devedor dos contra~os. A in- porque, se o Supremo mantiver a iriconstifuCio:rlci.lfdade da
corporação dos juros reais- dos finandanieil.t9s nas prestações
Lei n? 8.177, os agentes financeiros não--disporão de fonte
mensais implica, na prática, um reajuste éüjo pe-rcentual varia
de recursos para construir novos imóveis populares, mas, em
de 100 até 1.000%, fazendo com que expressiva Jiarcela dos
contrapartida, a penalização exclusiva do mutuário desçaracmutuárioS se-fome madimplente, de forma· irreversível, muitos
teriza a própriifiltalidade social do SFH, desvirtua sua própria
correndo o risco de ter. de devolver seu imóvel, P9F absoluta,
r_azão d~ s~r, _causando um prejuízo da ordem social inaceicompleta e irretotquível iiilpoSSlbilidade de quitar a dfvida
tável. Levar os mutuários à inadimplênCia e à perda dô"ilnóvel
mensaL É dramática a situação daqueles menos abonados,
colide com a política que consubstancia o SFH, além de agredir
menos qualificãí:l_o_s e_conomicamente, cujos salários estão con- o texto constitucional que ampara o direito ãdquiriâo dos
tidos pelo própricrDóverno, a pie texto_ de combater a inflação,
mUtuários.
e que são os grandes penalizados pelo reajuste das prestações,
Parece-nos que a auto-sustentação do sistema é trufsmo
agora não mais vinculadas ao PES (Plano de Equivalência
incontestável e desejável por toda a Nação, e a sua consecução
Salarial), à variação salarial- como estabelecem -os contratos
está na dependêncía do reordenamento criterioso, honesto
originais- mas, à TaXá Referencial de Juros (TRJ),--:- como
e responsável do setor público. A seriedade da política habitaquer o Governo CollOr:- tendo-se por base a remuneração
cio-nal é incompatív"el coril alterações unilaterais de contratos
das cadernetas de poupança.
firiilados em princípio legal, bem como com modificações imprevisíveiS, por parte do Governo, das condições e valores
Por entender qUe_ a Lei n9 8.177 fere- o direito adqu_irido
e o ato iurídico perfeito (art. 5", incisó-"36-"C.F.) a·_9/5 deste
do saldo devedor, após vários anos de amortização· do débito.,

Novembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Muito-certamente, Senhor Presidente, Senhoras e Senho~
res Senadores, projeto de lei ·específico posSa setô instrumento-

hábil a dimensionar a questão dos saldos devedores, onçle
discussão ampla e abrangente possa desaguar em decisão justa

e equânime, pela qual haverá de, ao menos, dividir~se o ônus
das perdas acumuladas no ~urso do_s anos, tirando dos ombros
sacrificados dos mutuários a responsabilidade única que o
Governo a exemplo_de Pilatos, quer lhes_ repassar, como _se
não fora ele a parte responsável pelos desmandos, incertezas,
titubeias e desmantelas dessa trôpega e inconsistente política
habitacional brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr .. PéeSidente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Nada m~is
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos desigM
nando para a se_ssão ordinária de segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 85, DE 1991
(Em regime de urgência; art. 336, é, do
Regimento Interno)

DiScuss-ãó, êm tiiinOotfnlCó, dõ Pi'O)et6 de-Léf da Câffia~a
85, de 1991 (n' 1.793/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova redaÇão ao § I•
li'

do art. 3• e aos arts. 7' e 9'. do Decreto·LeÍ n' 288, de 28
de fevereiro de 1967, ao caput do art. 3Tdo Decreto-Lei
n• 1.455, de 7 de abril de 1976 e ao capuf e § 2• do ·art.
10 da Lei n' 2.145, de 29.de dezembro de 1953: (Dependendo
de votação do Requerimento n• 781, de 1991, de extinção
da urgência.)
-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 103, DE 1991
(Em regime de urgência no~ ter~os do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 103, de 1991 (n' 2.017/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que fixa o efelivo do Corpo de
Bombeiros Militar do Distritó FederaL (Dependendode pare·
cer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 104, DE 1991
(Em regime de urgência nos termos do
art. 336, c, elo Regimento Interno)
Discussão, eril turno único, do Projeto de Lei_9a Câmara
n' 104, de 1991 (n' 2.016191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a organização
básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito FederaL
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.)

-4PROJETl) DE LEI DA CÂMARA
N' 121, DE 1990
DiscUssão, em li.trno único, da redaçáo fiD:al (oferecida
.Pela Comissão Diretora eiit seu Parecer n" 427, de 1991),
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do Prc,eto de Lei da Câmara n' 121, de 1990 (n' 1.169/88,
na Casa de origem), que dispõe sobre a retirada e transplante
de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com fins-terapêuticos e científicos, e--dá-outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Está encer·
rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 30 minutos.)
INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS
8• REUNIÃO ORDINÃRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVÜ,
REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 1991
Aos três dias do mês de outubro do ano de hum mil
novecentos e noventa e um, às onze horas e trinta min_utos,
reuniU-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC, em Sua sede,
situada no Anexo I da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do ~enhor__D~putado Domingos Juvenil, com a presença dos Senhores Conselheiros Deputados Manoel Castro,
Solon Borges do$ Reis, Paulino Cícer'ó, Pedro Corrêã., Aloisio
Vasconcelos, SenadorJosaphat Marinho, dos Doutores Pedro
Alves de Freitãs, bjacyr Afruda, He.nricíue· Lima Santos e
do Tesoureiro Doutor Djalma Bessa. VerificacJo o quórum
regimental, o Presidente iniciou os trabalhos determinando
ao Senhor Secretário a leitura da Ata da Reunião anterior,
realizada no dia vinte e nove de ag9sto pr6xirp.o passado.
Após a leitura, a Ata foi disCutida e votada, tendo sido aprovada sem restrições. Em seguida, o Presidente apreSentou
os balancetes e demonstrativos das receitas e despesas referentes aos meses_de abril, maio e junho próximos passados,
designando os Deputados Aloisio Vasconcelos e Man()el Castro para relatá-los. Em seguida o Presidente apresentou os
demonstrativos_contábeis contendo a atual situação financeira
<;lo IPC. Continu_andó", o Presidente apresentou um projeto
d~_r_e_solução qu~ altera a redação do _artigo 4~ da Resolução
. _n 9 U91, que regulamenta a concessão de empréstimos do IPC
-aos seus segurados. Colocado em di$CU.s~áo e votação, o projeto fOi aprovado por unanimTdade, tomando essa resolução
o número 6/91, que será pubficada à parte. A seguir, o Presidente anunciou a discussão do projeto de resolução que permite ao ex-Parlamentar pensionista continuar contribuindo
para o IPC. Esta matéria foi retfrã.da de· pauta, a discussão
foi adiada para que o Conselheiro Deputado Manoel Castro,
para quem o projeto foi -distribUído, apresente parecer. Em
seguida o Presidente informou ao Conselho sobre o propósito
do Deputado Cbico Vigilante, requerendo cópia da folha de
pagamento dos pensionistas do IPC. O Presidente disse que
está pretendendo encaminhar uma carta a este Parlamentar
col9ca~~o ã sua disposição a mostra desses elementos aqui
na sede do Instituto e não fornecendo as cópias por ele desejadas. Para tanto, gostaria de saber a opinião do Conselho a
ess_e respeito. O Deputado Aloisio Vasconcelos usou da palavra para declarar-se contrário a qualquer fornecinientO de
documentos que expusesse a vida particular dos nossos pensionistas. Em relação a carta que o Presidente pretende enviar,
o Conselho votou favoravelmente com o voto contrário do
Deputado AloíSio Vasconcelos. Em seguida o Presidente prestou informações sobre as providências adotadas até o momento em relação à criáção do banco múltiplo pelo IPC. Disse
que os estudos que a empresa (Consultaria e Planejamento.
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Empresarial Ltda.), contratada para este fim, está realizando,
estão bastante adiantados e que na próxima reunião -já teria

elementos para mostrar. Em seguida;. foram apreciadOs e aprOvados os seguintes processos: 1- De requerimerito de pensão

- deferidos os processos de Wilton Dias Viatma (536191),
Nilton José de Souza (1150191), José Sega! Marrara (II67191),
Ana Maria Ribeiro de Castro (1205191), Mauro Lopes de
Sá (1218191), Jeanette de Albuquerque Pereira (978/91), Marieta de Castro Teixeira (1120191), Elza França Pitombo
(1122191), Ned je Corrê a Faria Porte lia (II 45191), Maria Pereira dos Santos (1177191) e Rita Maria Furtado Cruz (1084/91);
2- De revisão de pensão- deferido o processo de Matheus
José SchmidtFilho (946191); 3- De auxi1io-doença- deferidos os processos de Afrísio Vieira Lima (1230/9<), Ana Lucia
Ayres Kalume Reis (1226/91), Bernardo Pereira Pinto
(1211191), Eliane Alves de Matos (1239191), Francisco dos
Santos Passos (1244/91), Gilson Souto Pereira (!224m), Leurival da Silva Filho (1227/91), Luciene de Araujo Moreno
Grosso (1219/91), Maria Lucia Pinheiro de Oliveira (1204191),
Maria Tereza Soares Dulci (1240/91), Olinel Cardoso_ Lemes

(1214191), Pedro Alves de Freitas (1210191), Raimundo N.B.
Ciriaéo (1192/91), Raquel Rufino da Silva Lima (1217/91),
Regina!do Santos Ribeiro (1208/9!), Sandra Regina S. Regis
Fiuza (1225/91), Sueli Bispo Monteiro (1215/91), Valquíria
Pereira Madeira (1229191), Wagner Moreira Cavalcante
(1212/91), Emfiio Hoffinann Gomes (1085m),- Eliana Navarro Garcia (1075191), Afrísio Vie'íra Lima Filho (1257191),
Antonio Cipriano Lira (1203/91), Aroldo Cedraz de Oliveira
(1247/91), Clemente de Souza Forte (1256/91), Deoclito Barreto Vinhas (1237/91), João Rodolfo Ribeiro Gonçalves
(1248191), José .Geraldo. Lopes da Costa (1251/91), Milga Aurora Vizzatto Litwinczik (122019.1), Moisés Julio Per~ra
(1134/91), Neuza Madsen A.rwda (1243191), Adiléia Gonçalves Gomes da Silva (1102/91), Adylio Martins Vianna
(1123191), Aécio Neves da Cunha (1181191), Alice Maria Rodrigues de Aguiar (1176/91), Anamélia R.M. Fernandes
(1185/91), Antonio Carlos Ferreira Ramos (1104191), Antonio
de Jesus Dias (1113/91), Antonio José Viana (1115/91), Ary
Rodrigues Alcântara (1107191), Carlos Alberto Silva
(1097191), Claudio da Costa Bernardo (1186/91); Djacyr C.
Arruda (1196/91), Doralice Ferreira de O. Baí_a (1134/91),
Edvaldo Silva Borges (1094/91), Eleidimar Alves Neiva
(1131191), Emanuel Tadeu Medeiros Vieira (1195/91), Estela
Marisa Ferreira Rossi (1118!91), Francisco dos C. Fontenel
191), Germano Rigo!to (1199/91), Gersmi- de Castro Costa
(1088191), Gilson Souto Pereira (1179191), Inocêncio Gomes
de Oliveira (1180/91), lvani dos Santos (1127191), Jairo The-

Novembro de 1991

rencio Leal Vianna (1159/91), João Ríca-fdo Mendes
(1067/91), Jorge Pinto Castello Branco de Carvalho (1130/91),
José Hugo Mardini (1154/91), José Lopes Cardoso (1083/91),
José Menck (1162191), José Pedro de Souza (1164191), Juarez
Rocha Gomes (1197191), Luiz Gonzaga Malveira (1183/91),
Narciza Clementina Rocha (1182191), Maria Aparecida D.
Lazzaretti (1135/91), Maria Cristina Moz (1114/91), Maria
do Socorro de Araujo (1099191), Maria Helena da Costa Silva
(1201191), Maria Tereza Soares Dulci (1128/91), Marieta de
Castro Teixeira (1121/91), Maria do Socorro de Araujo
(1184191), Mauricio Lourenço da Silva (1169191), Nadja Lucena Pi mente! (1105191), Nilza Silva Correia.(1124191), Oliveíros
. Salle~ (1194191), Omar Alves Abbud (1171191), Oséas Cardoso Paes (1153/91), Paulo Juliano Pinto de Melo Teíxeira
(1138791), Pedro Alves de Freitas(1139/9!), Pedro Alves Nas::imento (1126191), Regis de Oliveira (1152191), Rubens Souto
Pereira (1158/91), Rosemary de Oliveira (1091/91), Rosüela
Penha Mendonça (1147191), Sandra Regina S.R. Fiuia
(1172191 ), Saulo Lenindo Coelho (1140/91), Sidney de Miguel
(1093/91), Terezinha Lemos de Souza (1098/91), Valdemir
Pereira Rocha (1109/91), Valdivinoiiario da Cruz (1187/91),
Vanderlei da Silva (1096191), Vera Lúcia Menezes Farinha
(1133/91) e Waldwin Bueno Netto (1193/91); 4- De auxiliofuneral -

deferidos os processos de Abelardo José Nogueira

(1141191), Fernando Alberto de Castro Teixeira (1119/91) e
Osvaldo Nunes dos Santos (1146/91); 5- PwcessQs de inscrição de segurado facultativo- Elinel Santos Porto (1082/91),
Clites Florindo Costa (148519!), João Carlos FejçhasMªr!ins
(1148191), Edmar Martins de Rezende (1168191), Manoe1
Amaral A1vin de Paula (1112/91), !vete dos Santos Silveira
(1077/91), Maria Helenice Felipe (1174191) e Denise Maria
da Silva (1216/91). Foram indeferidos os seguintes processos:
a) de integralização de carência- processo de FeliPe Cheidde

(922/91); b) de requerimento de pensão- processo de Maria
.do Carmo_ de Almeida Paiva, viúva do ex-Parla_mentar Ruy
Moreira Paiva (1019/91), c) de auxi1_io-do~nça--:- os processos

do Deputado Germano Rigotto (1223/91) e de Mariza Carvalho Leite Guimarães (1110191); d) de reversão de pensãoprocesso de Marina de Godoy Bezerra (1157/91). Nada mais
havendo a tratar, foi e11cerrada a reuriião às -treze horas e
quinze minutos. E, para constar, eu, Raymundo Urbano, Sew
cretário, lavrei 3: presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. -Deputado Domingos

Juvenil Santos -

Deputado Pedro Corrêa Dr. Pedro _Alves

d~

Freitas

Dr. Henrique Lima
-o-

Dr. Djalma Bessa

- Deputado Manoel Castro- Dr. Djacyr Arruda- Deputado Solon Borges.

-

-
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 203• SESSÃO, EM 1Í DE NOVEMBRO
-N'826191, de autona do Senador Ruy Bacelar e
DE 1991
outros Srs. Senadores, solicitando a prorrogação por mais
1.1 -ABERTURA
noventa dias do prazo concedido à Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a "investigar as denúncias de cor1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhot: Presidente da República rupção e irregularidades na contratação de obras públicas"._
1.2.7- ComQ.nicações da Presidência
- N• 281191 (n' 628191, na origem), referente à comu·
-Abertura das inscrições para interpelações ao Minicação da aprovação das Resoluções n~s 54 e 55e.Decretos
nistro do Trabalho e Previdência Social, Senhor Antônio
Legislativos n~ 210 e 211, de 1991.
1.2.2- Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e Rogério Magri, que comparecerá ao Senado no próximo
dia 13 do corrente.
Planejamento
- · -Deferimento ad referendum da Comissão Dire"tOra,
- N• 1.629191, encaminhando informações sobre os
do -Requerimento n• 804191, de autoria do Senador Mauquesitos constantes do Requerimento n9 634/91.
1.2.3- Ofício do Sr. 1• Secretario da Câmara dos De· rício Corrêa.
-Recebimento do relatório das atividades do Tribupulados
Encaminhando à revisão do_ Senado autógrafo do .se- nal de Cont~ da União, referente ao terceiro trimestre
do Corrente ano:
guinte projeto:
_
·
__·
1.2.8- Discursos do Expediente
-Projeto de Lei da Câmara n'105191 (n' 2.032191,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior TribUnal
SENADOR OZIEL CARNEIRO -Críticas à polí·
de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça tica_de juros altos adotada pelo Governo. Telex do PresiFederai de Primeiro Grau da 3~ Região e dá outras_ provi- dente da Associação Comercial do Estado do Pará sobre
dências.
o assunto.
1.2.4- Ofício do Sr. Presidente da Câmara dos Depu·
SENADOR RONALDO ARAGÃO -Projetas de
tados
implantação de usinas termoelétricas na Amazônia, espe-N' 933191, remetendo novos autógrafos do Projeto cialmente em Rondônia, com o aproveitamento de reservas
de Lei da Câmara nn 118/90, em VirfUae de inexatidão _ de gás natural.
____ _
material devida a lapso manifesto no texto anterior.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líder1.2.5 - Leitura de Projeto
ConsideraçÇ)es sobre a liquidação extrajudicial de bancos
-Projeto de Lei do Senado n• 368191, de autoria estaduais. Encaminhando à Mesa requerimento de infordo Senador Maurício Corrê3, Que cri3 o Serviço Social mações ao Ministério- da Economia, Fazenda e PianejaBancário- SESB, e dá outras providências.
mento, sobre intervenção federal no Banco do Estado de
1.2.6- Requerimentos
Pernambuco.
- N' 825/91; de autoria do Senador Júlio Campos,
1.2.9- Leitura de Projeto
solicitando transcrição nos -A-nilis do Senado Federal, do
-Projeto de Lei do Senado n' 369191, de autoria
artigo intítulado "CentenáriO "de Nilo Póvoas", publicado do Senador Francisco Rollemberg, que estabelece limite
no jornal Diário de Cuiabá.
máximo permitido para a navegação de embarcações do
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EXPBDIBNTB
CI!IITJIO ORÁI'ICD DO liBIL\IlO PBDJ!IIAL

---

PASSOS r0Kro
-.(lenl do Scaado Poderal
AOACIEL DA SILVA MAIA

DL\IUD DO CCIIOJIJ!S!O NACIIOifAL
Mesa 4o Seaclo fe4egJ

r.pre.o .. idl' c....,. hcle •

ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

UIIZ CARLOS DE BASrCS

-~
PLOmAJf
AUGUSTO WUI1NHO MADRUGA

-------

Cl$ 3519,65

-~

tipo moto-aquática Qet-ski) em praias do

litoral, rios,

lagos, lagoas e reservatórios de represas e dá outras providi-

rada após parecer da comissão competente ficando a votação adiada por falta de quorum.
-- -~ RecJação final das emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n' 121, de 1990 (n• 1.169/88, na Casa de
origem, que dispõe sobre a retirada e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, com fins terapêuti~os e científicos, e dá outras providências. Aprovada.
A Câmara dos Deputados.

dências.
1.2.10- Requerimento
-N• 827/91, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando informações ao Sr. Ministro da Eco~omia,
Fazenda e Planejamento, sobre a intervenção dO_ Banco
Central do Brasil no Banco do Estado de Pernambuco.
1.3-0RDEM DO DIA
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 1991 (n•l.793/91,
SENADOR
ESPERID!ÃO AMIN- 36• aniversário
na Casa de orgirern, de iniciativa do Presidente da República, que dá nova redação ao§ 1' do art. .3• e.aos arts. da investidura de Nereu Ramos na Presidência da Repú7• e 9• do Decreto-Lei n• 288, de 28 de fevereiro de 1967, blica.
... SENAbOR JUÍAHYMAGALHÃES__:_Movimenao caput do art. 37 do Decreto-Lei n• 1.455, de 7 de abril
de 1976 e ao caput e§ 2• do ar!. lO.da Lei n• 2.145, to do Siildícato dos Atletas Pfofissionais dó EStado do
Rio de Janeiro, visandO a recUperação dos campos de futede 29 de dezembro de 1953. Discussão sobrestada.
Projeto de Lei da Câmara n•103; de i99L(n' 2.Ó17/91, . bal.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sesna Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar são
1.4-ENCERRAMENTO
do Distrito Federal. Discussão encerrada após parecer da
comissão competente ficando a votação adi(lda por falta
2- PORTARIAS ))0 SR. 1• SECRETÃIU()
de quorum.
N• 40 a 42, de 1991
Projeto de Lei da Câmara n• 104, de 1991 (n• 2.016/91,
3- MESA DIRETORA
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú4- LÍDERES E VICE-LÍDERES
blica, que dispõe sobre a organização básica do COrpó
S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAde Bombeiros Militar do Distrito _F_ederai. Discussão encer- NENTES

Ata da 203a Sessão, em 11 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Bpitácio Cafeteira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- ·cafeteira - Garibaldi Alves Filho - Humberto Lucena Jo!lo França -Jonas Pinheiro -·Josapbat Marinho - J~sê
SENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias do Nascimento - Albano Franco - Alexandre Paulo Biso! - J.ourival Baptista - Mauro Benevtdes - Me.ra
Costa - Amir Lando - Carlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues Filbo - Oziel carneiro - Rachid Saldanha Derzt - Ronaldo
-Coutinho Jorge- Dario Pereira- Elcio Álvares- Epitácio Aragão - Valmir Campelo.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa-o compareéihiento de 23 Srs. Senadores. Ha-

vendo 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

Art. z~ Ficam criados no Quadro de Juízes da Justiça
Federal de primeiro grau da 3~ Região os cargos constantes
do Anexo I desta lei.
Parágrafo único. Haverá em cada Vara um cargo de

Art. 3° Os cargos de Juiz Federal serão providos por

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N' 281, de 1991 (n' 628!91, na or{gem)' cfe 7 do corrente,
referente â comunicação da aprovação das Resoluç6es n"s 54
e 55 e Decretos Legislativos n~ 210 e 211, de 1991.
A VISO DO MINISTRO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
N"' 1.629/91, de 6 de·n_ovembro dQ corrente ano, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 634, de 1991, de autoria dos Senadores Garibaldi
Alves_ Filho e Lavoisier Maia.
Encaminhem-se cópias àos requ'eYentes.
OFÍCIO DO I• SECRETÁRTIO
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 105, DE 1991 ~
(N• 2.032/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal d"e Justiça)
. Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de primeiro grau da 3• Região e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
_
_
Art. 1" Ficam criadas cinqüenta e cinco Varas na Justiça
Federal de primeiro gi-au da ~' Região, assim di&tribuídas:

cinqüenta e três na Seção Judiciária de São Paulo e duas

nomeação, dentre os Juízes Fed_erais Substitutos, alternadamene, por antígüidade e por escolha em lista tríplice de mereci. menta, e os de Juiz Federal Substituto mediante habilitação
em concurso público de provas e títulos (art. 93 da Constituição Federal), organizado na forma estabelecida no Regimento Interno do.Tribunal.
Art. 49 Os Juízes Federais e os Juizes Federais Substitutos poderão solicitar permuta ou remoção de uma para ~utra
Vara, na mesma Seção ou Região, mediante requerimeiltõ
dirigido ao Juiz Presidente do Tribunal, que submeterá o pedido à apreciação do Plenário, nos termos do que dispuser o
Regimento Interno. __
§ 101 Os pedidos de remoção deverão ser formulados
por escrito, no prazo de 20 (vinte) dias, contad9s da publicação
do edital que comunicar a vci"cân_0-a dos cargos.
··
§ 2' O provimento dos cargos só se fará após esgotado
o prazo do parágrafo anterior.
Art. 59 Ficam criados, no Quadro Permanente de Pessoal das Secretarias Seções Judiciárias da Justiça Federal de
primeiro grau da 3~ Região, os cargos constantes-ao Anexo
II desta lei.
Art. 6• Cabe ao Tribunal Regional Federal da3• Região
prover os_ demais a tos necessátió~S à execução desta Lei, inclusive quanto ao prazo para inStalação, localização e nome-ação
ordinária das Varas criadas.
Art. 79 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correr~o à conta das dotações orçamentárias consignadas à
Justiça Federal de primeiro grau da 3• Região, a partir de
1• de janeiro de 1992.
Art. 89 Esta lei 'entra em vigor n~ data de sua publicação.
Art. 9'1 Revogam-se as disposições em contráriO.-

A N E X O
(Art. 20 da Lei no

7937,~

Juiz Federal e um de Juiz Federal Substituto.

EXPEDIENTE

na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.
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A N E X O
(Art. so da Lei no

, de
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II
de

·_de 199 J

.

GRUPOS

CATEGORIAS/CARGOS

Direção e· Assessoramento
Superiores
(JF-DAS-100)

Diretor de s·ecretaria.
Diretor· de Subsecretaria
Diretor. de Núcleo

JF-DAS-101
JF-DAS-101
JF-DAS-101

Ati v idades de
Apoio Judiciá
rio
(JF-2\.J-020)

Técnico Judiciário·
Oficial de Justiça Ava- ·
li ado r
Auxiliar Judiciário
Atendente Judiciário
Agente de .Segurança Judiciária

JF-AJ-021

Outras Ati vidades de- Nível Su
per i o r
(JF-NS-900)

Médico
Enfermeiro
Psicólogo
OdontóLogo
Contador
Assistente Social

NO DE
CARGOS

CODIGOS

·-

-- -

--

or-

.

I

55
02
11

404

JF-AJ-027
JF-AJ-022
JF-AJ-023

..

294
647
250

JF-AJ-025

110

JF-NS-901
JF-NS-904
JF-NS-907
JF-NS-909
JF-NS-923
-JF-NS-930

03
02
02
02
04
02

Outras Ati vidades de Nível Mé
di o
(JF-NM-1000)

Auxiliar de Enfermagem
Técnico d~ CÓ~tabilidade

Outras Ati vidades de Nível Au
xiliar
(JF-NA-1000)

Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos
Telefon·ista

JF-NA-1006
JF-NA-1044

25
02

Processamento
de Dados
(JF-PR0-1600)

Operador de Computação
Digitador

JF-PR0-1603
JF-PR0-1604

02
45

Justificação

O objetivo precípuo do presente anteprojeto de ·le; é
restabelecer a eficiente pre-Stação jurisdicional, atualmente
prejudicada pela reconhecida carência de juízes de primeiro
grau na 3~ Região. - É fato notório que a deficiência quantitativa de juízes
·federais em relação ao número de processos distribuídos terr

JF-NM-1001
JF'-NM-1042

03
.

06

se agravado sensivelmente ao longo do tempo. Conseqüentemente, há um sacrifício evidente na celeridade da prestação
jurisdicional, com reflexos negativos para a imagem do Poder
Judiciário e um prejuízo manifesto para a sociedade. Dados
estatísttcos comprovam esta deficiência, assinalando a existência de cerca de 425.000 ações em tramitação, apenas n·a SeÇão
Judiciária de São Paulo, que conta com 34 juízes, o que impor-

ta em uma média de 11.486 processos por juiz. Segundo estu-
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não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
P_arágrafo único. A concessão de qualquer vantagem
com a lotação de pessoal adequada de pelo menos 24 servidores, distribuídos nas diversas categorias fu~cipnais do _ÇJni_po- ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração
de eStrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal,
• Atividades de Apoio Judiciário, · ..
. ·
Tal sobrecarga de feitoS tem Constituído um grave proble- a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração
ma social, na medida em que retarda em muito a àistribuição direta ou indiret.a, inclusive fundações instituídas e mantidas
_pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
da Justiça.
.
.
I - se houver prévia dotação orçamentária Suficiente paNas ações criminais esse quadro piora. Em decorrência .
do acúmulo desmedido de processos, e a compreenSível lenti- ra atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscühóS
dão em que são julgados, uma grande quantidade de crimes dela decorrentes;
II -se houver autorização eSp-ecífica na lei de diretrizes
ficam impunes, devido ao transcurso do prazo prescricional.
orçam~ntárias, ressalvadas as empresas públicas e as socieAcresce ainda que o númerO de cidadãos que recorrem
à Justiça, inconformados com recentes medid<Js govenii:tmen- dades de economia mista.
tais, tem sofrido um imens·o crescimento (deSbiOciueio de cru• • • • • • • • • • • • ~·- • •• •••• • ~ •• •• .-•• • •• •••• u:...·-~_____.__.:..;.,_ •• ."~ •• ~ ••••••••-•• .-:::·.w~i". :-·
zados), prestação de casa própria etc ... ).
-·~,o
••~
~~--:• .-.---------'~
Importante, igualmente, é a ampliação do Quad_o Permanente de Pessoal, visto estar o mesmo bastante defasado.
- LEI N' 5.010, DE 30 DE MAIO DE 1966
Desde a criação da Justiça Federal, pela Lei n' 5.010166, o
· OrgaiJ.ização a Justiça Federal de primeira instânaumento de pessoal tem sido bem inferior ao crescimento
ci3 e dá outras providências.
da atividade processual, o que tem prejudicado grandemente
o trabalho dos magistrados.
__
_
Os 55 cargos de Diretor de Secretaria destiilam~se a dar
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~-.'";.-; ~ ••-;; ••••••••• '~-•• -~ •• --~ .-.-•• ~.._..__;;=:;
o necessário apoio estrutural às- 55 novas caras criadas nas
Seç6es Judiciárias de São Paulo e Mato_Grosso do .Sul, enquanto os 2 cargos de Diretor de Subsecretaria e os 11_ de Difet_()r
LEI N• 8.211, DE 22 DE JULHO DE 1991
de Núcleo visam a reestruturação dos servíços adminiStratiVos
Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
das Seç6es Judiciárias ~_esses Estados, que reclamam estrutura
1992, e dá outr~ providências.
ano-de
organizacional compatível com o seu imenso volume de trabalho. ·
~· ...... ~~·· -~ .. _., ............... ; .. : ......
~.-;".-..".'. .-.. ..; ........ ~ .. :~. :. '" ..
Assinale-se que as restrições impostas rio art. 169, paiá·············-··rA"c~;,;l;;~~d~-c~;;;;;t~iça~:"i~;itfa·~-a·dad~~~~~J
grafo único, 11, da Constituição_ Federal_, II ~ão alcançam
o presente anteprojeto de lei. uma vez que as proVidências
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expepropostas são parte do conjunto de atividades ~~~A.ção, Judidiente lido vai à publicação.
ciária prevista no Anexo da Lei de Diretrizes Orçame-!ltárias
_:Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. 1~ Secretário.
para o exercício de 1992 (Lei n' 8.211/91), não tendo outro
·-·-·
É lido o seguinte:
.....
objetivo senão o de assegurar o exercício da tutela jurisdicional
SGMIP/933191
na 3• Região da Justiça Federal.
Brasilia. 8 de novembro de 1991
Impende registrar que o Plano Plurianua1(199l/1995)
Sfnhor Presidente,
e a Proposta Orçamentária de 1992 contem previsão para
Em atenção ao Ofício dessa Presidência SM/1.073191,
atender às despesas decorrentes da execução das medidas prode 6 do.mês em curso, comunico_ a VoS:sa Excelência que
postas neste anteprojeto.
fOi verificada inexatidão material devido a lapso manifesto
LEGISLAÇÃO CITADA
no texto dos autógrafos referentes_ ao Projeto de Lei nç
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA5.329-B, de 1990, que "Cria Junta de Conciliação e JulgaFEDERATIVA DO BRASIL
- mento na 4• Região da Justiça do Trabalho e dá outras provi~-~--~-·---+-~--~--- -~;"- dências", encaminhado à consideração dessa Casa em 13 de
dezembro de 1990.
Ao tomar conhecimento do fato, solicito a Vossa ExceTÍTULO VI
lência se digne ordenar as providências necessárias no sentido
Da Tributação e do Orçamento
de que seja feita a devida substituição, pelas folhas que ei!cami·
-- nho, em anexo.
o~ o••~•o O~---------~--~
o-·~·-~···--~-~ ;r.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
CAPÍTULO II
de estima e apreço. - lbsen Pinheiro, Presidente.
Das Finanças Públicas
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 118, DE 1990
• (N' 5.329-B/90, na Câmara dos Deputados)
••·······•······~·····~·'--·"•"'-'"•~- .... ~--~--·-·;.;.,_~..:...___.;.~ .• ,,...=.n•···
Cria-junta de--COnciliaçãO e Julgamento na 4' ReSEÇÃOIT
gião da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
Dos Orçamentos
dos realizados, a carga máxima de trabalho supOrtável por
Vara é de 2.000 a 2.500 feitos por ano, contando a unidade

o o o o .-.·.;. o o O o o o o o O o o o o O o o o o O O o o o o H

o •

• o o····---"' o.-.

O. o •
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o
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............. .....

-

..................................-......
O o o

O O

o o

o~-

O

O 0

o o o O O ooÕ. • • o Õ o o O O o o o

ooo O O o o o

O-~-

o o O o o o-:

.. ...

O o o . . . . . O •-• o

OAO

O;.-.;:; .1~7.;:.:;.:-:-t.- .-~::o O-~~-·--···

••

O

O o••H

Art. 169. A despesa com pes-soal ativo e inativO da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

O'êOngresso Na-cional decreta:
Art. 19 Fica criada, na4' Região da Justiçado Trabalho,
uma Junta de Conciliação e Julgamento em São Gabriel, Esta-
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do do Rio Grande do Sul, com jurisdição no próprio MuniParágrafo único. O SESB terá sede na Capital da Repúcípio.
_ _
--.
. bl~Cé!_ -e, _confOfriu~ dispuser o seu Regimento Interno, estabeArt. 29 --A alteração de Jurisdição da Junta de Conc1~
lecerá delegaCiaS e agências em- Capitais dos Estados teu em
liação e Julgamento de Rosário do Sul, decorrente _d~ cr!ação
ou'tros pontos do território nacionaL _
de que trata o artigo anterior, processar-se-á -a partir da mstaArt. 3• Constituem renda do SESB:
.. . .
I-:- contribuição mensal compulsória de dois por cento
!ação desta.
.
.
Art. 39 Para atender ao funcionanienfo- da nova Junta
arrecadada dos Bancos, CaixaS EConômiciS- Federal e Estade Conciliação e Julgamento instib.iíqã _por esta lei, ·neam
dual, instituiçóes financeiras e outras entidades de cr_édito,
criados na Justiça do Trabalho da 4• Região u~_ cargo de sobre o montante da remuneração paga a todos os seus empreJuiz do Trabalho Presidente de Junta; duas funções de Vogal; . gados, até o último dia útil do mês subseqüente ao da incidênum cargo em comissão de Diretor de Se_cretiif!âj -:~_Ois carg_os cia da contribuição;
II.,...- doaÇões.e legados;·
de Técnico Judiciáiío; um cargo de Oficia! de JushçaAvahaIII- subvenções da União, Estados e Municípios;
dor; dois cargos de Auxiliar_Judiciário; _urrccargo·de ~~e~te
··Iv·- receitas operacioriais; e
de Segurança Judiciária e um cargo de Atendente Judlciáno,
V - rendas eventuais. .
na forma constant~ do anexo único desta lei.
Parágrafo único. Se"rão também contribuintes do SESB,
Art. 49 Fica aberto à conta de verbas orçamentárias
próprias da Justiça do Trabalho, para o exercício. de_ 1990, na- forma do disposto do inciso I deste artigo, ·as empresas
de ~tividade mista que explorem, acessória-ou--conCorrente~
0 crédito especial de Cr$ 4.000.000,00 (quarto m!lhoes de
cruzeiros), para atender às despesas iniciais d_e__ or~anitação, mente, qualquer ramo econôtD.ico peculiar aos estabelecimeninstalação e funcionamento· da Junta de Conc1haçao e Julga- toS bancários, e a sua contribuição será calculada apenas sobre
o inontante da "remuneração paga aos empregados que servimento em São Gabriel, no Estado do Rio Grande do Sul.
rem no setor relativo a esse ramo.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publiArt. 4• O SESB terá competência para fiscalizar o recocação.
'lhimento da contribuição Qe que trata o- inciSo I do artigo
Art. 69 Revogam-se as disposições em cOntrário.
anterior, bem como para lavrar autuações de infração pelo
não-recolhimento, no prazo estabelecido nesta lei, da referida
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediencontribuição.
te lido será despachado à Comissão _de Constituição, Justiça
§ 19 Sobre os débitos das empresas ou inStituições de
e Cidadania, nos termos do parágrafo único-do art. 326, letra
Crédito para com o SESB, relativamente à contribuição de
b, do Regimento Interno. (Pausa.)
que trata o inciso I do artigo anterior, incidirão:_
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1'
I - juros de mora equivalentes à Taxa Referencial Diária
Secretário.
'TRD,
acumulada, calculados desde o dia em que o débito
É lido o seguinte
deveria ter sido pago; até o dia anterior ao do seu efetivo
pagamento; e
PROJETO DE LEI DO SJ!;NADO N• 368, DE1991
I I - InUlta de mora aplicada de .acordo çom a seguinte
tabela: ·
Cria o Serviço Soda! Bancário- SESB, e dá outras
providências.
O Congresso NaCional decreta:
__
Multa aplicável
Dias transcorrldoa entre
Art. 1• Fica criado o Serviço Socia!Ba(lcário- SESB,
o vencimento do d6bito e
destinado a sugerir e tomar medidas que redundem na melhoo dia do pagamento
ria das condições de vida dos bancários, econoil'i.iá_tfo~ e demais
funcionário-s de empresas de crédito e finahciafneõto, ~ de
40%
acima de 90 dias
suas famOias.
30%
de 61 a 90 <lias
Parágrafo úilico.·---para~r óbje!tivação de fias·nnalidades,
20%
de 46 a 60 dias
o SESB diligenciará especialmente no sentido de propOrcionar
10%
de 31 a 45 <lias
e aprimorar a assistência em relação aos problemas domés3%
de 16 a 30 dias
ticos, creches, nutrição, habitação, esporteS, saúde, educação
1%
até 15 dias
e lazer; pugnar pela defesa do saláriO rearaos-bancários;
incentivar a melhor produtividade; promover ou apoiar realizações educativas e culturais, bem como_ pesquisas sociais ·e
§ 29 A multa de mora de débito vencido e não pago
económicas relativas às atividades bancári3Kern geral.
- até o último dia útil do décimo segundo mês do vencimento
Art. 2• O SESB terá personalidade jurídica de direito será cobrada com a incidência da variação acumulada do Índiprivado, com autonomia técnica, ádministrã.fi\iã e financeira,
ce Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurada a
e será organizado e administrado por um Conselho Nacional partir do quinto mês do vencime-ri.to até o mês do pagamento.
composto por seis membros, para mandato de quatro anos,
Art. 5• O colegiado de que trata o art. 2• desta lei elaboinstituído dentro do prazo de 30 dia,s a contar da publicação rará e expedirá, dentro do prazo de sessenta dias a contar
da sua instituição, o regulamento do SESB e as instruções
desta lei, sendo:
_
I -três representantes da classe patronal, e5colbidos -pela
necessárias ao funcionanleiltó -dos seus serviços.
Art. 6~ O regulamento de que trata o artigo anterior,
Confederação Nacional das Ins~ituições Financeiras; e
II- três representantes dos empregaC!os,-esi:olhidos pela entre outras disposições, dará organização aos órgãos de direConfederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de
ção do SESB, constituindo os Conselhos Estaduais e Regio'Crédito.
nais.
7
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to, de substancial ajuda, e, além de propiciarem o atendimento
Arr. 7' Presidirá o Conselho Nacional do SESB~ com
do princípio de isonomia constitucional. possibilitarão o desen~
mandato bienal, um de seus membros, eleitos alternadamente
volvimento de esforços de solidariedade entre empregados
entre os represeritarites da Confederação Nacional das Institui~
e empregadores, estimulando o sentimento de justiça social
ções Financeiras e da Confederação Nacional dos Empregados
entre classes atualmente em camRos tão antagónicos.
em Empresas de Crédito.
Sala das Sessões, 11 de novêmbro de 1991. - Senador
Ar!. 8' O SESB prestará contas perante a ConfedeM&uiicio Corrêa.
ração Nacional das Instituições Financeiras, até o dia 30 de
abril de cada ano.
(À Comissão de Constituição, JusiiÇã Cfdada~iã Art. 99 A contribuição obrigat6r_ia_ 4~- que trata o ·art.
- decisão terminativa.)
39, inciso I, desta lei, começará a ser cobrada a partir do
mês subseqüente à instituição do Conselho Nacional do SESB.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
Arr. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publi- lido será publicado e remetido à comissão competente.
cação.
·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Art. 11. Revogam~se as disposições em contrário.
Secretário.
Justificação
É lido o seguinte
É de estranhar-se que, recebendo os tr~bafhadores da
REQUERIMENTO N• 825, DE 199}
indústria e dO comércio, e sUas famt1fã.s, desde 1946~ os benefícios dos decretos-leis que criaram o SES! e o SESC, não
Nos te~os do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
tenha ainda o Estado, decorridos mais de quarenta anos·, consi~ a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo publicado no
derado como merecedora também de igual assistência_a_ nume~ jornal Diário de Cuiabá, edição de 27 de outubro de 1991,
rosa e sofrida classe dos bancários, ecónom:iáriOs e âemais de autoria de Lenine Póvoas, intitulado "Centenário de Nilo
funcionários de empresas de crédito e financiamento do País.
Póvoas".
Paradoxal se afigura, igualmente, que os bancos e outras
Sala das Sessões, 11 de novembro de 1991. -Senador
organizações do ramo, notoriamente áuferiâores de grandes Júlio Campos.
,lucros, tenham ficado omissos durante tão longo período no
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - o requeritocante ao seu dever de prestar a devida assistência social mento lido será sUbmetido ao exame da Comissão Dii'etora-,
aos seus colaboradores e suas famflias.
nos termos do Regfmento. _
É verdade que este ou aquele estabelecimento bancário,
Sobre a mesa, requerimento ·qu_e_ será Iído- pelo Si. 19
entre os quais se incluem o BanGQ do Brasil, o Banco Central . Secretário.
e a Caixa Económica Federal, atra;vés de suas associações
É lido o seguinte
de funcionários têm procurado proporcionar-certos tipos âe
assistência e entretimento aos seus filiados. No entanto, mes:
REQUERIMENTO n• 826, DE 1991
mo esses gigantes do ramo eXercitam tal dever como se carida~
de fosse, e de quando em quando aumentam substancialmen__ Requeremos, fundamentados no artigo 152 do Regimento
te, por exemplo, o preço das refeições servidas ao seu ·riessoal, Interno do Senado Federal, a prorrogação por mais 90 (novenalegando contenção de despesas, estabelecefll a contribuição ta) dias do prazo concedido à Comissão Parlamentar de Inqué~
financeira às associações dos seus servidores em bases muito rito destinada a Investigar as Denúncias de Corrupção e Irrelimitadas, ou negam auxílioS-a iniCiatiVas de natureza artística, gularidades na Contratação de Obras Públicas.
e outras, sempre sob o fundamento de que estariam a esbanjar
Senadores: Ruy_ Bacelar- Nabor J úniQr -Louremberg
recursos se não se destinassem eles ao custeio de serviços Nunes Rocha - Garibaldi Alves Filho - Jutahy Magalhães
e atividades realmente essenciais. A faculdade de doações -Júlio Campos -Amir Lando- Gerson Cama ta- Moisés
espontâneas, estabelecida no art. 39 , permitirá maiores recue~ Abrão - João Rocha - Chagas Rodrigues - Meira Filho
sos à nova entidade, ensejando ainda a sociabilização dos - Divaldo Suruagy- Va!mir Campelo- Henrique Almeida
lucros._
-Francisco Rollemberg- Pedro Simon..;_ Lourival Baptista
A expansão cada vez maior do setor bancário vai aumen- - Ronaldo Aragão - Márió Covas - Mauro Benevides
tando, também, gradativamente, o contingente populacional -Teotónio Vilela- Mansueto de Lavor- Marcia Lacerda
dos desassistidos por seus empregadores, precisamente aque- -Eduardo Suplicy- Antonio Mariz- Onofre Quinan les que, por auferirem maiores lucros, são por i:SSC:l" mesmo Beni Veras- César Dias.
hostilizados por seus servidores em razão de não se interesO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerisarem para que se cumpram deveres mínimos sociais de suas
mento lido contém subscritores em número suficleilté para
empresas.
Não há como negar o clima quase que permanente de a prorrogação solicitada.
Será publicado para que produza os devidos e legais efei~
tensões entre bancários e seus empregadores, revoltados os
primeiros com o fato de os lucros excessivos dos últimos não tos.
lhes serem repassados sequer em parte sob a forma de rem une~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presiração justa e compensadora.
dência lembra ao Plenário que comparecerá ao Senado, no
Por outro lado, com a inflação sempre galopante, a cor- próximo dia 13 do corrente~ às 14 horas e 30 minutos, Sua
roer os reajustamentos salariais a duras penas conseguidos Excelência o Ministro do Trabalho e Previdência Social, Sepela categoria, nada mais justo. que a ela seja ~ncedida certa nhor Antônio Rogério Magri, atendendo à convocação feita
gama de benefícios como os que o SES! e SESC vêm propor- através do Requerimento n' 666, de 1991.
As inscrições para interpelações ao Senhor Ministro estão
cionando aos trabalhadores da indústria e do comércio ao
longo dos últimos quarenta anos. Representam salário indire~ abertas a partir de hoje.

e
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência comunica ao Plenário que deferiu, ad referendum da
Comissão Diretora o Requerimento n" 804, de 1991, de autoria do Senador Ma~rício Corn~a, de Informações, ao Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu do_ Presidente do Tribunal de Contas da
União, atendendo ao disposto no art. 71, § 4_<:>, da Constituiçã~,
o Relatório das Atividades daquela Corte, referente ao terceiro trimestre do corrente ano.
__
__ _
A matéria será desPachada à ComisSão lié -Á~suiitos--Eco
nômicos.
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países desenvolvidos subsidiam fortemente a sua agricultura,
·sem o que não conseguem estabilidade no abastecimento e
nem tampouco controle dos preços da alimentação.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. OZIEL CARNEIRO - Darei o aparte a V. Ex•
em seguida.
No Brasil, o que se vinha fazendo era~exataniente-o contrário: negavam-se _juros favorecidos à agricultura brasileira;
negavam-se subSídios- aos produtos agrícolas produzidos em
nosso País, mas se importava produtos agrícolas de países
da- Comunidade Econômica Européia, que financiam, que
subsidiam a sua produção agrícola, em prejuízo da agricultura
brasileira, que se desorganizou, criarido-se tainbém condições
para que aumentasse o êxodo rural e, conseqüentemente,
os problemas das grandes metrópoles. Felizmente, também,
depois de toda a sociedade reivindicar, o _Governo Iesolv.~u
criar um plano agrícola, resolveu dar juros fa~orecidõs à ágri~
cultura, e a resposta parece já surgir, através das informações
de que teremos uma próxima safra da ordem de 65 milhões
de tonelada_s, 10 milhões a mais, portanto, do que a última.
Concedo o aparte ao nobre Senador Epitácio Cãfetei:fa.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
_
__
Concedo a palavra ao nobre Senador Oziel Carneiro.
O Sr. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e _Srs. Senadorest
a economia brasileira tem sofrido, ao longo dqs_últimos anos,
intervenções de economistas 1 que seguem ura_a linha ortodo-~
xa ora a linha heterodoxa. Isto tem causado à sociedade
brasileira uma série de dúvidas 1 mas, sobretudo, e com absoluta certeza, resultados não favoráveis ao __objetivo principal
O Sr. EpitáciQ Cafeteira- Nobre Senador Oziel Carneidessas medidas, que é o combate a inflação. E sem que a ro, conheço a preocupação de V. Ex• no que tange ao mercado
inflação seja reduzida aos termos que_ as_ _providência~ dos _ fina_n_ceiro, ao financiamento da produção. V. EX" sempre estetécnicos da economia desejam, ela tem sido grave, porque ve trabalhando em benefício de um sistema de crédito que
tem levado o País à recesSão, ao desemprego, não tem redu- possa permitir uma maior" produção neste País. Na realidade,
zido o déficit público, como era de deSejar-se, e, na realidade, logo ao se instalar este Governo que aí está, o que se viu
tem provocado uma-série de constrangimentos e umjnfiodáv_el foi uma Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento,
número de reclamações.
aquela que tomava decisões baseadas em sorteio de papelO que se vê, é, sem dúvida, a sociedade perplexa diante zinho, ou de bilhetinhos passados por baixo da mesa, preocudas alegações dos municípios, da que estão falidos, dos Esta- pada com o caixa do Governo_. A preocüpáção era gastar
dos de que não dispõem de recursos para pagar os seus com- menos e apresentar saldo favorável. Falar em subsidiar juros
promissos ·e que também estão falidos, e da União, de que -para a agricultura ou para a-produção era -como disse V.
todos os recursos de sua arrecadação estão carimbados, de Ex• -crime. Então, quando, ao invés de estimularmos uma
que ela também não dispõe de receita para fazer face aos maior produção, resolvemos diminuir aS despesas 'nesSe setOr,
investimentos que a sociedade brasileira deseja.
houve necessidade de importar grãos. Um país do tamanho
Sr. Presidente, s~s e Srs. Deputados, analisando alguns do Brasil, com terras produtivas como o Brasil, teve que imaspectos das medidas económicas, nós poderíamos observar portar grãos, fato que_ consumiu uma -gtande parte de nossas
aquilo que se chamou no passado, e em presente muito recen- divisas. Na realidade, o Governo precisa tomar, ainda, outras
te, uma necessidade- e muito importante- para a Brasil:
medidas corajosas. Por exemplo, importamos e exportamos
o Banco Central estar presente no mercado do _dólar flutuante, em dólar. Precisamos entender qüe- o pre-ço "da mercadoria,
no chamado mercado do dólar paralelo.
de forma internacional, tanto para ser comprada como para
E o que ocorreu !lá pouco mais de dez ou doze dias ser vendida, é determinado através dessa moeda. Então, nun~
foi -que o Governo retirou-se desse mercado; retirou-se, creio case pode mantê-la sob controle governamental, porque vaeu, não por uma medida preconcebida, mas, provavelmente, mos desequilibrar, para o produtor, a oportunidade de exporpela queda acentuada das nossas reservas cambiais.
tar os grãos que produz em excesso. Penso que o Brasil,
Houve, como era natural, no primeiro momento do anún- embora não tenha dólar em condições suficientes para Hdolacio dessa medida pelo Governo, certo neryosisrilo no mercado rizar'' a economia, poderia, pelo menos, estabelecer um paràfinanceiro, erri- especial, no mercado. do dólar. A realidade, metro de preço padrão, em dólar, para o produtor. Só assim,
porém, é que sendo esse mercado muito restrito, tiro mercado haveria maior incentivo à produção, porque aquele que produonde poucos especuladores atuarn e ganham dinheiro, rapida- zisse· saberia que sua mercadoria estaria coro o preço internamente veio a calmaria: o deságio que separava o dólar comez:- - cional estabelecido em dólar. Isto, o Governo não tem çora~
cial do dólar flutuante foi-se reduzindo e, hoje, está, talvez, gem de fazer. Agora, há poucos dias, quando o Governo
em condições melhores do que as desejados pela equipe do saiu do mercado do ouro e do dólar, houve a disparada do
Governo.
preço· da moeda americana, dando-se a impressão de que
Falo do problema do dólar porque -quero chegar a outro iríamos entrar numa hiperinflação. Mas, tudo voltou ao norponto. No passado - e tamb_é_m em passado recente ---..as mal. Só poderá haver livre mercado -aquilo que foi anunequipes económicas do Governo entendiam -que não era boa ciado na campanha, do então candidato, Fernando Collor
conduta de combate à iilflação oferecer juros mais favorecidos - na medida em que o GoVerno se afastar da posição de
para a agricultura brasileira. Era crime falar-se em subsídio tentar modificir o preço dos produtos. Realmente, é preciso
para a agricultura brasileira, embora todos saibam que os que o Brasil adquira credibilidade por não proibir; deve ser
1
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proibido proibir. E se o Governo não pretende incentivar, que o Produto Interno Bruto está 1'e reduzindo a cada ano,
pelo menos não deve atrapalhar a produção naci<rnal. Ê muito num país onde a .oferta de produtos essenciais é cada vez
importante que o Governo entenda que a variação dos juros menor, não é possível que se con~inue pensando que estamos
tem que ocorret normalmente. Os cruza-dos_ novos que o Go- vivendo uma inflação decorrente de excesso de demanda. Isso,
verno está soltando no dia 15 de cada mês, segundo informa- na realidade, não é uma verdade.
erados com 0,8% além da taxa mensal, a taxa d_e referência.
A propósito, gostaria de trazer ao conhecimento da Casa
Ocorre, entretanto, que essa taxa está defasada._H_á uJna infla- o telegrama que me foi endereçado pelo Presidente da Assoção de 20% e o Governo diz que a taxaé de 15%; a ínflação ciação Comercial do meu Estado, o Estado do Pará. Um
é de 30% e a taxa fica em 20%. A própria poupança que
industrial, um e~ortador que, neste telegrama, transcreve
deveria ser a conta de melhor remuneração neste País, deixou também um outro que enviou· a S. Ex~, o Sr. Ministro da
de ser um bom investimento. Enquanto as cadernetas de pou- Economia, Fazenda e Planejamento, Marcl1io Marques Mopança ren~em cerca d~ 22%, os bancos estão oferecendo 33, reira. Ele chama a atenção para aquilo que_ a população brasi34, 35% ao mês._Então precisa haver um pouco mais de respei- -!eira, pelos seus mais diversos representantes, vem reclamando
to com o poupador para que o povo tenha confiança no Go- e insistindo nos últimos dias: é preciso que se abandone, o
verno e haja maior credibilidade. Congratulo-me com V. EX' mais rápido possível, a política dos juros altos. Antes de ler
por ter trazido esse assunt9 a debate aqui no Senado. E repito o telegrama do Sr~ Délio Chuquia Mutran, Presidente da Assoo que disse uma vez a V. Ex~: governos_ que podem contar ciação Comercial do meu Estado, e_u diria que se rememocom homens como V. Ex• têm condição de ir para frente,
rarmos o final do Governo Sarney e nos fixarmos nos primeiros
ao contrário daqueles que, ao invés de escolherem a capaci- momentos do Governo do ~residente Fernando Collor, vamos
dade, preferem a cumplicidade.
novamente temer aquele cenário de 15 de março de 1990,
O SR- OZIEL CARNEIRO - Nobre Senador Epitácio quanâo ativos financeiros fora~ bloqueados, sob a justificativa
Cafeteira, agradeço a V. Ex~ pelo aparte em que faz referência de que era necessário para reduzir a inflação, e pregar a utopia,
a outro ponto que gostaria de abordar nesta oportunidade que todos nós conhecemos, da inflação zero. ,Na realidade,
em que falo aqui, no Senado Federal, exatamente sobre a él_quilo foi uma conseqüência exatamente da política de juros
altos e daquela política de correção plena, a dotada pelo então
política de juros altos.
Não me parece correto que possairiõS contfriu-ãr linpor- Ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega.
tando, em vez de tecnologia, teorias ecop..ômicas. de países
Cresceram tanto os ativos firianCeiros neste País, a base
cujas economias são totalmente diferentes da economia brasi~ monetária alargou-se tanto que o Governo não teve outra
leíra.
saída senão bloquear os ativos financeiros e, usando uma exJá disse, em outras ocasiões que, certame_nie-, terei o pressão popular, bastante repetida aqui, neste plenário, o
prazer, num futuro nãó muito distante, de ver essa política problema foi "empurrado com a barriga". A verdade é que
de juros altos também abandonada. Abandonada como foi agora ,_como disse o Sen-ador E pitá cio Cafeteira, com o retorno
a idéia da importância da presença do Banco Central no con- dos cruzados ao meio circulante, ao meio financeiro, o desblotrole do mercado do dólar flutuante; abandonada como foi queio desse ativo financeiro es~ novamente inflando a base
a teoria de não oferecer vantagens àqueles que investem na monetária, o meio circulante, e o Gõverno, através da política
.de juros_ altos tenta manter a poupança no sistema financeiro.
agricultura.
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, todos sabemos que
Falo aqui da sabedoria de um homem seln muita cUltura,
a inflação não é decorrente d!! exçe_sso de demanda. Eu até do meu Estado, mas um empresário que respeito peTa sua
seria mais radical dizendo qtie a nossa inflação talvez seja argúcia e pelo seu sucesso, que disse-me uma veZ: "Senador,
conseqüência da falta de afeita, exatamente porque a nossa se eu tenho um imóvel para vender e alguém me compra
população não tem capacidade de demandar os produtos de esse imóve_l por um milhão de cruzeiros - u_ma hipótese -,
que necessita.
__
b que vOU fáiú com esse dinheiro? Coloco-o no banco. Depois
Se levarmos em conta que o principal tomador da pou- retiro esse um milhão de cruzeiros e o aplico no meu neg6éio.
pança nacional é o próprio Governo e que um dos índices, Os que receberam esse dinheiro, vão colocá-lo novamente
um dos indicativos de combate à inflação, é, sem dúvida, no banco".
a redução do déficit público, não me parece aceitável a expliEntão, acho que essa filosofia de trabalho desse emprecação de que a política de juros altos serve para combater
a inflação, e não serve exatamente porque, sendo o Governo, "s-âriO é correta. Ninguém desmobiliza senão para aplicar em
talvez o tomador cativo da poupança nacional, isso implica algo que lhe dê resultado. A verdade é que qualquer recurso
ou está rendendo no banco, se os juros forem elevados, ou
acréscimo no custo da dívida interna e, conseqüe~_tem~nte,
mais um fator de pressão inflacionária que se faz preseri.te, está circulando de mão em mão na sociedade brasileira em
benefício da produção do País.
através do mecanismo do déficit público.
_
Por outro lado, as equipes económicas do Governo, as
Portanto, não concordo com a política de juros -ahos,
passadas, a atual e a anterior ao Governo do Presidente Fer- como já havia dito aqui, porque entendo que é errada aprenando Collor, certamente já devem estar convenCidas de que sença do Governo controlando o mercado de juros flutuantes
a prática dos juros altos é imediatamente transferida para e, conseqüentemente, beneficiando meia dúzia de especulaas planilhas de custo e vai influir ·no preço do produto que dores, mesnto que o argumento adotado pelo Governo fosse
cada um tem que adquirir, embora permaneça urna política aquele de que se a diferença, o ágio, entre o dólar comercial
salarial mais ou menos estática neste País, no que diz respeito e o dólar paralelo fosse muito elevado, implicaria que exportaà correção de salários. E, certamente, a equipe econômica dores subfaturariam quando vendessem ~ossos produtos lá
do Governo vai ouvir a sodedâde, porque numa população fora e os importadores superfaturariarn para deixar dólar lá
onde mais de 50% não tem poder aquisitivo, num país em fora, quando a mercadoria era introduzida em nosso País.
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O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. -Erurrrap~frte,
nobre Senador?
O SR. OZIEL CARNEIRO_ Com muito prazer, senador
Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Oziel Carneiro, concorda com as considerações que V. Ex• vem tecendo. Não

precisamos ter conhecimentos profundos de economia para
chegannos a essa conclusão. A política de_juros altos - e
basta dizer que hoje os jornais dizem que a Taxa Referencial
de juros ·é -de 30% - e de salários baixos, insistentemente
posta em prática não vem produzindo os-resultados esperados
por aqueles que nela acreditaram. Aí estão as falências., as
concordatas, os títulos protestados, tudo isso em_ proporção
jamais vista neste País. As pequenas e as médias empresas
estão indo à bancarrota. Os salários baixíssimOs-eSrão levando
os trabalhadores à fome e ao desespero. Esse salário mínimo
de 42 mil cruzeiros há pouco tempo correspondia a quase
90 dólares. Hoje, estando o dólar paralelo, segundo noticiam
os jornais, a Cr$800,(}0, o salário mfilimo corr_esponâe a pouco
mais de 50 dólares - o mais baixo da América Latina e
um dos mais baixos da nossa história. Levando em conta
a experiência e o resultado prático dessa política, também
quero condená-la em nome do desenvolvimento deste País
e em nome da justiÇa Social. Quando li as declarações do
eminente economista, respeitado em todo o mundo, ilustre
Professor Celso Furtado, contra essa política de juros altos,
verifiquei que na área dos grandes economistas há também
aqueles que a condenam. Portanto, os adversários dessa poJítica não são apenas empresários, trabalhadores, servidores
públicos, mas também inteligências fulgurantes e autoridades
respeitadas como a citada anteriqrmente. De mOdo qUe me
congratulo com V. Ex• e quero, com este aparte, levar a
minha solidariedade àqueles que, em todo o País, estão sofrendo os resultados. maléficos dessa infeliz e absurda política.
O SR- OZIEL CARNEIRO- Senador Chagas Rodrigues, fico agradecido CO!D a interve_nção de V. Ex~
Quero dizer, ainda dentrO da idéia do aparte de V. E~.
que estamos prestes a discutir, aqui no Senado, a reforma
tributária. Neste sentido, gostaria de remeter meu pensamento
à Alemanha de pós-guerra. Todos sabemos que, em conse~
qüência das exigências impostas pelos países vitOriosos, penas
pecuniárias elevadíssimas foram exigidas e ap1icadas ao povq
alemão, num momento em que a economia germânica estava
um caos e cuja moeda não tinha nenhum valor. Não obstante,
o povo e o governo alemão reagiram e se recuperaram rapidamente. Mas o que fez o governo? Primeiro, deu Um choque
de produção na Alemanha, ao recompor-se, reconstruir-se
e trabalhar diuturnamente para fazer crescer o seu Produto
Interno Bruto. Exatamente para restabelecer a confiariça da
população alemã no governo que se instalava, uma medida
foi adotada, qual seja, a de reduzir a carga tributária, com
a sinalização de que o governo desejava que o pov_o_ voltasse
nele a acreditar, já que estava decepcionado e frustrado por~
que perdera aquela guerra que todos condenamos.
No momento, verifica-se no Brasil"""':"' não sef'se·acertado,
ou errado- uma preocupação constante, cada vez mais crescente de aumentar a arrecadação. Aumentá-la, não pelo aumente da circulação de mercadoria ou da riqueza, mas através
de novas exigências de alterações de alíquotas de recolhhp.ento
que, a meu ver, não está em consonânCia com--aquilo que
a.Constituição Federal de 1988 desejou, que é a justiça fiscal.
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É preciso procurar equilibrar a despesa do Estad_o _com _a
:sua arrecadação - e isso sempre tem sido feito no País -:através do aumento da receita_ e não da redução da despesa. _
se· tiveinos fiO exercício de_1990- e é de justiça dizer-se

- - isso aq Uíe agora - Uma redução na despesa do Governo
Federal, isso de pouco valeu, porque nos GoVernoS Estaduais
e no_s Governos Municipais, com raríssimas exCi!Ções, o desca-

làbro na condução daquilo que deveria ser o balanço equilibrado entre a receita e a despesa foi Um desastre total, e
V. Er"s tiveram a oportunidade de tomar contato com esses
núril.eros quando aqui esteve, apenas fazendo uma narração,
sem emitir opiniões, O Secretário Especial de Política Econômica do atual Governo, Roberto Macedo, mostrando o· comportamento da receita e da despesa da União, dos Estados
e dos Municípios.
Este_~ outro pontq de cola~oração, até porque meu Partido, do qual sou Líder nesta Casa~ tem dado apOio ao Gov_emo
do Presidente Fernando Collor naqueles assuntos que consiâeramos de importância para o País e para a nossa sociedade.
o Sr. Francisco Rollemberg _ Permite-me v. Ex~ um
aparte?
O SR. OZIEL CARNEIRO - Ouço o aparte do nobre
Senador Francisco Rollemberg.
o Sr. Francisco Rollemberg _ Emiilente Senador Oziel
Carneiro, quando, em 15 de março~ 0 Presidente Fernando
Collor decidiu bloquear os ativos financeiros, confesso a v.
Ex~ que, como todo brasileiro, preocupei-me muito; até assustei-me demais. Mas apoiei aquela posição, nobre Senador,
porque acreditava que esse dinheiro retirado de circulação
iria implicar investimentos públicos maiores, por exemplo,
na área de saúde, na área da educação, na área da produção.
N ão, SliDp
· 1esmente, f oram entesourad os os at1vos
·
·
financeiros
para que se tomassem estéreis e improdutivos- corno até hqje
estão. Veja, v. Ex•, como está 0 setor da saúde no Brasil,
como está a Previdência Social. Vejo, com pesar, como vefo
também, que os aposentados tiveram reduzidas, este mês,
as suas aposentadorias. Nobre Senador, a produção diminuiu,
e o Governo ficou sem credibilidade. Por isso, ninguém investiu nem produziu. Senador Oziel Carneiro, venho do meu
Estado, que é pequeno, cOm uma população pequena, mas
é tim grande produtor de açúcar, de citros, já teve um rebanho
bovino maior do que a sua população humana. Viajando pelo
iriteriorOó meu Estado, neste fim de semana, visitei cidades
onde havia produção de_ milho espraiada pelas calçadas sem
comprador; encontrei pessoã.s qUe não podiam faZer a sua
feira nem cuidar da sua alimentação; encontrei pequenos iovestidores decepcionados porque, com a inflação de 30%,
via as suas ecOnomias na caderneta de poupança sendo corrigidas em 22%, estavam perdendo, portanto, 8%, e por aí
afora, nobre Senador. O produtor já nãó quer eiDpt'éstiriiOs,
mas não tem coragem de Investir na produção. Pergunto:
se~á que o Presidente da República não vê isso? Será que
o Sr. Ministro Marcílio Marques Moreira não está sentindo
na carne o q-ue passou ontem nas calçadas de Copacabana,
quando foi vaiado, com o povo a gritar: "Tenho fome!" Será
que isso não___lhe__ m._o.stra que não é esse o ·caminho? Será
queissonãolhemostraqueotrabalhadorbrasileiroganhando,
aproximadamente, 52 dólares por mês, o menor salário mínimo que o Brasil já teve e o ·menor da América Latina, não
é unla indicação aS~ Ex• de que esta política não pode continuar, nobre Senador? Ora, não é preciso ser um economista
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apresentada, apresentamo~lhe manifestação nosso
brilhante e nem ser afeito aos problemas de ordem económica
con,stante elevado apreço.
para sentir na carne tudo o que acontece. E V. Ex• faz muito_
Atenciosamente, -Délio Cbnquia Mutran, Presibem, porque é um homem do PDS, que, como ·eu, também
dente_da Associação COmercia) do Pará.
tem apoiado o Governo, põl'tailto, não carece de apoiamento
Agradecendo desde já sua decisiva intervenção sopara conferir-lhe a autoridade que V. Ex' tem para vii à tribuna
bre relevante matéria renovamos vossência protestos
nesta tarde fazer uma análise desse vulto. Felicito-o e assonosso constante elevado apreço.
cio-me a V. Ex• É preciso que homens como V. Ex•, que
Atenciosamente,- Délio Chuquia Mntran, Presi~
também apóiam o Governo, venham_ à tribuna deste Senado
_dente da Associação Comercial do Pará.
alertar o Sr. Ministro da Econoinia, Fazenda e :Planejamento,
o Presidente da República, falar em -nome da Nação_das suas
~r- P~e~ident~, s~s e_-Srs. Senadores, esses aP~l~s es-iã~
angústias e sofrimentos. Nobre Senador, poderemos sair desse
poço, mas é-precisó'-Uffi-eSforço muito grande embasado na partindo de todos os quadrantes de no~sa sociedade_.
volta da confiabilidade que o povo brasileiro possa dar como
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte?
respaldo ao atual Presidente da República. Era o que gostaria
de comentar com V. Ex~. reafirmand_o o meu apóiamento
O SR. OZIEL CARNEffiO - Com a devida permissão
e felicitando-o pela bravura de assomar ã tribuna nesta tarde do nobre Presidente Epitácio Cafeteira, concedo a V. EX'
para discutir tão momentoso tema.
o aparte, com muito prazer;O SR. OZIEL CARNEffiO- Senado~ Francisco RollemO Sr. Humberto Lucena- Sei que V. EX1' está terminando
berg, obrigado a V. E_x• pelo aparte, que_, co~o_ o do Senador o seu pronunciamento, mas gostaria também de dar o meu
Chagas Rodrigues, incorporo-o ao meu-dfscurs-o.
- - · apoio aos termos do telegrama que a Associação CQin.etcial
Gostaria, antes de ler o telegrama endereçado pelo Presi- do Pará endereçou ao Sr. Ministro da Economia, FaZenda
dente da Associação Come~cial do meu Estado, o Pará, ao e Planejamento, em boa hora. Na verdade, tudo isso que
Ministro Marcx1io Marques Moreira, de lembrar que, nó meu está ocorrendo, em matéria de aumento de taxas de juros,
entendimento, só sairemos da crise trabalhando, e muito! Só e Y,_Ex~ conhece muito bem o assunto, porque -é -um emp-resairemos da crise- se compreendermos definitíVafficfiiteo Ciue sárip do setor ,_.não .reflete senão aquela idéia que vém sendo_
é melhor valorizar o trabalho do que aviltá-lo com a -especu: defendida por muitos economistas, aos quais eu me filio,- sem
lação financeira estimulada pela política de juros altos. Se ser economista, de que a inflação, no momento, no Brasil,
trabalharmos, produzirmos, dermos um choque de produção é de custos, e não de demanda. Como sabe V. Ex\ é até
neste País, não tenho dúvida de que o brasíleirg _restabelecerá uma piada pretender-se aumentar taxas de juros para reprimir
o seu otimismo e voltãrá a se~ um povo ale_gre porque, infeliz- o consumo, num país cuja economia está em recessão e ninmente, deixou de sê-lo desde meados de 1985.
guém tem dinheiro para comprar a õáo ser o que é esseni:ia~
Para concluir, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, vou Iíssimo para sobreviver.
ler o telegrama do Sr. Délio Chuquia Mutran., Presidente
Parabéns, nobre Senador, pela sua postura.
da Associação Comercial do Pará, encaminhado a mim para
O SR. OZIEL CARNEIRO - Obrigado, nobre Líder
que desse conhecimento ao PlenáriO -desta Casa.
âo PMDB, Senador Humberto Lucena.
Belém (PA), 8 de novembro de 199! .
Tenho _esperanças de que essas observações que aqui fiz
Exm' Sr. Senador
mi
tarâeâe
hoje possam ecoar, senão para decisão, pelo menos
Oziel Rodrigues Canieiro
para reflexão da equipe económica do Governo do Presidente
Senado Federal
Fernando Col!or.
Brasi1ia -DF
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
Para seu elevado co-nhecimento, solicitando sua
Durante o discursO do Sr. Oziel Carneiro, o Sr.
prestigiosa manifestação- junto autÕÍidades competenMauro Benevide~, Presidente,- deixa a cadetrã da presites, nessa Casa parJamentar transcreve~~s abaixo telex
dência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, 19
enviamos Exnl':' Sr. Ministro Economlii, Fazenda e Pia~
Vice-Presidente.
nejamento sobre comprometimento econ<~niii3: paraen~
se ante altos crescente juros praticados bancos para
Durante o discurso do Sr. Oziel-Cameiro, o Sr.
operaç6es que realizam:
-Alexandre Costa, ]I? Vice-Presidente, deixa a cadeira
9
Exm Sr. Dr.
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio CafeMarcílio Marques Moreira
teira.
DD. Ministro de Estado da Economia, Fazenda
. O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) :__ CÔnc~dó
e Planejamento
a palavra ao no~:tre Sena~or Chag_~s B.o_drigues.
Brasi1ia -DF
Vimos manifestar vossência nossa creSCente PreOO Sr. Chagas Rodrigues- Desisto da palavra, Sr. Presicupação ante altas taxas juros estão senc;lo praticadas dente.
pelos bancos brasileiros com graVíssimas conseqüências
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
economia nacional. Devemos salientar nobre Ministro
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
que essa política financeira penaliza fortemente região
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMÓB _:_ RO. -Pronuncia
amazónica onde dificuldades gerais são reconhecid_amente acentuadas. Setores produtivos ressentem-se o~çguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente,
comprometedoramente insuportáveis gravames impos- Sr_~_s_ e Srs. Sep.adores, ouvi com atenção o pronunciamento
tos por bancos sem-perspectivas ser situação at~nuada. feito pelo nobre _Se_nador Oziel Ca_r_n_eiro, do Pará, com _a
Certos interesses vossência considerar matéria aqui apree-tisão que já grassa em todo o País a respeito da recess~o.
o
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custo e de impactos ambientaís, por ser menos poluente que
outras fontes de origem fóssil.
Esses mesmos estudos energéticos, realizados até o moM
mento, ·mostram uma faixa de custo do gás junto aos poçosde produção situada entre 30 e 36. dólares por metro cúbico,
podemos entender que um país que taxa empréstimos para o que: tOrna o empreendimento competitivo com outras fontes
a agricultura em juros a mais de-20% possa ter saída, quando existentes na região, quando se trata do atendimento exclusivo
sabemos que a agricultura no mundo é subsidiada, é o carro- ao oeste da Amazônia.
A utilização dessa fonte energétiCa deve ser estudada
chefe do desenvolvimento, da produção. Aqui no Brasil, é
· de forma co.njunta, envolvendo ainda setores interessados de
o contrário.
Sr. Presidente, não quero ater-me a isso._ O que mé traz nóssa sociedade, para que se escolha a melhor solução, dentre
hoje a falar, nesta Casa, é a respeíto do problema de energia as opções colocadas pela Eletronorte, para o atendimento
de energia elétrica na região.
- elétrica no meu Estado, o Estado de Rondônia.
O prazo para a solução dos problemas de energia elétrica
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a escassez de energia na nossa região está se esgotando e até 1995, pelo menos
elétrica é um -dos problemas mais sérios -da região Norte do uma usina já deverá estar instalada.
Brasil e principalmente do Estado de Rondónia.
A decisão precisa ser tOmada, a nível empresarial e polítiPor diversas vezes, ocupei esta tribuna para registrar o co, e deve ser imediata, sob pena de se investir em soluções
protesto do meu Estado pela falta de uma decisão política mais onerosas ou s.e _deixar a região_ oeste da Amazônia em
do Governo Federal para resolver o problema.
permanente racion.amento de energia elétrica.
Vários muniCípiOs do interior do Estado vivem às escuras
A solução existe e está ao alcance do Governo Federal
e outros tém que se contentar em desfrutar, apenas por 12 para oferecê-la ao Estado de Rondônia e aos demais Estados
horas, dos benefícioS da energia elétrica, o que é um entrave da região, faltando apenas a vontade de buscáMia e a decisão
irremovível para o seu desenvolvimento.
de viabilizá-Ia, através da Eletronorte e da_ Petrobrás.
Devido à gravidade desse problema e os seus reflexos
Faço mais um apelo ao Senhor Presidente da República
sobre a nossa economia, até hoje não tivemos coiidíções de e ao Ministro da Infra-Estrutura para que analisem esses estuimplantar o nosso parque industrial, e muitas iildústrias que dos e acelerem o procesSo de sua implantação, para que o
aceitaram o desafio e lá estão preparam -se para sair em retira- Estado de Rondônia- possa ter o direito de sonhar com um
da, caso não haja uma solução imediata.
futuro mais promissor para o seu povo.
É o destino de um estado, com dois milhões de habitantes,
que está em jogo e não podemos esperar mais.
O Sr. Carlos Patrocínio- Petmite V. Ex• um aparte?
Trago à cónsideração desta Casâ e chamo a ri.tinção das
O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. Ex• com muito
autoridades federais para um estudo feito pela Eletronorie
e pela Petrobrás sobre a viabilidade técnica e_ a avaliação ptã.Zer, Dobre Senador Carlos PatrocíniO. económica do uso "das reservas de gás natural ex;i_stent~ em
O Sr. Carlos Patrocínio - Eminente Senador
Urucu, para complementar a geração de energia elétrica na Ronaldo Aragão, V. Ex• traz à a_i,reciaçãO--destã Casa, nesta
tarde, problema energético que aflige o seu Estado, o Estado
região Norte.
O Estàdo do Amazonas dispõe de reservas comprovadas de Rondônia. Mas não somente o Estado de Rondônia como
de gás da ordem de 13 bilhões de metros cúbicos .e J;eservas quase todo o ·norte do Estado está a sofrer problemas pela
falta de energia, talvez pela falta de vontade política para
proVáveis que deverão exceder em oito vezes esse total.
As características- energéticas do gás natural fazem com resolver, de uma vez por todas, esse grave problema que
que ele se apresente como o combustível ideal para o tipo se projeta, com muito mais íiitensidade, para um futuro mais
de unidade termelétrica conhecida como turbina a gás, propor- J)T6ximo. Veja V. Ext' que apenas a Hidrelétrica de Xingó
cionando um bom rendimento e uma baixa emissão de po- está com suas ·obras ·em andamento; outras obras que fariam
parte do plano energético para o Brasil estão postergadas.
luentes.
O empreendimento, segundo os estudos feitoii pela Ele- Pof eXemplo, no nosso Estado, a Hidrelétrica de St! Izabel,
tronorte e pela Petrobrás, é viável, bastando que haja a decisão que já deveriam ter começado as suas obras, teve o seu inído
de fazer, para que o projeto se tome uma realidade.
adiado por mais de 10 anos, sendo que se trata de uma obra
Quanto ao tfansporte do gás para as usinas terrnoelétricas que resolveria o problema energético na região do médio
que seriam implantadas, seja através de novas unidades ou Norte do nosso País. Estive, recentemente, em contato com
através do recondicionamento daS usinas existentes, hoje mo- a- diretoria da Eletronorte, no sentido de que se aloque recurvidas a óleo diesel, poderia ser feito atraVés-da implantação sos para a execução da linha de transmissão entre Imperatriz
de gasodutos ou transporte por via fluvial ou terrestre até do Maranhão e Porto Franco, -às margens do rio Tocantins,
o local das usinas, podendo haver também a combinação des- também no Maranhão, com o que se gastaria tão-somente
sas duas opções para otimizar o transporte. ASSiin mesmo 10 milhões de dólares para o término dessas obras, paralisadas
o custo seria muito mais baixo do que a utilização do óleo há mais de três áhos. A privatização da energia no Estado
do TótantihS é Um eXemplo ímpar no Brasil. Entretanto, os
diesel.
Os estudos co-ncluem, Sr. Presidente, Sr•! e Srs. Senado- proprietários da energia no nosso Estado estão tendo probleres, que as reservas de gás natural de Juruá e Urucu devem mas com essa linha de transmissão entre Imperatriz e Porto
ser seriamente consideradas na solução do abastecimento de Franco, ou seja, energia oriunda da Hidrelétrica de Tucuruí,
energia elétrica ã região sudoeste do Amazonas, Manaus, trabalho esse a cargo da Eletronorte, que vende energia para
Rondónia e Acre, seguindo uma teD.déncia_-inuUdíaf do uso _aCelfi_D.$, hoje um órgão privatizado, cuja solução ainda não
desse combustível, que :apresenta vantagens em ternios de foT encoiür3.da. Dentro de dois anos, no máximo, se -não for
do desemprego, da pobreza absoluta e da insístêil.Ciiâo Governo em manter juros altos e cobrar impostos. Cobrar imposto sobre o quê? Não há investimento!
Sr. Presidente, a situação da economia brasileira hoje
se encontra, no meu entendimento, num beco sem saída. Não
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tomada essa providência, o Estado de TOcantins deverá estar
às escuras, bem como o Estado de Rondônia, como V. Er
bem se pronuncia neste momento. Parabenizo-me com V.
Ex~ quando também apresenta alternativas. O_ Brasil parece
que se bitola em um determinado modelo: se é rodovia, esquece-se da ferrovia ou da hidrovia, transportes muito mais viáveis
e baratos; se é energia hidrelétrica, só se pensa em energia
hidrelétrica e não se busca as alternativas que o próprio Senado
apresentado ao Governo Federal. Quando V. EXl' apresenta
essa alternativa do aproveitamento do gás natural e_xisot~nt~
nas proximidades de Rondônia, V. Ex~ o faz com muita propriedade e conhecimento de causa. Portanto, V. EX" está de
parabéns por defender, mais uma vez, os interesses_do Estado
de Rondônia e apresentar as alternativas para a solução desse
grave problema energético.
O SR. RONALDO ARAGÃÓ - Senador Carlos Patrocínio, V. EX" é representante de um estado que tem as mesmas
peculiaridades do Estado de Rondônia e que sofre os mesmos
problemas dos Estados da Amazónia Ocidental, quando se
relaciona com o problema de energia elétrica. A construção
da Usina de Samuel estava planejada para um período de
cinco anos_ e, após doze anos, ainda não está pronta. Foi
projetado um custo de 5.00 milhões de dólares, já se gastou
750 milhões e ainda .serão -necessários mais 300 milhões para
a sua conclusão.
Na semana passada, o Ministro da Infra-Estrutura, João
Santana, assumiu o compromisso de reiniciar as obras de Sa~
muel. Queira Deus que isso se_ concretize, porque quando
procuramos os ministros, sempre ouvimos a mesma conversa:
há recurso· orçamentário, mas nãQ há recurso financeiro. Agora, fala-se na injeção de 250. .milhões de dólares na usina
de Samuel.
Sr. Presidente, estamos vendo ~ história se repetindo,
a Nação em recessão e o G_overno sem arrecadar. Como o
Governo vai artecãdar se não há investimento? E o ministro
dizendo que vai investir 250 milhões de dólares advindes de
onde?
Vejam V. Exts que essas obras, como a construção da
Usina Hidrelétrica em Tocantins, são da maior importância
para a região Norte. Necessário seria que essas obras dessem
o retorno do capital para o desenvolvimento da Nação, dando
opções ao Brasil no sentido de tirá-lo da recessão. Não podemos entender, não podemos aceitar esse_ tipo de política de
_
planejamento económico que temos hoje.
Quando falamos do setor elétrico, nós que fomos relator
por dois anos do assunto Eletrobrás, constatamos que ó primeiro grande problema daquela estatal era a tarifa, e que
o Governo Federal não tinha nenhum investilllento previsto
para a hidrelétrica no Tesouro e dizia que_ os reçy_rs_Qs teriam
que partir da própria Eletrobrás, quando a reclamação advinha da defasagem de tarifas e que, por isso, não poderiam
ser investidos nas usinas hidrelétricas que estavam em curso.
Mas nós tínhamos outras alternativas e as _oferecíamos ao
Governo: seriam, não a construção de grandes barragens,
mas o aproveitamento, na questão da Amazônia, do gás que
lá estava jorrando, de graça, que já tinha sido pesquisado;
muitos dos poços estavam sendo fechados pela própria Petrobrás~ Houve até um determinado tempo em que erã ·m:elhor
falar-se em tudo, menos em gás natural para gerar energia
elétrica, porque a Petrobrás não aceitava esse tipo-de colocação. Hoje, parece-me, há uma mudança na concepção- da
Petrobrás do aproveitamento do gás natural de Urucu, de
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Juruá, de toda Bacia Amazónica, para o aproveitamento na
geração de energia elétrica - porque o gás tem um custo
mais bai~o na região -amazónica do que o investimento na
construção de hidrelétricas- tanto no setor ecológico, com:o
no setor de construção, porque-sendo planície uma grande
parte da região amazónica, o alagainento se faz em terras
férteiS~ em terras_dedicadas_à produção de alimentos e voltadas
a óutras atividades.
_Sr. Presidente e Srs. Senadores, aqui estamos apresentaJ].dO ao Goyerno Federal a_s_olu_ção imediata do grande problema, não só do Estado de Rondônia, mas do Acre, do
próprio Amazonas, de Roraima. A solução, portanto, para
a produção de energia elétrica, movida a gás natural, está
lá. A construção de um gaso_duto fica a um custo bem mais
baixo do que se construir usinas hidrelétricas na Amazônia.
Queremos apenas o direito de poder crescer e oferecer
aos rondonienses melhores condições de vida, pois só assim
conquistaremos a nossa autonomia e poderemos contribuir
decislVairi._e-rite para a construção de um Brasil mais forte e
ma i_~ justo.
Sr. :PI-esidente, fica aqui o apelo para que as autoridades
responsáveis pelO setor elétricO brasileiro procurem, imediatamente, a maneira de resolver o_ grave problema de energia
elétrica da região Amazónica e, Ptjncipalmente, do promissor
Estado de Rondônia que precisa, urgentemente, de e:pergia
~Iétrica para as suas cidades, pois todos esperam por essa
solução a fim de que se poSsam instalar indúst:r:!as para o
desenVolvimento do Estado de Rondônia.
Muito obrigado. (Muito bem!) .
o

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Coneedo
a palavra ao nobre Senador Humb_erto Luçena, como Líder,
na forma do art. 14, inciso II, letraa.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Para comunicação. Como Líder.)- Sr. Presidente, S~ e Srs.Senadores há algum tempo ocupei esta tribuna, para discorrer
sobre as liquidações extrajudiciais dos Bancos do Estado da
Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Piauí, que, até hoje,
ain·da se arrastam, apesar das propostas apresentadas pelos
respectivos Governos ao Sr. Piesidente do Banco Central.
Tenho notícias de que o Dr. Francisco Gros estaria agilizando o processo-de levantamento dessas liqüidações extraju_diciais e, de modo particular, do Banco do Estado da Paraíba,
através dos sucessivos _encontrOs que vêm mantendo com o
Governador Ronaldo Cunha Lima.
Mas, Sr. Presidente, s~se Srs. Senadores, o ex-Presidente
do Biiilco Central, o Sr. Ibrahim Eris, e já agora o Sr. Francisco
Gros,__ atu~l Presidente, de.cJararam permanentemente que,
malgfãdo a legislação atual admitir ª_hipótese de intervenção
nas instituições de Crédito, o atual Gove~o não permitiria
que esse tipo: de solução fosse utili~do, pois l_ev~Ii<l: o Gqverno
a inj~~ar re_c!lrsos fiscais nas institufções, o que contribuiria
para o aumento do processo inflacionáriO.
O Sr. Francisco Gros deferi. deu essa tese no Senado -dura.Júe- um- enconiro que manteye COIIl,_ as_ representações da
Paraíba, no Rio Graitde do Norte e do Piauí, numa reunião
informal da ComisSão de -ASSUiltos Económicos, sob a Presidêncía do Senador Raimundo Lira. Naquela ocasião, comO
um dos .seus_ in~erpeJantes, indaguei de __S. S'.• porque razão
não se teria feitO ã iníerVenção nOs bancos estaduais da Paraíba, do Piauí, do Rio Grande âo Norte, ao invés de suas
liquidações extra judiciais. E, mais uma vez ouvi do PreSidente
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do Banco Centr~l a afirmação de que no atual Go"?emo nao
haveria mais intervenções.
_
Ora, Sr. Presidente, g~s, e Srs. Senadores, todos sabemos
que~ há pouco tempo, houve uma intervenção no Banco do
Estado de Pernamb1,1co que passou a ter uma administração
compartilhada com o Banco CentraL O interventor que hoj~
· preside aquela instituição, 'é um alto funcionário da- Cah;a
Econômica Federal que, até bem pouco tempo, ocupava a
gerência geral da CEF na Paraíba. Portanto, há uma certa
incoerência põr parte da área económica do GovertJo e nota_damente do Banco__C~ntral, em relação aos procedimento~ relacionados com os bancos estaduais.
Por isso, estou encaminhand_o AMesa o seguinte requeri~
mento de informações:
"REQUERIMENTO N•
, DE 1991
Solicita informações ao Sr. Ministro da Econômia,
Fazenda e Planf'jamento, sobre a intervenção do Banco
Central do Brasil no Banco do Estado de Pernambuco.
Sr. Presidente:
Requeiro a V. Ex•, nos termos :'"egimentais, sejam
solicitadas ao_Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Pia~
nejamento, as seguintes infonnações:
1. Quais os- motivos que levaram o Banco Central
a mudar de orientação, ao faze_r uma intervenção no
Banco do Estado de .Pernambuco - BA~DEPE, pois
tanto o Presidente anterior, Sr. Ibrahim Eris, como o
atual, Sr. Fr&ncisco Gros, declararam, sempre que, ape~
sarda lei admiter. o regime de intervenção estaria descar~
tacto pelo atud governo?
2. Quais as raz0es que justific3.ràm, e.specifica-men~
te, a intervenção no Banco clP_Estado de Pernamb~co
- BANDEPE e qual a natureza de sua atual administração?
3-. O Banco Central injefdu recursoS no Banco do
Estado de Pernambuco - BANDEPE, para evitar o
agravamento de uma eventual crise de liquidez?
4. Por que o Banco Central não agiu- da mesma
roaneil'ã, rros casos do Banco do EstaPo da Paraíba, do
Banco do Estado do Rio Grande do None e do Banco
do Estado _do PiaUí, preferindo ásua liquidação extrajudicial?
5. A propósito, quam.i('l o Banco Central fará o
levantamento âa !iquid:.rção extrajudicial desses bancos
estaduais?
1
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1991.-Senador
Humberto Lucena, Líder do PMDB.
Como se vê; Si". "Presidente e Srs. Senadores, precisamos
desses esclarecimentos pOr parte do Ministério da-Ecbrl.oriúa~
Fazenda e Planejamento e mais exatamente do Presidente
do Banco do Brasil, tendo em vista também que, posterior~
mente - sabe V. EX1' e ~a_bem as S~ e Srs. Senadores os Bancos do Estado _de SãQ Paulo e do Estado do Rio de
Janiero foram, por sua vez, altamente privilegiado_s, logo apóS
a liquidação extrajudicial dos três bancos já referidos, quando
o Presidente do Banco Central permitiu uma penriuta de títulos do Banco Central por títulos da dívida estadual daquelas
unidades feàeiactas, por um prazo determinado, que depois
fOi prori"6gado, para evitar O agravamento de 'uma cri_se de
liquidez daqueles estabelécimento de créditos oficíais. ·- ·
O Sr. Garibaldi Alves Filho parte?

Permite-me V.

Ex~

um
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O SR- HUMBERTO LUCENA -Ouço V. Ex• com prazer.
·O Sr. Garibaldi Alves Filho -Senador Humberto Lucena, Líder da nossa bancada, a bancada do PMDB, como representante do Rio Grande do Norte neste Senado Federal, manifesto a minha solidariedade a V. Ex~ pelo pronunciamento
·que faz na hora em que encaminha um requerimento de informações ao MinistériO da Economia, Fazenda e Planejameto.
· Na verdade, a essa altura. a apreensão e a preocupação do
nosso povo já é muito grande, porque o Governo, a despeito
de se dizer interssado na reabertura dos bancos, ainda não
deu um passo concreto nesse sentido. Por último, uma proposta foi feita ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte,
que está tendo dificuldades_ em equacioná-la diante das exigên~
cias feitas.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Obrigado pelo seu
apoio, nobre Senador Garibaldi Alv~s Filho. Sei também do
_drama que vive o Rio Grande do Norte, neste instante, a
exemplo da Paraíba e do Piauí, que, por igual, não dispõem,
no momento, do seu banco estadual.
_Para concluir, quero ainda dizer a V. Ex•, Senador Garibaldi AlveS Filho, e ao Senado que, para complicar ainda
mais a sitUação_relacionada com o fim das liquidações extraju~
diciais dos três bancos estaduais, aparece agOra, um argu~
mento novo, qual seja, o de que só seria possível o levantamento dessas liquidações extra judiciais após a aprovação, pelo
Congresso Nacional, da Proposta de Emenda Constitucional
do Senhor Presidente da República, em cujó texto se eni:óntram alguns dispositivos refeientes â i"olagein de dívidas estaduais.Entendem alguns técnicos da área económica do- úo"-:verno que, como o levantamento -dessas liquidações eXtciju-'
dicíais depende da rolagem da dívida mobiliária: de cada Esta~
do,,não seria possível, então antes da promulgação dessa
einenda constitucional, o término das liquidações extrajudiciais, O ·que é um verdadeiro absurdo, porque nada tem a
vei" rolagem de dívidas estaduais com a reforma da Constituição, tampouco o levantamento_ de liquid3.çóes extrajudiciaís. Tanto a rolagem das dívidaS eStaduais como ó fim ·das
liquidações extrajuaic:iais desses bancos' estaduais s'ão atos que
dependem, exclusivamente, de uma·deéisão política do Senhor
:Presidente da República determinada ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, a ser executada pela área
económica do Governo, mais exatamente pelo Banco Central
do Brasil.
Portanto, vamos aguardar a r~sposta do Governo a _esse
requerimento, e, mais do que isso, que ~o úove·rno reflita
melhor sobre o assunto e adote providências urgentes, no
sentido de que os bancos estaduais em liquidação- sejam rea~
bertos para que as pequenas unidades federa-das dõ Nordeste,
como a Paraíba, o Rio Grande do Norte e 0- Piauí possam
voltar a contar com as suas instituições oficiais de crédito
que poderão muito fazer pelo fomento da produção.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:.
Affonso Camargo - Amazonino Mendes - Esperidião
Amin- Francisco Rollemberg- Henrique Almeida- Hugo
Napoleão Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior -João Calmon - Jutahy Magalhães- Levy Dias- Maurício Corrêa
-Moisés Abrão- Ney Maranhão --Ronan Tifo.
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O SR- PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ::::-_ Sobre a
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 369, DE 1991
Estabelece limite máximo permitido para a nave-gação de embarcações do tipo moto-aquático (jet-ski)
em praias do litoral, rios, lagos, e reservatórios de re~
pressas e dá outras providências.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 1~' As embarcações do tipo moto-aquática (jet-ski)
só poderão navegar a partir de uma linha imaginária, paralela
à costa ou à margem, e delas afast~da de 200 metros.
§ I• O disposto nesta Lei aplica-se às praias do litoral,
rios, lagos, lagoas e reservatórios de represas. _ · _
§ 2" A autoridade municipal pode limitar ou proibir
o uso de moto-aquática em balneários públicos.
Art. 2" As embarcações de que trata esta Lei deverão
entrar ou ~air da água navegando perpendicularmente â praia
'ou à margem, se afastando ou aproximando, respectivamente,
em velocidade reduzida e evitando risco ou transtorno a banhistas.
Parágrafo único. As embarcações de qUe trata esta Lei
somente poderão permanecer no mar, rio, lago, lagoa ou
reservatório entre o nascer e o p6r-do-so1, proibindo-se a
__
navegação noturna.
__
_
_
Art. 3• É obrigação do. proprietário <la moto-aquática:
a) inscrever a embarcação na Capitania dos Portos da
unidade da Federação;
-b) assinar, por ocasião da in_sc_riçãg a que se refere a
alínea anterior, termo de responsabilidade, que ficará arquivado na pasta da embarcação;
c) o cumprimento das normas e prescrições estabelecidas
nesta Lei e em _portariãs correlatas dã autofidade portuária.
Art. 4~' E obrigação das empresas e entidades que alugam embarcaçóes do tipo moto-aquática:
a) manter um registro das embarcações sob sua guarda
e responsabilidade;
_
b) manter, na área explorada, uma embarcação de apoio
e segurança devidamente guarnecida;
c) manter as embarcaçóes em perfeitas condições de manutenção e Segurança;
d) informar os usuários do disposto nesta Lei e_ portarias
correlatas da autoridade portuária;
.
e) dispor de coletes salva-vidas e-!11 númerQ suficiente,
os quais serão obrigatoriamente fornecidos aos usuários e sobre os quais não poderão cobrar qualquer taxa adiciOnal ou
aluguel;
f) atender a determinações da autoridade portuária, bem
como permitir sua fiscalização.
Art. 5~' o descumprimento de qualquer dispositiVo desta
Lei sujeitará o infrator, alternativa ou cumulativamente, às
seguintes penalidades:
a) advertência;
b) multa;
c) apreensão da embarcação;
d) interdição do estabelecimento;
e) cancelamento de autorização para funcioname-nto d~
empresa ou de seu alvará de licenciamento.
__
Art. 6~' O infrator do disposto_ nesta L~i incoiref-á naS
penas previstas no art. 132 do Código Penal, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
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Art. 7~' A fiscalização do cumprimento do disposto nesta Lei compete às Capitanias dos Portos.
._
Art. 8~' 0 Poder ExeCutivo regulamentará esta Lei em
180 dias, a contar da data de su.a promulgação.
Art. 9"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As moto-aquáticas ou jet-ski estão tendo uso cada vez
mais freqüente como embarcações de l~er,__esporte e recreio
em nossos balneários, praii:ts e clube_s. É também crescente
() nút_nero de empresas locadoras desses e_quipamentos.
Embora não seja exigida habilitaçao" para o condutor dessas _embarcaç6es, é reconhecida a necessidade de regulamentar
miniinamente sua utilização, em especial quando ela se faz
em balneários e praias públicas, como forma de evitar a ocorrência de acidentes envolvendo seus condutores ou usuários,
banhistas e outras embarcações.
A ocorrência de acidentes desta natureza já é noticiada
pela imprensa e - em razão disto - a Capitania dos POrtos
do Estado de São Paulo, recentemente, proibiu o seu uso
a menos de 200 metros__das praias.
· _
.
A matéria, ainda, é regulada, apenas em parte, através
da Portaria n• 0026, de 26 de março de 1990, da Diretoria
de Portos e Costas do Ministério da Marinha, mas sofre limitações jurídicas, uma vez que não pode traçar norm~s regulamelúares como, por exemplo, no campo do direito penal.
Seria necessário de que essa norma tivesse força de lei
federal e abrangência nacional, razão pela qual apresento o
presente projeto de lei, que gostaria tivesse a atenção e a
aprovação dos nobres Colegas ..
Sala das Sessões, Senador Francisco Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDIGO PENAL
Decreto-Lei n• 2.848, de 7-12-1940, atualizado pela Lei
n• 7.209, de 11-7-1984 (nova redação dos arts. I' a 120), e
pela Lei n• 7.251, de 19-11-1984 (nova redação do art. 245
e parágrafos), acompanhado da Expos~ç_ão de -~otivos da Nova Parte Geral, Legislação Comple~entar, inclusive dos dispOsitivos-da Constituição de 1988, St1_mulas do STF e do TFR,
Indices Sistemático e Alfabético Remissivo do Código Penal,
Cronológico da Legislação e Alfabético da Legislação Complementar, da Lei de Introdução, da Lei das Contravenções
Penais e das Súmulas.

.........-.~·-·································"-·-~·-·.;.. ~.~.~-···········"·····;.;·

Perigo para a vida ou saúde de outrem
Art. 132. Expor a vida ou a sa-.;!de de outrem a perigo
direto e irninehte: -Pena- detenção, de 3 (três) meses a I (um) ano, se
_o fato não constitui crime mais grave.
U
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MINISTÉRIO DA MARINHA
CB/20

Diretotia de Portos e Costas
PORTARIA N• 0026 DE 26 DE MARÇO DE 1990
O Diretor de Portos e Costa-s, usando das atribuições
que lhe confere o inciso I do artigo 3• da Portaria n' 0022

-
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de 20 de outubro de 1986, do EstadÕ-Maior da Anilada, publi:
cada no Boletim do Ministério da Marinha n' 011, de 28 de
novembro de 1986, combinado com o incisO IV do artigo
8', título I, capítulo III do Regulamento para o Tráfego Marítimo (RTM), aprovado pelo Decreto n' 87.648, de 24 de setembro de 1982;
Considerando o desenvolvimento crescente da atividade
de esporte e recreio realizada por clubes náuticOs e empresas
locadoras de embarcações miúdas dos tipos moto-aquático,
caíque, caiaque, pedalinho, pranchas de surfe windsurf;
Considerando o crescente emprego de botes infláveis para
o apoio de embarcações de maior porte, quando fundeadas;
Considerando que a autoríza_ção de funcionamento das
empresas que exploram essas ativídades, mediante a utilização
das embarcações citadas, é da competência das Prefeituras
Municipàis locais;
Con-siderando a necessidade de se evitar a ocorrência
de acidentes envolvendo as embarcações supramencionadas,
seus proprietários-~ seus uSU.àiios, banhistas e outras embarcações que tr~feguem naS suas proximidades,
Resolve:
Art. 1? As pranchas de surf e windsurf, o caíque, o
caiaque e o pedalinho, bem como os demais meio.s flutuantes,
rígidos ou infláveiS, com· cOfupifmento tne}ibr ·crh igual a 3m,
apesar de serem embarcações, nos termos do_art.JO do RTM,
ficam diSpensados de inscrição nas Capitanias dos Portos e
OM subordinadas.
§ 1"' A dispensa de inscrição de embarcações não exime
seu proprietário" das responsabilidades administrativas perante
as Capitanias dos PortOS ou Órgãos subordin_ados, bem como
das responsabilidades cíveis ou penaus pelos danos causados
a terceiros; e
§ 2"' As ·embarcações-tipo- inoto-aquátíca. -deverão ser
inscritas nas Capitanias dos Portos, na forma do art. 215 do
RTM.
Art. 29 O proprietário das embarcações enquadradas
no art. 19 também é responsavél pelo cumprimento das normas
seguintes, de acordo com o preScrito no capítulo único do
título VI do RTM:
··
a) as embarcações somente poderão permanecer no mar
à luz do dia, isto é, entre o nascer e o pór do sol;
b) as embarcações não poderão ter sua lotação excedida; e
c) as embarcações não poderão ser utilizadas para a
prática de atividades ilícilàS e atenlatôrla5aiDoral. _
.
Art. 39 É o_brigatório às entidades e empresas que alugam embarcações:
a) manter as mesmas em perfeitas condições de manutenção e segurança;
b) manter um registro das embarcaç-ó-es- sob sua guarda
e responsabilidade;
- _
c) remeter à Capitania dos Portos ou Órgãos subordinados, anualmente, até o dia 31 de janeiro, a relação das
embarcações sob_ sua guarda; e
d) em função das áreas de operação e dOS requisitOS
de segurança estabelecidos pelos_ Capitães dos Portos, o proprietário deverá elaborar um impresso contendo_ normas de
segurança e fornecê-lo ao usuário da emb_a~~ção ou a s~u
responsável, quando se tratar de menor de idade.
Art. 4" Toda embarcaç_ão enquadrada no artigo 19 , exceto as pranchas de surf e windsurf, deverá ter seu nome
pintado em ambos os bordos, de forma a permitir sua perfeita
identificação.
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Parágrafo único. Quando pertencerem a empresas· oo.
clubes náuticos, as embarcações deverão ter inscrito, pn!ferencialmente, na popa, o nome da empresa ou do dupe e ,
número de ordem, dentro da organização a que pertencerem.
Art. 5t? As áreas de operação das embarcações meneio~
nadas no artigo 1? deverão ser delimitadas e definidas pelos
Capitães dos Portos, de comum acordo com as autoridades
municipais ou estaduaiS cdritpetentes.
.
Art. 6"' Para a condução de_embarcações a motor, exceto as moto-aquáticas, será exigida a habilitação do condutor,
conforme previsto no art. 347 do RTM.
§ 1~> O propriet~rio da embarcação ou moto-aqUática
será responsáVel, perante o Capitão -dos Portos, pelo cumprimento das normas e prescrições estabelecidas nas Portarias,
inclusive os que envolverem os usuários.
§ 2' O proprietário de moto-aquática deverá, por ocasião çla inscrição, assinai' um termo de responsabilidade conforme descrito no parágrafo anterior, que ficará arqUivado
na pasta da embarcação.
Art. 7"' Em função da quantidade de embarcações em
operação e das características da ár_ea delimitada, de conformidade com o artigo 59 , e, caso os riscos- para os usuáriOs
o justifiquem, a critério dos Capitães dos Portos, as empresaS
exploradoras deste tipo de atividade deverão manter, na área
explorada, uma embarcaçãO de- apoiO e ·se-gurança devidamente guarnecida.
Parágrafo único. A embarcação de apoio_ e segurança
deverá ser guarnecida por pessoal habilitado, possuir capacidade para rebocar as embarcações apoiadas e ser dotada de
bóias circulares com retinida, coletes salva-vidas para os usuá~
rios e outros recursos de salvatagem julgados convenientes
pelo Capitão dos Portos.
Art. 89 O Capitão dos Portos, em função das características da área de operações, poderá determinar o uso obrigatório de coletes salva-vidas pelos US!lárioS das embarcações
enquadradas no art. 19
Art. 99 As CapitaniaS dos Portos e OM subordinadas
deverão inspecionar, anualmente, as embarcações enquadradas no art. 1~' pertencentes a empresas ou·--dubes náuticos,
emitindo uma relação contendo as embarcações inspeciOnadas, por empresas.
Parágrafo único. As embarcações que fon~_m consideradas sem segurança deverão ser retiradas _de tráfego, até
que sejam sanadas as -deficiências en-contradas.
Art. 10. As normas e prescrições sobre Ouso e dOtações
das embarcações mencionadas no artigo 1? serão estabelecidas
por Portarias do Capitão dos Portos.
Art. 11. Esta Portaria erttra em vig-or na j,-resente -d-ata;
revogada a de n"' 0032, de 4 de novembro de 1987, desta
Diretoria.

-

Sergio.Tavares Doherty-, Vice:Almirante Diretor
Distribuição:
Listas: HAA"; "AB" CoroOpNav- DGN; uAC" PEM;
"BA"· "CA" exceto: COMCONTRAM- ComemChCo~FfE; "DA" DAdM --SDGM; "DD" DHN; "EBA"
_éNSP; .. EBAE"; "F" TM; "NB" exceto CIFluPi; "ND".
Organizações extra Marinha: AABLC - ABAC ABARO - ABEAM - ABNT - ABS - BC - BV CENTRONAVE- CONEPE- DNV-,-- FRONAPEGL - IBAMA - !PT - IRB - LLOYD B.RASILEIRO.
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-LRB- MRE -NK- PETROBRÁS -RINA- SIMP
- SINAVAL- STA- SYNDARMA.
(À ComissãO de Serl'iços de lnfra-EStn_tÚtra ~ decisão- termiizafi~·a.)

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)-, b projeto
lido será publicado e remetido à Comissão cOmPetente. Sobre a mesa, requerimento que ·será_-lidópelo Sr. 1~
Secretário.
-- o

-

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 827, DE 1991
Solicita informações ao Sr. Ministro da EcOnomia,
Fazenda e Planejamento, sobre a intervenção do Banco
Central do Brasil no Banco do Estado de Pernambuco.
Sr. Presidente:
Requeiro a V. Ex', nos termos regimentais, sejam solicitadas ao Sr. Ministro-da Economia, Fazenda e Plane jamento,
as seguintes informações:-1. Quais os motivOs que leVaram o Banco Central a mudar
de orientação, ao· fazer uma intervenção no Banco do Estado
de Pernambuco- BANDEPE, pois tanto o Pi-esidente anterior, Sr. Ibrahim Eris, como o atual, Sr. Francisco Gros, declararam, sempre que, apesar da lei admitir, o regime de iritervenção estaria descartado pelo atual Governo? __
· 2. Quais as razões que justificaram, especificamente,
intervenção do Banco do Estado de Pernambuco- BANDEPE, e qual a natureza de sua_atual administração?
3. O Banco Central injetou recursos no Banco do Estado
de Pernambuco --'- BANDEPE, para evitar o agravamento
de uma eventual crise de liquidez?
4. Por que o Banco Central não agiu da miSiri3: maneira,
nos casos do Banco do Estado da Paraíba, do Banco do Estado
do Rio Grande do Norte e do Banco do Estado do Piauí,
preferindo a sua liquidação extrajudicial?
5. A propósito, quando o Banco Central fará o levantamento da liquidação extrajudicial desses bancos estaduais?
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1991. - Senador
Humberto Lucena, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafetelia) :___cb requeri~
menta lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do inciso Ili dO art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafetelra)-:__Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
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1976 e ao caput e § 2• do art. 10 da Lei n' 2.145,
de 29 de dezembro de 1953. (Dependendo de votação
do Requerimento n~781, de 1~91, d_e ~_xtinção da urgência:} · · ·

_ A Presidência comunica ao Plenário que a apreciação
desta matéria está sustada, até que, seja esclareCido se há
inexatidão material nos autógrafos emitidos pela Câmara dos
Deputados a esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 103 DE 1991
(Em regime de urgência nos termos do atr. 336, c. do
Regimento Interno. Discussão, ein turno únicO, do Projeto- de t.ei da
Câmara n• 103, de 1991 (n• 2.017/91, na Casa de origem), de iniciativa do.Presidente_da República, que
fixa o efetivo do CPJpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. (Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, -rustiça Cidadania.)
Solicito ao nohre Senador Valmir -CampclO- (;-Parecer
-da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a
matéria.

e

O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB - DF. Para emitir
pateéer.)"- Sr. Presidente, Srs. Senadores,-- é submetido ã
apreciação do Senado Federal o texto do Projeto de Lei da
Cámara n• 103, de 1991 (n• 2.017- de 1991, na Cámara
dos Deputados), que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal.
- O pi'Ojefo sob exame foi remetido ao Congresso Nacional,
nos temios do art. 61, § 19 , da Constituição Federal, através
da Mensagem n• 552, de 11 de outubro de~ 1991, e tramita
no Senado em regime de urgência, na forma do Requerimento
n• 818, de 1991.
Na e~posição de motivos que acompãnha a mensagem,
o Sr. Mimstro de Estado da Justiça afirma que "trata-se de
proposta de ajustamento e modernização em quatro fases sucessiYas para adequar o contingente operacional do Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, de modo a dar-lhe
condições de acompanhar o acelerado crescimento populacional da região, alcançando a proporção de um bombeiro
militar para cada ~50 habitantes. T<ll providência é inarredávd
já qu~, na metade desta década, o Distrito Federal contará,
aproxunadamente, com dois milhões e quinhentos mil habitantes, que, acrescidos de cerca de 500.000 óutros freqüentadores
do mercado de trabalho no Distrito Federal, residentes na
região do_ entorno, são todos atendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o que exige um quantitativo
ORDEMDODTA
de bombeiros militares na ordem de 6.500 homens. A relação
de 1 por 450, no caso do Distrito Federal, é decori:ência de
o projeto urbanístico modenlõ da cidade facilitar, parcialItem 1:
PROJETO. )j É-LEI DA CÂMARA
mente, as operações realizadas pela Corponrçâ<l~ Essa circunsN"' 85, DE 1991
--t<Jpc_ia_ representa considerável redução nos custos_para os cq(Em regime de urgência noS terlnoS, do art. 336 -C. do _ ftes públicos, posto que a UNESCO e organiZã:çÇ)eS siniilares
Regimento Interno)
__
___ _ _-_- _ -,- ___ _
de pafses desenvolvidos estimam necessária a proporção de
Discussão, e-m_turno úniCo, q_<?~PfOjeto_de_Lei-da um boi!J:beir:o para cada duzentos habitantes".
Câmara n~85, de 1991 {ri9 1:793191, na Casa: de origem),
- Ressalte-se que, relativamente â constitucionalidade e
de iniciativa do Presidente da República, que dá nova juridic!dad~_ do projeto, não encontramos qualquer restrição
redação ao § 19 do art. 3~ e aos arts. 7"' e 99 do Decre- pois,- o inciso XN do art. 21 define como competência da
to-Lei n~ 28_8, de 28 de fevereiro de 1967, ao caput União a organização e manut~nção do _Corpo de Bombeiros
do art. 37 do Decreto-Lei n9 L455, de 7 de 3.bril de Militar do Distrito Federal; além do mais, estabelece como

a
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competência privativa da União legislai- sobre normas gerais
de organização, efetivos, material bélico, garantias,- convocação e mobilização dos corpos de bombeiros militares, entre
eles o do Distrito FeQ.eral (art. 22, inciso XXI, da Constituição
Federal).
· ·
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara n• I 03, de 1991.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -O parecer
da Comissão õe Constituiçãq, Justiça e Çidadaniã, que acaba
de ser lido pelo Senador Valmir Campelo, conclui favoravelmente à matéria.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada pOr falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Epirácio Cafeteira) -Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 104, DE 1991
(Em regime de urgência nos termos do atr. 336, c. do
Regimento Interno.
Discussão, em tUrno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 104, de 1991 (n' 2.016191, na Casa âe origem), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e dá outras providêncas.
_
(À Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania).
·
Solicito ao nobre Senador Maurício Corrêa o. parecer
da Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Ci5iadani~ sobre a
matéria.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Para proferir
parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,-s:rs. Senadores, trata-se de projeto de iniciativa do Presidente da República que, com base na Constituição, encaminha-o ao Congress_o Nacional, uma vez que a segurançà pública {ffiantiâa
e organizada pela União Federal. Desta forma, qualquer alteração que vise a segurança- pública de Brasflia tem que ser
submetida ao Congresso Nacional.
O projetO piocura exatãii1ente definir as- riõVãS atribuições, com vistas a adequá-las à Constituição de 1988, do Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Acabamos de ouvir,
neste instante, o rela~ório sobre o aumento do efetivo dO
Corpo ae Bombeiro Militar, e agora tratamos de uma espécie
de lei orgânica sobre o assunto.
Portanto, o projeto é jurídico e absolutamente cõ:nstitucional e o meu parecer é favorável, nos seguintes termos:
É submetido à apreciação do Senado Federal o texto
do Projeto de Lei da Câmara n• 104, de 1991 (n' 2.016 de 1991, na Câmara dos Deputado_s) que dispõe sobre·a organização do Corpo de Bomb!,::ir_o_s Mi_litar do Distrito_ F~deral.
O projeto, sob ·apreciação, fo1 remetido ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 6_1, § 1~ da Constituição Federal,
através da Mensagem n' 551/91, de 11 de outubro de 1991,
tramitando em regime de urgéncia.
Na exposição de motivos que acomparilia a mensagem,
o Sr. Ministro de Estado 4_ª- J ustíça afi~ ma que se faz n·ec-~-ssária
a ampliação e o melhoramento da estrutura organizacional
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal~ "deforma
que o atendimento à população, num todo, seja o mais efi-ciente e dinâmico POSsível".
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Mais adiante São elencadas as etapas que concretizarão
·a modernização e adequação da Corporação para maior eficiência no serviço à população:
a) divisão da área do Distrito Federal em duas regiões
distiiitas para fins operacionais;
b) _transformação dos atuais Gi"upamentos de Incêndio
e SubagrupamentoS, reSpediVâ.mente, em Batalhões e Companhias Regionais de Incêndio, e o Grupamento de Busca
e Salvamento em Batalhão de Busca e Salvamento;
·
c) classificação das localidades em função de suas peculiaridades e respectivos graus de risco, como critério para definir
o socorro básjco, a estrutura, a orga11ização e a dimensão
de suas Unidades de Colnbate- a Incêndio;
d) criação de duas Companhias de Emergência Médica,
uma Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Flores- _
tal, uma Companhia de Guarda e Segurança, uma Companhia
Feminina, o Centro de Investigação e Prevenção de Incêndio,
o Centro de Altos Estu_dos, Coinando_e Estado-Maior, o Centro de Treinamento Operacional, o Centro de Especialização,
Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o Centro de Assistência, o Centro de Informática, os dois Comandos Operacionais (Leste e Oeste), as Companhias Regionais de Incêndio
do Setor Comercial Sul, do Lago Norte, da Agrovila São
Sebastião, do Gama Oeste, da Ceilândia Norte, de Taguatinga
Sul, de Santa Maria e do Cruzeiro.
Enfim, no que tange à constitucionalidade e juridicidade
do projeto, não encontramos qualquer restrição, pois o inciso
XIV do art. 21 define como competência da União e organizaçãó e manutenção do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; mais ainda, estabelece como competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organizaç-ão,
efetivos, material bélico, garantias, oonvocação e mqbilização
dos corpos de bombeiros militares, entre eles o do Distrito
·Federal (art. 22, iriciso' XXI da Constituição Federal).
Diante da juridicidade e boa técnica legislativa, não bastasse a constitucionalidade já apontada, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n• 104, de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão_.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Item 4:
Discussão, em turno único, da redãção final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer p5' 427,
de 1991), das Emendas do Senado ao Projeto-de Lei
da Câmara n' 121, de 1990 (n• 1.169/88, na Casa de
origem), que dispõe sobre a retirada e transplante de
tecidos, órgãos e partes do -corpo humano, com fins
terapêuticos e científicos, e dá outras providências.
_ Em discussão a redação fin_al, em tur11:o úniCo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a pãfavi-ã~ enCerrô a discussão.
_E~cerr_~~a_ -~ ~ÍSCIJSSão, sem apresent~_S~() __ de emendas,
a redação firial é considerada definitivamente apioVãda, nos
termos do disposto no art. 324 do Reginieiftó IJ)terh6.
~ O projeto volta à Câmara -dos ,Deputados.
ifa s~guint~ a redação fimll aprovada:
Redação final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 121, de 1990 (n• 1.169, de 1988,
na Casa de origem), que dispõe sobre a retirada e trans-
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plante de teddos, órgãos e partes do corpo humano,
com fins terapêuticos e científicos e dá outrias provi-
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pela Presidência da República e o impedimento, não por força
de dispositivo coriStltucional, mas de uma ação excepcional
do Presidente da Câmara, Carlos Luz.
dências.
QUero, neste momento, juntamente com este registro,
EMENDAN•l
enfatizar a minha fé em que~ apesar de estarmos vivendo
(Correspondente ã Emenda n•!, de Plenário)
um momento turbulento do ponto de vista econôrnico, cqm
Acrescente-se ao art. 3-;o, in fine, do projeto, a expressão: graves distorções no campo social, com injustiçaS profundas
a afetarem largos segmentos da sqciedade brasileira, vamos
"Após consulta obrigatória aos familiares."
sobrepujar as dificuldades. Num preito de homenagem ao
EMENDAN•2
catarinense Nereu Ramos, quero enaltecer os traços de sereni(Corresponde ã Emenda n• 2, de Plenário)
dade e de fé no futuro do Brasil que permitiram a ele cumprir
Acrescente-se ao ar:t. s~ do_projeto,, o segu~n~ parágrafo o curto, mas proveitoso, ·período de exercício da Presidênc_ia
da República e que_ nos remeteu à posse de Juscelino Kubitsúnico:
chek de Oliveira.
"Art. 5,Este- veio a ser, praticamente, o únicó civil Presidente
Parágrãfo UnicO. -EStas rnstitUiÇões enviarão
da República, no pedodo republicano mais recente, nos últianualmente ao Ministérfo da Saúde relação das doações
mos 62 arios, que cumpriu, tendo sido eleito pelo povo, interealizadas e o destino das partes retiradas."
gralmente o seu mandato.
.
_
Desejo, portanto, muito mais.do qúe proceder aqui um
EMENDAN>3
registro meramente biográficq_ ~ desnecessário, até, para
enaltecer a figura de Nercu Ramos -, frisar as qualidades
(Corresponde ã Emenda n• 3, de Plenário)
da .serenidade e da temperança, que marcaram aquele líder
Acrescente-se ao art. &, do projeto, o $eguinte parágrafo catarinense brasileiro e que permitii"ãm (jue se cruzaSse um
único:
periodo tão tempestuoso da vida nacional, nos fazendo chegar
"Art. 69
. --não s~ pode dizer que tenha sido ao perío_do á_ureo Parágrafo único. Os prontuáríos médicos deta: a um período de otimismo, de exercício do poder dentro das
lhando os atos cirúrgicos relativos aos transplantes e normas democráticas que sinte"tiia o mandato do Presidente
enxertos serão mantidos nos arquivos das instituições Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Este era o registro que gostaria de fazer nesta oportu~
referidas e um relatório anual, contendo os nomes dos
pacientes receptores, será enviado ao Ministério da - nidade.
Saúde.''
O Sr- Josaphat Marinho - Perruite-me V. Ex• um aparte?
EMENDAN•4
O SR. ESPERJDIÃO AMIN - Com a maior honra e
(Corresponde à Emenda n• 4, de Plenário)
satisfação, nobre Senador Josaphat Marinho.
Dê-se ao art. 99, do projeto, a seguinte redação:
O Sr. Josaphat Marinho -Nobre Senador Esperidião
'' Art. 9~ Serão criados OUfrOSfegionais ou esta- Ainiit, V. Ex~ faz bem em assinalar a figura austera de Nereu
duais para cadastrar os candidatos a receptores e asse- Ramos e a sua presença, ainda que transitoriamente, na Presidência da República. Entretanto, V. Ex• assinala um dado
gurar a fiel observância da ordem de inscrição ...
histórico, e é bom que em nome, também, da História se
assinare que é pena que naquele período o Congresso, violanEMENDAN•S
do_ a_. Constituiçã~ Federal, haja declarado o impedimento
de dois Presidentes da República.
(Corresponde à Emenda n• 6, de Plenário)
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Fiz o registro. Nereu RaInclua-se, como art. 13, renumerando-se os demais:
"Art. 13. O Ministério da Saiíde será o órgão -mos não âSsumiú em cafáter- nOrmal, posto que o impedimento
de Café Filho e de Carlos Luz, Vice-Presidente da República
fiscalizador desta lei."
e Presidente da Câmara, respectivamente, ocorreu de maneira
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteirar- Está esgo- absolutamente excepcional. Mas o fato - e é esse o registro
tada a matéria cOnstanfe da Ordem do Dia.
que faço- é que foram justamente a temperança e a austeriHá oradores inscritos_.
__ __
dade de Nereu Ramos que permitiram que se saísse de um
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
perí~do turbul~nto para um de efetivo respeito à democracia,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o ã Constituição, que ensejou_ a posse de Juscelino Kubitschek,
seguinte- discurso.) --Sr_ Presidente, s~~ e Srs. Senadores, em cujb governo Nereu Ramos foi empossado como Ministro
há exatos 36 anos, no bojo de uma grande_crise institucional, da Justiça.
Eis o que desejo assinalar e o faço, enriquecido pela
assumia a Presidência da República, nesta data, portanto,
11 de novembro, no ano de 1955, o então Sena:dor Nereu colocação de V. Ex~ que enaltece, na minha opinião, a missão
Ramos, eleito em 1954 para cumprir mais uni Iiiaridato polí- de Nereu Ramos.
Era o que tinha a d~zer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
~~ tico.
Menos como catarinense, seu conterrâneo, me valho desO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
ta ocasião para rememorar o clima de grave comoção intestina,
de perturbação da ordem pública e de temor p_elas Instituições a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
que o nosso País vivia naquela- ocasião, após o sulddi-o do
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
Presidente Getúlio Vargas, depois da passagem de Café Filho o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, S~ Senadores, leio
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noJornal do Brasil de 30-10-91 que o Sindicato dos Atletas _ de .forma insolúvel, fecusando~se~ doravante, o oportUnismo
ProfissíóTiãis do Estado do Ri.o inJciou um ril_oVimetno _de joga- _ siniPiesmente eleitoreiro ou promocional que marca momendores de futebol visando à participação de_steS: rra -aprOvação tos bissextos dessas relaçõ~s.
A situação do futebol brasileiro, como se sabe, é das
dos campos onde se realizam as partidas dos clubes carioças.
pioreS. Portanto, cabe tentar revertê-la antes que seja tarde.
Desse encontro de diversos jogadores de renome com
Atualmente, assiStiffiõs--pela televisão a i.ínia campanha feitao presidente do Sindicato surgiram duas ProVfdênclâs a Seif:m
de depoimentos de jornalistas, técnicos e ex-jogadores, vincutomadas. Uma, é que decidiu-se fazer uma campanha para
lando mensagens voltadas à identificação de problemas e ao
impedir que algUm: jogador de futebol entre em campo quando
resgate do futebol. Fala-se da violência nos estádios que afasta
as condições dest_e não sejam consideradas _satisfatórias pe1os
o público, do empobrecimentO técnico dás equipes, da necessi~
próprios jogadores e Sindicato. Isso já a pai'fír de 1992. A
outra providência é o encaminhamento de sugestões à Fededade do fortalecimento das escolinhas de futebol, da revisão
do calendário das competições etc. - _ ___ ___ _ __ _
ração Carioca, a fim de buscar solução defiriiiiVa-parã-a situaMas, um dos problemas fundamentais é a progressiva
ção em que se encontra a maioria dos campos de futebol.
De acordo com o jogador Júnior, do FlamengO~- trata-se
redução dos espaços públicos para a prática do futebol, aliada
de uma tarefa difícil essa de vetar campos de futebol, mas _ à d~terioração_ dos campos de treino e de jogo.
é preciso se lutar pela melhoria das condições dos carilpos.
- AD.tigiunente, efa comum ver-se, nas cidad_es e à beira
das estradas, campos de futeb_ol, improvisados em terrenos
A idéi·a básica, segundo ele, é trocar a i_!Tiagem dos jogadores
pelo trabalho de empresa interessada ein reciipei-3:n!- manter
ou áreas desocupadas, onde a presença dos praticantes do
futebol era maciça. Hojê não. Escasseiam os campos de várzea
campos de futebol. Os clubes e a Federaç~o oontribuíri"am
com pequena parcela de recursos...
e os campinhos nas cidades, em praças e em quadras desportiVaS. O ióteteifse_·pclo futebol parece que, realmente, decresAbordo este assunto hoje, Sr. Presidente, por dois m6ti~
ceu. Isso impede o surgimento de grandes talentos como. ouvos. Prímeiro, porque; de fato, uma das princípãiS cauSas
trora.
do dec;línjo do futebol brasileiro, é o abandono em que se
O investimento nas escolinhas de base é, de fato, imporencontram os campos de jogo. Segundo, porque, já em 19_85,
tante. Porém, há que cuidar-se da infra-estrutura física. dos
tendo detectado esse problema, apresentei o Projeto--de Lei
do Senado no 26918S:, que propunha a destinação do produto
campos de futebol. Os clubes e a administração pública. dos
líquido da arrecadação de dois testes anuais da Loteria Esporestádios municipais vêm sofrendo aS conseqüências de todas
tiva Federal, para a implantação, conservação Õu fefo[llla
as -dificuldades da situação económico-financeira do País. É
dos campos de treinamento ou competição doS clubes, dos
preCiso encontrar fórmulas que viabilizem uma diversificação
estádios municipais ou estaduais Infelizmente, tratada colno
e um fortalecimento das fontes de receita dos clubes e/ou
entidades esportivas.
proposição de pouca importância, a matéria foí rejeitada em
1987.
Urna dessas possíveis fórmulas foi tentada por mim, nos
termoS do Projeto de minha autoria, antes referido, mas infeAgora, o assunto passa a ser visto, Pelos próPrios Jogadolizmente rejeitado.
res, como preocupante e mereC"edór de, no míninio~Uma atenção.
Cumpriria atualizá-l_o e reapresentá-lo. Todavia, para que
a iniciativa não se-perca na lentidão de uma nova tramitação
Os-temas ligados ao esporte não constumam freqüentar
a tribuna do Congresso. Não conseguiria -ãpOntar unia razão
legislativa, ainda por cima sem êxito, fica a intenção, consubstanciada ne.ste pronunciamento, de colaborar e contribuir para
plausível para esse pouco interesse parlainen(af(>OJ: tã1S -remas.
Talvez seja até por falta de estímulo, decorrente de um certo
__
a solução dé um dos problemas do nosso futebol.
Quem sabe, agora, com os atletas e os dirigentes ajudando
distanciamento da própria comunidade esportiva ou dos -diri~
gentes de seus diversos setores. É verda,de_ que o esporte tem
e somando esforços com todos nós, o futebol brasileiro encontre saídas para os problemas que o afetam.notória convivência com-a põlítica e com ela se ambienta
nas suas relações çle poder, tanto interna, quanto externaEra o_que tinha a dizer, Sr. Pre.sidente. (Mui_to be~!)
mente. Inclusive não têm_ sido poucos os- casos de políticos
com mandato eletiVo de origem e base desportiva. Mesmo
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Não há mais
assim. entretanto, pouco se trata, no Parlamento, de questOes oradores inscritos.
-_
relacionadas ao esporte.
_
_
_
Nada mais havendo a trat:,lr, vou encerrar os traba.Ihos,
Mas, _é evidente a importância dos_ assuntos esportivos, - designando para a sessão ordinária de affianhã a segu_inte
quando _s_e_ os compreende no conjunto de__temas de intçxesse
nacional. Nesse contexto, o futebol assume um51 relevância
ORDEMDODlA
especial, pois indiscutivelmente ainda se constitui_na grãndf.
-1paixão popular no BrasiL Poucos s_ão os_indjferentes, qua)ldo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 103, DE 1991
se trata de copa do mundo, ou de torneios internacionais,
ou ainda das finais de carnpeorratos brasileiros, nacionªis ou
(Em regrrne de urgência nos termos do
336,
estaduais. É evid.ente que, comparado o momento atual do
c, do Regimento Interno)
futebol brasileiro com_ seu passado glorioso, vem cre~~_!ldo
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
bastante o número do$ __indiferentes c. dos decepcionados. Ainda assim, ele se mantém como uma das manifeStações de n• 103, de 1991 (n• 2.017/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que fixa o efetivo do Corpo de
paixão coletiva mais_ enraiz_ad~s na _cultura brasileira~
_
Desse modo, entendo que é necessària_um_ajnteração Bombeiros Militar do Distrito Fe_der~.l, tendo
maior de dirigentes e atletas do futebol brasil<:;:iio _çom aS
PARÉCER -favorável, proferido em Plenário, da Comis-autoridades do Poder Público, numa· aproX.iniaÇãp que vise
são. à efetiva solução dos problemas atuais-, antes que-se-acumulem
·- de Constituição, Justiça e Cidadania •

art:
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-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 104, DE 1991

estabelece as diretrizes para os Planos de Carreira do Serviço

Público Civil da União e dá outras providências. (Dependendo
df! pareçerda Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

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

-6PROJETO bE LEI DO SENADO N' 278, DE 1989
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara

n' !04, de 1991 (n' 2.016/91, na Casa de origem), de iniciathia
do Presidente da República, que dispõe sobre a organização

básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federai,
e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, proferido em_Plenário, da Comissão

- de Constitulçáo, Justiça e Cidadania.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 85, DE 1991
(Em regime de urgência, art. 336, c, do Regimento

Interno).
Discussão, em tunlo -cinico; do Projeto de ~Lei da Câmara
n9 85, de 1991 (n"' 1. 7g3191, rla Casa de iniciativa do Presidente
da República que dá nova redação ao § I' do art. 3' aos
arts. 79 e 9"' do Decreto-Lei n~" 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 § do art. 10 da Lei n' 2.145, de
29 dezembro de 1953.
(Dependendo da votação do Requerimento n' 781, de
· 1991, de extinção da urgência.)
-4PROJETODELEIDOSENADON' !71, DE 1989-COMPLEMENTAR
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
278, de de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro,

que altera o item III do art. 50-da Lei n' 8.059, de 4 de
julho de 1990 (dependendo de Parecer da Comissão de Assuntos Sociais).
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão_ às 16hl0min.)
PORTARIA N• 40, DE 1991

Ci Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regulamentares, resolve tornar sem efeito aPortaria n' 31, de 1991 que designou SEBASTIÂO DA SILVA AZEVEDO, servidor do Cegraf, para integrar a Comissãu-de Justificação criada pela Portaria n• 29, de 1991, e incumbida de instruir e examinar o pedido fonnulado no Processo

n• 006523/91-9.
Senado Federal, 4 de novembro de 1991. Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.

Senador

PORTARIA Ni 41, DE 1991

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
n• 171, de 1989 -Complementar, de autoria do Senador suas atribuições reguJamentares, e em cumprimento ao que
Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso =determina o parágrafo único do art. 8" do Ato da Comissão
I do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado Diretora n• 59, de 1988, resolve designar ULYSSES CELESpara fins de cálculo da participação dos municípios na Receita TINO XAVIER, servidor do Cegraf, para integrar a Comissão

do Imposto sobre Operações Relativas ã Circulação de Merca-

dorias e sobre Prestação de Serviços de Tran-sportes Interestadual e Intennunicipal e de Comunicação_, tendo

PARECERES favoráveis, sob n• 428, de 1990, e 260,
de 1991, das Comissões
-

de Justificação criada peJa Portaria n9 29, de 1991, e incumbida
de instruir e examinar o pedido formulado no Processo n»

006523/91-9.

.

Senado Feder~l, 4 de novembro de 1991. Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.

Senador

de Assuntos Econômicos; e

- de Constituição, Justiça e Cidadania.
-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 81, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.

172, I, do Regimento Interno)
Discussão, cm turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara

n• 81, de 1990 (n' 4.059, de 1989, na Casa de origem), que

PORTARIA N• 42, DE 1991
O Primeiro Secretário do Senado Federal; no uso de
suas atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em
vista o que consta do Processo n»OI7654/91-2~ resolve aplicar

a penalidade de Advertencia ao_servidor ALA OR BARBOSA
DOS SANTOS, Assessor Legislativo do Quadro de Pessoal
do Senado Federai, com base nos arts. 1q, IV, 127, I, e
129 da Lei n' 8.112, de 1990, e 558, I, do Regulamento Admi-nistrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 8 de novembro de 1991. Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.

Senador

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVI- N'164

QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 1991

ONG~ESSO

BRASÍLIA- DF

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; 214, DE 1991
Aprova o texto da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre a Rend'!, firmada entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da India, em Nova Delhi, a 26 de abril de
1988.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovndo 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 Governo da República da Índia, em Nova Delhi, a 26 de abril de 1988.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Senado Federal, 12 de novembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

CONVENÇÃO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O
GOVERNO DA REPÚBLICA DA ÍNDIA
DESTINADA A EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM MATÉitiA
DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA
O Governo da República Federativa do Brasil _

e
•
O Governo da República da India.
_
Desejalido_concluir uma Convenç_ão Destinada a Evitar
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda,
Acordaram o seguinte:
ARTIGO 1
Pessoas visadas

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

ARTIG02
_ hnpostos visados
1. Os íinpOStos aos qua1s se aplica a Convenção são:
a) rio caso do Brasil:

- o imposto feder-al-sebre a renda, com exclusão do imposto suplementar de renda e do imposto sobre atividades
de IJlenor importância;
(doravante referido como "imposto brasileiro");

b) no cas<>da Índia:
(I) o imposto sobre a renda, inclusive seus adicionais;
(II) a sobretaxa. (doravante referidos como Himposto indiano").
2. A Convenção aplica-se também a quaisquer impostos
idênticos ou substancialmente semelhantes que forem introduzidos após a data da sua assinatura, seja em adição aos impostos acima meric1onados, seja em sua substituição. As autoridades competentes dos Estados Contratantes nqtificar-se-ão
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mutuamente de quaisquer modificações significativas que
nham ocorrido em suas respectivas legislações tributárias.

te"-

ARTIG03
' -~---Dcrmlções gerais
1. Para os fins da presente Convenção, a não ser que

ARTIG04

Domlcflio Fiscal

1. Para os fins da presente Convenção, a expressão "residente de um Estado Contratante'' designa qualquer pessoa·
que, erti virtude da legislação desse Estado, está aí sujeita
o contexto imponha interpretação diferente:
a imposto eni razão do seu domicílio, residência, sede de
a) o termo "nacionais" designa:
direção ou qualquer outro critério de natureza análoga.
I - todas as pessoas físicas que possuam a nacionalidade
2. Quando, por força do disposto no parágrafo 1, uma
de um Estado Contratante;
II- todas as pessoas jurídicas, sociedades de pessoas pessoa física for residente de ambos os Estados Contratantes,
a situação será resolvida como segue:
e associações constituídas de acordo com a legislação em vigor
·a) será considerada residente do Estado em que disponha
num Estado Contratante;
b) as expressões-· "_um Estado Contratante" e "o outro de uma habitação permanente; se dispuser de uma habitação
permanente em ambos os Estados, será considerada. residente
Estado Contratante" designam o Btãsil ou a Índia, consoante
do Estado com o qual suas relações- pessoais e económicas
o contexto;
c) o termo "pessoa" abrange uma pessoa física, uma so~ - sejam máis estreitas (centro de interesses vita-is);
b) se o Estado em que tenha o centro de seus interesses
ciedade e qualquer outra entidade que, em virtude da legisla~
vitais não puder ser determinado, ou se não dispuser de uma
ção tributária em vigor nos respectivos Estados Contratantes,
habitação permanente em nenhum dos Estados, será consideseja considerada como uma unidade tributária;
rada residente do Estado em que permanecer de forma habid) o termo ''sociedade" designa qualquer pessoa jurídica
tual;
ou qualquer entidade que, para fins tributários, seja--Considec) se permanecer de forma habitual em ambos os Estados
rada como uma pessoa jurídica;
01.1 se não permanecer de forma habitual em nenhum deles,
e) as expressões "empresa de um Estado Contratante"
e "empresa do outro Estado Contratante" designam, respecti- será considerada residente do Estado de que for nacional;
d) se for nacional de ambos os Estados ou se não for
vamente, uma empresa exploradora por um residente de um
nacional de nenhum deles, as autoridades competentes dos
Estado Contratante c uma empresa exploradora por um resiEstados Contratantes resolverão a questão de comum acordo.
dente do outro Estado Contratante;
3. Quando, por força do disposto no parágrafo I, uma
f) a expressão ~'tráfego internacional" designa qualquer
pessoa que não seja uma pessoa físíca for residente de ambos
transporte efetuad_o por um navio ou aeronave explorado por
os Estados Contratante-s, será considerada residente do Estado
uma empresa cuja sede de direção efetiva esteja situada em
em que estiVer situada _sua sede de direção efetiva.
um Estado Contratante, exceto quando o navio ou aeronave
seja explorado apenas entre lugares situados no _outro Estado
ARTIGOS
Contratante;
Estabelecimento permãnente
g) o termo "imposto" designa o impoStO brasileiro ou
imposto indiano, consoante o c_ontexto;
l: Para os fins da presente Convenção, _é.l expressão "estah) a expressão "autoridade competente" designa:
bel~ctme!lto pertnanente~· designa uriia iristalãção fixa de neI - no caso do Brasil: o MinistéiiO da Faz~nda, o Secre- góclOs em que a empresa exerce toda ou parte de sua atividade
tário da_Receita Federal, ou seu representante autorizado;
- ·__ ~- A expressão "estabelecimento permanente" abrang~
II -no caso da Índia: o_Governo Central no.Ministério especialmente:
da Fazenda (Departamento da Receita} ou seu representante
a) uma sede de direção;
autorizado.
. b) uma sucursal;
3~ Para aplicação_da Convenção por um Estado_ Contrac) um escritório;
d) uma fábrica;
tante, qualquer expressão que não se encontre nela definida
tem o sentido que lhe é atribuído pela legislação desse Estado
e) uma oficina;
relativo aos impostos que são objeto da Convenção, a não
O um mina, um poço de petróleo ou de gás, uma pedreira
ser que o contexto imponha uma interpretação diferente.
ou outro local. de extraçáo de recursos naturais;
-~-
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g) um canteiro de construção ou montagem cuja duração
_ __ 2. A_ expressão "bens imobiliários" é definida de acordo
exceda seis meses;
·
com -a legislação do Estado Contratante em que os bens em
h) uma instalação, sonda perfuração ou navio, usados
questão estiverem situados. A expressão compreende, em
para a exploração ou utilização de recursos naturai~, mas uniqualquer caso, os acessórioS da propriedade imobiliária, o
camente se desta forma usados por um perlodo que exceda -~ado e o equipamento utilizados nas explorações agrícolas
___ . ---~-------~~--:--::_~---- __
seis meses~
e florestais, os direitos a que se apliCam as disposlçOes do
3. Não obstante as disposições precedentes deSte Artigo,
direito privado relativas à propriedade territorial, o usufruto
a expressão "estabelecimento permanente" n_~o ~mpreende:
de bens Í-!JlObiliári9S e os direitos aos pagamentos variáveis
a) a utilização de instalações unicamente para fins de
ou fixos pela exploração ou côilcessão da eXploração de jazidas
armazenagem ou exposição de bens ou mercadorias pertenminerais, fontes e outros recursos naturais; os navios e aeronaves não são consideradOs bens imobiliários.
__
centes à empresa;
b) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias
3_.- O dispostO no ParágrafO 1 aplica-se aos rendimentos
pertencentes à empresa unicamente para fins de armazenagem
provenienteS-Oa exploração direta, da locação ou do arrendaou exposição;
--mento, assim como de qualquer outra forma de exploração
c) a manutenção de um estoque de bens ou mercadorias
. .
.
de bens imobiliários.
pertencentes à empresa unicamente para fins de transforma4. O disposto nos parágrafos 1 e 3 aplica-se igualmente
ção por outra empresa;
- _ · _" -- ãO$__-rendime_ntos provenientes de bens imobiliários de uma
d) a manutenção de uma instalação fixa de negócios uniempresa e aos rendimentos de ~ens i_mobiliários- que -sirvain
camente para finS de comprar bens ou mercadorias ou de
para o ~xe.r:~í~o _de pr?fissões ind~pendentes.
obter informações para: a empresa;
-ARTIG07
e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios uniLucros das empresas
camente para fins de realizar para a empresa qualquer outra
atividade de caráter preparatório ou auxHiar.
4. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2, quando
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante
uma pessoa- que não seja um agente independente ao qual
só são tributáveis nesse Estado, a não ser que a empresa
se aplique o parágrafo 5 - atue por conta de uma- empresa
exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio
e tenha, e habitualmente exerça, num Estado Contratante
de um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa
poderes para concluir contratos em nome da empresa, esta
exercer sua atividade na forma indicada, seus lucros são tribu~
empresa será Considerada como tendo um estabelecimento
táveis no outro Estado, mas unicamente na medida em que
permanente nesse Estado relativamente a quaisquer ativida- forem atribuíveis a esse estabeleçiro.ento permanente.
des que essa pessoa exerça pata a -eniptesa·, a riãô ser que
2. Com ressalva do disposto no parágrafo 3, quando uma
as atividades de tal pessoa se limitem às ~~p.cionada~ nq pará- empresa de um Estado Contratante exercer sua atividade no
grafo 3, as quais, se exetdd3s- por intennédio__ d~ uma in~ta outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento
lação fixa de negócios, não fafiam desta instalação fixa d_e
permanente aí situado, serão atribuídos em cada Estado Connegócios um estabelicímento permanente, nõ"s termós desse
tratante a esse estabelecimento permanente os lucros que ob,parágrafo.
teria se fosse uma emp.r:esa distinta e se,P~rada exercendo ativi5. Não se considera que uma empresa de u_~ _Es_tado dades idênticas Ou similares en:i condições idênticas ou simila~
Contratante tem um eStabelecimento permanente no outro
res e transaCionando cõm absoluta independência com a emEstado Contratante pelo simples fato de exercer a -sua ativipresa de que é estabelecimento permanente.
dade nesse outro Estado por intermédio de um corretor, de
3. Na determinação dos lucros de um estabelecimento
um comissário geral ou de qualquer outro agente indepenpermanente é permitido deduziras desp_esas que tiverem sido
dente, desde que essas pe-ssoas atuem nç_~~-~bito n()rmal_de feitas para a consecução dos objetivos do estabelecimento
suas atividades. Todavia, quando a:s atividades desse agente
permanente, incluindo as despesas de direção e as despesas
são total ou quase totalmente exercidas por conta dessa mesma
gerais_de administração assim realizadas, em conformidade
empresa ou por conta dessa e de outras empresas que centro· com as disposições da legislação tributária do Estado Contralem, sejam controladas ou estejam sujeitas ao mesmo_ controle
tante considerado e sujeitas às limitações nela previSfas: -- comum, tal como essa empresa, ele não será considerado
4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento
um agente independente, ~os termo~ Ü€!~~e parágrafo.
permanente _p_elo fato da simples compra, por esse estabele6. O fato de uma sociedade residente de um Estado Con- cimento permanente, de bens ou mercadorias para a empresa.
tratante coritrolar ou ser controlada por uma s-ocied<:!de resiQuando os luçros compreenderem rendimentos tratadente do outro Estado Contratante ou que exerÇa sUa ativi- -dos .separadamente em outros artigos da presente Convenção,
dade nesse outro Estado (quer seja por intermédio de um
as respectivas disposições não serão afetadas pelas disposições
estabelecimento permanente, quer de outro rnodo) não é, deste artigo.
por si só, bastante para fazer· de qualquer dessas sociedades
ARTIGOS
·
estabelecimento perm-anente da outra.
Navegação marítima e aérea
ARTIG06_.
Rendimentos de bens imobiliários
1. Os lucros provenientes da exploração de navios ou
aeronaves em tr4[ego íriternacional só s_ão tributáveis no Esta1. Os rendimentos q_u~--~1!1 residente de um -EStado Con- -dO Contratante em ciue estiver situada a sede de direção efetiva
tratante aufira de -be-ns· iinobiliários (incluídos os rendimentos -da empresa.
_ _
____ . ___ ~
de explorações agríColas ou__florestais) situadOs no-Outi-0 Esta_2. Se a sede de_direçao·eretívª d~- urna e91presa de navedo Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
gação maríti:rriã se- situar a bordo de um navio, essa sede
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nertte poderá aí estar sujeito a um imposto retido na fonte
considera-se situada no Estado Contratante em qUe se enconde acordo com legislação brasileira. Todavia, esse imposto
tra o porto de registro desse navio ou, na ausênci~ de porto
não poderá exceder 15% do montante bruto dos lucros- desse
de registro, no Estado Contratante em que resida a pessoa
e-stab~lecimento permanente determinado após o pagamento
que explora o navio.
do imposto de sociedade referente a esses lucros.
3. O disposto no parágrafo I aplica-se também aos lucros
6. Quando-uma sociedade residente de um Estado Con.:.
provenientes da participação num consórcio, numa exploração
tr-atante receber luCros ou rendimentos provenientes do outro
em comum ou num organismo inteniãciónal de exploração.
Estado Contratante, esse outro Estado não poderá cobrar
4. A expressão "exploração de navios ou aerOnaves" denenhum imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade,
signa o -negócih de transporte de pessoas, co!:!eio, gado ou
mercadorias efetuada pelos proprietários ou- arrendatários ou · ex:ceto na medida em que esses dividendos forem pagos a
um residente desse outro Estado ou à medida em que a particifretadores dos navios nu aeronaves, inclusive a venda de bilhepação geradora dos dividendos estiver efetivamente ligada
tes para esse transporte por conta de outras empresas.
a um estabelecimento permanente situado nesse outro Estado,
ARTIG09
nem sujeitar os lucros não distribuídos da sociedade a um
Empresas associadas
imposto sobre lucros não distribuídos, mesmo se os dividendos
pagos ou os lucros não distribuídos consistirem, total ou parQuando:
a) uma empresa de um Estado Contratante participar, cialmente, em lucros ou rendimentos provenientes desse outro
direta ou indiretalilente; da direção, do controle ou do capital Estado ..
de uma empresa do outro Estado Contratante, ou
b) as mesmas pessoas participarem, direta ou indiretaARTIGO 11
mente~ da direção, do controle ou do capital de uma empresa
Juros
de um Estado Contratante e de uma empresa do outro Estado
Contratante,
1. Os juros provenienteS âe um Estado Contratante·-e
e, em ambos os casos, as duas empresas estiverem ligadas, pagos a um residente do outro Estado Contratante São tilbutánas suas relações comerciais ou financeiras, por co-ndições veis nesse outro Estado.
aceitas ou impostas que- difirarii das que seriam estabelecidas
2. Todavia, esses juros podem também ser tributados
entre empresas independentes, os lucros que, sem essas condi~ no Estado Contratante de que provêm, e de acordo com a
ções, teriam sido obtidos por uma das empresas, mas não legislação desse Estado, mas se a pessoa que os receber for
o fora.in por carisa dessas condições, podem ser incluídos nos o beneficiário efetivo dos juros o imposto assim estabelecido
lucros dessa empresa e tributados como tais.
não poderá exceder 15% do montante bruto dos juros.
3. Não obstante o disposto nos parágrafos I e 2:
ARTIGO 10
a) o_s juros provenientes de um Estado Contratante e
Dividendos
pagos· ao Governo do outro Estado Contratante, a uma sua
1. Os dividendos pagos por uma sociedade residente subdivisão política ou a qualquer agência (inclusive uma instide um Estado Contratante a um residente do outro -Estado tuição Iinanceira) -de propriedade exclusiva desse Governo
Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
ou subdivisão política são isentos de ímposto no primeíro
2. Todavia, esses dividendos podem também_ ser tribu- Estado mencionado_, a mio ser que se aplique o subparágrafo
tados no Estado Contratante de que é residente a sociedade b;
que os paga e de acordo com· a legislação desse Estado, mas
b) os juros de obrigações, títulos ou debêntures emitid_os
se a pessoa que os rec-eber for uma sociedade que seja o pelo Governo de um Estado Contratante, uma sua subdivisão
beneficiário efetivO dos dividendos, o imposto assim estabe- política ou por qualquer agência (inclusive uma iristituição
lecido não poderá exceder 15% do montante bruto dos divi- financeira) de propriedade exClusiva desse Governo ou subdidendos.
visãO política só sãó trib_!!tá_yeis ri esSe ~stªdo.
_
Este parágrafo não af6ta a tributação da Socíect3de pelos
4. O termo "juros", usado neste artigo, designa os renlucros dos quais os dividendos são pagos.
dimentos da dívida pública, de títulos ou debêntures, acompa3. O terniO-''âivíde-ndOs", uSado neste artigO,-designa -nhados ou não de garantia hipotecária OU âe cláusula de partios rendimentos provenientes de ações, ações ou direitos de cipação nos lucros, de créditos de qualquer natureza, bem
fruição, ações de empresas mineradoras, panes de fu-ndador como outros rendimentos que, pela legislação tributária do
ou outros direitos de participaçãõ eril. lucros, com exceção Estado Contratante de que provêm, sejam assemelhados aos
de créditos, bem como os-rendimentos provenientes de outras rendimentos de importâncias emprestadas.
participaçõeS de capital que estão sujeitos ao mesnio- trata-~- 5. O disposto nos parágrafoS 1 e 2 não se aplica se
mento tributário -dos rendimentos de ações pela legislação o beneficiário efetivõ dos juros, residente de um Estado Condo Estado de que é residente a sociedade que os distribui.
tratante, desenvolver atividades no outro Estado_Contratante
4. O disposto nos parágrafos I e 2 não se aplica se :de que provêm os juros por meio de um estabelecimento
o beneficiário efetivo dos dividendos, residente de um Estado permanente aí situado, e o crédito· em relação ao qual os
Contratante, desenvolver atividade no outro Estado Contra- juros são pagos estiver efetiVamente ligado a esse estabeletante de que é residente a sociedade que paga os dividendos cimento permanente. Neste caso, aplica-se o disposto no artigo
por meio de um estabelecimento permanente aí sitUado, e
7.
a participação em relação à qual os dividendos são pagos
6. A limitação da alíquota do imposto estabelecida no
estiver efetivameilte ligada a esse estabelecimento pennanen- parágrafo 2 não se aplica aos juros provenientes de um Estado
te. Nesse caso, 'aplica-se o dispostq no artigo 7.
Contratante e pagos a um estabelecimento permanente de
5. QU.ãndci -um residf:nte- da Índia tiver um estabele- uma empresa do outro Estado Contratante situado em um
cimento permanente no Brasil, este eStabelecimento perma- terceiro EstadQ.

e

i

---
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7. Os juros são considerados provenientes de um Estado nente do pagamento desses royalties, tais royalties serão consiContratante quando o devedor for esse próprio Estado, uma . de~ados provenientes do Estado Contratante em que o estaQesua subdivisão política, uma autoridade local ou um residente leclffiento pennanente estiver situado. 6. Quando, em conseqüência de relações especiclis exisdesse Estado. No entanto, quando o devedor dos_ juros, residente ou não de um Estado Contratante, tiver num Estado tentes entre o devedor e o beneficiário efetivo ou entre ambos
Contratante um estabelecimento permanente em relação com e qualquer outra pessoa, o montante dos royalties tendo em
o qual haja sido contraída a obrigação que dá origem aos conta o uso, direit? ou iflformãçáo -pelo qual são pagos, excejuros e caiba a esse estabelecimento permanente o pagamento der aquele que sena acordado entre o devedor e o beneficiário
desses juros, tais juros serão considerados provenientes do efe!ivo na ausência de tais relações, o disposto neste artigo
Estado em que o estabelecimento permanente estiver situado. aphca-se apenas a este último montante mencionado. Neste
8. Quando, em conseqüência de relações especiais eXis- caso, a parte excedente dos pagamentos será tributável de
tentes entre o devedor e o beneficiário efetivo ou e·ntre ambos acordo com a legislação de cada Estado Contratante, tendo
e qualquer outra pesso-a;-o montante dos juros, tendo em em conta as outras disposições da presente convenção.
conta o crédito pelo qual são pagos, exceder aquele que seria
ARTIGO 13
acordado entre o devedor e o beneficiário efetivo na ausência
Ganhos de capital
, de tais relações, o disposto neste artigo aplica-se apenas a
este último montante mencionado. Neste caso, a parte exce·
1. Os ganhos que um residente de um Estado Contradente dos pagamentos será tributável de acordo com a legisla- tante aufira da alienação de bens imobiliários referidos no
ção de cada Estado Contratante, tendo em conta as outras artigo 6, situado no outro Estado Contratante, são tributáveis
disposiçõeS da presente convenção. nesse outro Estado.
2. Os ganhos provenientes da alienação de bens mobiliáARTIGO 12
. rios que façam parte do ativo de um estabelecimento permaRoyalties
nente que uma empresa de um Estado Contratante teilha
1. Os royaltles provenientes de um Estado Contratante no outro Estado Contratante, incluindo os ganhos proveniene pagos a um residente do outro Estado Contratante sáo tribu- tes da alienação desse estabelecimento permanente (isolado
táveis nesse outro Estado.
ou com o conjunto de empresa), são tributáveis nesse outro
2. Todavia, esses royalties podem também ser tribu- Estado. No entanto, os g~ho~ provenientes da alienação de
tados no Estado Contratante de que provêm, e de acordo navios ou aeronaves utilizados no tráfego internacional ou
com a legislação desse Estado, mas se a pessoa que os receber de bens mobiliários pertinentes à exploração de tais navios
for o beneficiário efetivo dos royalties o imposto assim estabe- ou aeronaves, só são tributáveis no EstadO Contraümte em
lecido não poderá exceder:
que estiver situada a sede de direção efetiva da empresa.
a) 25% do montante bruto dos royalties provenientes
}. _ps ganhos proveni~nt~s da aliena_ção de quaisquer
do uso ou da concessão do uso de marcas de indústria ou outros bens diferentes dos mencionados nos parágrafos 1 e
comércio;
-·
2 são tributáveis em ambos os Estados Coritratantes. -b) 15% do montante bruto dos royalties em todos os demais casos.
ARTIGO 14
3. 0-téi'mo ioyaltles, usado neste artigo~- designa as re~
Profissões inde_p~~~:de~tes
munerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou-pela con1. Os rendimentos obtidos por um residente de um EStacessão do uso de um direito de autor sobre ~ma obra literária,
artística ou científica (inclusive os filmes cinematográficos, do Contratante que exerça atividades que se enquadram na
filmes ou fitas de gravação de programas de televisão ou radio- expressão "profissão liberal" que caracterizam atividades de
difusão), de uma patente, marca de indústria ou coméicio, caráter independente só são tributáveis nesse Estado, "á não
desenho ou modelo, plano, fórmula ou processo secretOs, ser que a remuneração por esses serviços ou atíVidades seja
bem como- pelo uso ou pela concessão do uso de um equipa- paga por um residente do outro Estado Contiahinte õu o
mento industrial, comercial ou científico ou por informações encargo caiba a um estabelecimento permanente aí sitti3.do.
correspondentes à experiência adquirida no setor industrial, Neste caso, os rendimentos são tributáveis nesse outro Estado.
2. A expressão "profissão liberal" abrange, em especial
'
comercial ou científico.
4. O disposto nos parágrafos 1 e 2 oito se aplica se as atividades independentes de caráter científico, técnico, liteo beneficiário efetiVo dos royãlties, residente de um Estado rário, artístico, educativo ou pedagógico-, bem como as atiVidaContratante, desenvolver atividade no outro Estado Contra- des independentes de médicos, advogados, engenheiros, artante de que provêm os royalties por meio de um estabele- quitetos, dentistas e contadores.
cimento permanente aí situados, e o direito ou o bem em
ARTIGO 15
relação ao ·qual os royalties são pagos estiver efetivamente
ProriSsóes dependentes
ligado a esse estabelecimento pennanente. Neste caso, aplica-se o disposto no artigo 7.
1. Com ressalva do disposto nos art(g-os _16, 18, 19 e
5. Os royalties são cofi-siderados provenientes de um 20, os salários, ordenados ou outras remunerações similares
Estado Contratante quando o devedor for esse próprio Esta- recebidos de um emprego por um residente de um Estado
do, uma sua subdivisão política, uma autoridade-lOcal ou um Contratante só são tributáveis nesse Estado, a não ser que
residente desse Estado. No entanto, quando o devedor dos o--emprego seja exercido no outro Estado Contratante. Se
royalties, residente ou não de um Estado Contratante, tiver o emprego for af_ exercido; a~ remunerações correspondentes
-num Estado Co:õ.trãtanle-um eStãbeleciinento permanente em são tributáveis nesse outro Estado.
relação com o qual haja sido contraída a obrigação que dá
2. -Não obstante o disposto no parágrafo 1, as remuneorigem aos royalties e caiba a esse estabelecimento perma- rações reGebidas por um residente de um Estado Contratante
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de um emprego exercido no outro Estado _Contratante só
são tributáveiS rio-piiineiro- Estado menci6riãâo se:
a) o beneficiário permanecer no-- Outro Estado durante

um período ou períodos que não excedam no total 183 dias
no ano fiscal considerado, e
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 um estabele-

cimento permanente que o empregador tenha no outro Estado.
.
.
.
. _ .. .
_
3. Não obstante as disposições precedentes deste artigo,
as remunerações recebidas em razão de um emprego exercido

de um Estado Contratante ou de uma sua s.ubdivisão política
-ou autoridade local s_ó são tributáveis nesse_Estado.
4. No presente artigo:
a) a expressão "pensões e outras_ remunerações similares" designa pagamentos periódicos efetuados em conseqüência de emprego anterior ou a título de compensação por danos
sofridos em conseqüência de emprego anterior;
b) o termo "anuidade" designa uma quantia determinada, paga periodicamente em prazos determinados durante
a vida ou durante um período de tempo determinado ou deter-minável, em decorrência de_ um compromisso de efetuar os
p3gameittos como retribuição de um pleno e adequado contravalor em dinheiro ou avaliável em dinheiro.

a bordo de um navio ou de uma aeronave explorados no

ARTIGO 19

tráfego intemacioital são tributáveis no Estado Contratante
em que estiver situada a sede de direção efetiva da empresa.

ARTIGO 16
Remunerações de direção
As remunerações de direção e outras rem_une_ra_ções similares recebidas por um residente de um Estado Contratante
na qualidade de membro da diretoria ou de qualquer conselho
de uma sociedade residente do outro Estado Contratante são
tributáveis nesse outro Estado.

ARTIGO 17
Artistas e desportistas

1. Não obstante o disposto nos artigo~ 14 _e 15, os rendimentos obtidos por um residente de um E-stado__Contratante
de suas atividades pessoais exercidas no outro Estado Contratante na qualidade de profissional de espetáculos, tal como
artista de teatro, cinema, rádio ou televisão, ou como músico,
, ou na qualidade de desportista. são tributáveis riesse outro
Estado.
2. Quando os rendimentos de ativ:idades pessoais exercidas, nessa qualidade, por um profissiórial de espetáculos ou
um desportista forem atribuídos não ao próprio profissional
de espetáculos ou desportista mas a outra pessoa, esses rendimentos, não obstante o disposto nos artigos 7, 14 e 15, são
tributáveis no EStado Contratante em que são: __exercídas as
atividades do profissional de espetáculos ou do desportista.

3.

Pagamentos governamentais
.

ARTIGO 18
Pensões e pagamentos da Previdência Social
1. Com reSsalva do disposto no parágrafo 2 do artigo
19, as pensões e outras remunerações similares, pensões alimentícias e anuidades pagas a um residente de um Estado
Contratante são tributáveis nesse Estado.
2. Todavia, essas pensões e outras remunerações similares, pensões alimentícias e anuidades podem taMbém ser tributadas no outro Estado Contratante se o·pagameiltó-for efetuado por um residente desse outro Estado ou por um estabelecimento permanente aí situado.
3. Não obstante o disposto nos parágrafõs 1 e 2, as
pensões e outros pagamentos efetua-dos em virtude de um
programa oficial que integre o sistema de previdência sâcial

.

1. As remunerações,_excluindo as pensões,_ pagas por
um Estado Contratante, uma s_ua_subdiyisão política ou autoridade local a uma pessoa física, em razão de serviços prestados
a esse Estado, subdivisão política ou autoridade local só são
tributáveis nesse_ Estado.
Todavia, essas remunerações só são tributáveis no Estado
Contratante de que o beneficiáiio é residente se os serviços
forem prestados nesse Estado e se o beneficiário das remunerações for um residente desse Estado que:
a) seja um nacional desse Estado, ou
b) não tenha se tornado um residente desse Estado unicamente_ com a (lnalidade de prestar os serviçõs.
2.- As pensões pagas por um Estado Contratante, uma
sua subdivisão política ou autoridade local, quer diretamente
quer através de fundos por eles constituídos, a uma pessoa
física, em razões de serviços prestados a esse Estado, subdivisão política ou aUtoridade local, só são tributáveis nesse

.Estado.
3. O disposto nos arfígos 15, 16 e 18 aplica-se às remunerações e pensões pagas em razão de serviços prestados no
âmbito de uma atividade comercial ou industrial exercida por
um Estado Coritratante, uma sua subdivisão política ou autori-

dadelocal.
ARTIG020
Professores e pesquisadores

O· disposto nos parágrafos I e 2 deste artigo não

se aplica aos rendimentos obtidos por um profissional de espetáculos ou por um desportista de atividades desempenhadas
em um Estado Contratante, se a visita a esse Estado for patrocinada pelo outro Estado Contratante ou- substancialmente
custeada por fundos públicos desse outro Estado, incluindo
os de uma sua subdivisão política ou autoridade local.
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L Uma pessoa física que é, ou foi em período imediatamente anterior à sua visita a um Estado Contratante, residente
de outro Estado Contratante e_ que, a convite do Go_verno
do Estado primeiramente mencionado ou__de uma universidade, estabeiecimento de ensino superior, escola, museu ou
o~tra instituição cultural desse primeiro Estado, ou que, cumpnndo 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 conferêD.cias
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 Es-

tado.
2. Este artigo não se aplica aos rendimentOs-provenientes de pesquisas que forem realizadas primordialmente em
benefício particular de pessoa ou pesscra:rdeterminadas.

ART!G021
Estudantes- e aprendizes

1. As importâncias que Um estudante ou aprendiz que
é, ou foi em- período imediatamente anterior à sua visita a
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um Estado Côntratante, residente do outro Estado COntra- ou obrigação correspondente diferente ou mais onerosa do
tante _e_ que permanecer_ nõ primeiro_ Estado mencionado com ·que aquelas a que estejam ou possâin estar sujeitos os nacioo únicO firii~de prosseguir sua educação ou treinamento, rece- nais-desse outro Estado que se encontrem na mesma situação.
2. A tributação de um estabelecimento permanente que
ber para sua manutençao; educação ou trelharD.eiltO;-não são
tributáveis nesse Estado, d .:-sde que provenham de fontes si- uma empresa de um Estado Contratante tenha no outro Estado Contratante não será menos favorável_ nesse outro Estado
tuadas fora desse Estado.
2. Em relação a doações, bolsas de estt~do e remune- do que a das •empresas desse outro Estado que exerçam as
ráçóes por emprego nãó abrangiâas pelo parágrafo 1, o estu- mesmas atividades, Esta disposição não poderá ser interpredante ou aprendiz de que trata o parágrafo 1 tem direito, tada no sentido de obrigar um Estado Contratante a conceder
adicionalmente, durante essa educação ou- treinamento, às · aos residentes do outro Estado Contratante as deduções pesmesmas isenções, abatimentos õli reduções em relação a im- soais, abatimentos e reduções para fins de tributação em funpostos concedidos aos reSidentes do Estado_de que é viSitante. ção do estado civii ou encargos familiares concedidos aos seus
3. Os benefícios deste artigo estendem-se unicamente próPrioS -residentes~
pelo período de tempo que seja razoável ou costumeirarnente
3. As empresas de um Estado Contratante cujo capital
necessário para completar a educação ou treinamento propos- seja passi.iído ou controlado, total ou parcialmente, direta
tos, mas em ca_so algum nenhuma pessoa física gouu:_á do~ ou indiretamente, por um ou mais residentes dq,outro Estado
benefícios deste artigo por mais de cinco anos consecutivos, Contratante, não ficarão suje-itas no primeiro Estado primeiraa contar da data de sua primeira chegada nesse Estado.
mente mencionado a nenhuma tributação ou obrigação corres. pendente diferente 9u mais _onerosa do que aquelas a que
_estejam ou possam estar sujeitas outras empresas similares
ARTIG022
desse primeiro Estado cujo capital seJa- põssufdo ou contraOutros rendimentos
. lado, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, por um
Os rendimentos de um residente de um Estado Contra- ou mais residentes de um terceiro Estado.
·Neste artigo, o termo "tributação" designa os impostos
tante provenientes do outro Estado Contratante e nãO tra:fados
nos artigos precedentes da presente convenção ·sâo tributáveis yisado~ pela presente convenção.
nesse outro Estado.
ARTIG0-23
Métodos para eliminar a dupla tributação
1. Ressalvado o disposto nos parágrafos 3 e 4,_ quando
um residente de um Estado Contratante receber rendimentos
que, de acordo com as disposições da present~ç:onvenção,
sejam tributáveis no outro Estado Contratafite; o primeiro
Estado mencionado permitirá que seja deduzido do imposto
incidente sobre os rendimentos desse residente um montante
iguai ao imposto pago no out:rOCStado.
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder a fra~
ção do imposto, calculado antes da dedução, correspondente
aos rendimentos que podem ser tributados no outro Estado.
2. __ Para a dedução mencionada no parágrafo 1, o imposto pago nesSe outro_ Estado será sempre considerado como
tendo sido pago à alíquota de 25% do montanle- bruto dos
juros referidos no parágrafo 2 do artigo !I e dos royalties
referidos no parágrafo 2b do artigo 12, desde que, no entanto,
o imposto assim considerado cO!l_!O tendo sido pago não exceder o imposto exigível sobre esses rendimentOs no primeiro
Estado mencionado.
3. Quando uma sociedade residente de um Estado Contratante receber dividendos que, de acordo com o disposto
no parágrafo 2 do_ artigQlO, são tributáveis no outro Estado
Contratante, o primeiro Estado mencionado "isentará de imposto esses dividendos.
4. Quando um residente da fndia auferir lucros que,
de acordo com o disposto no parágrafo 5 do artigo 10, sejam
tributáveis no Brasil, a Índia isentará de imposto esses lucros::

ARTIG025
Procedimento amigável
1. Quando um residente de um Estado Contratante considerar qu~ as medidas tomadas por um ou ambós oS Estados
Contratantes conduzem ou poderão conduzir, em relação a
si, a uma tributação em desacordo com a presente convenção,
poderá, independentemente dos recursos previstos pelo direito interno desses Estados, submeter o seu caso à autoridade
competente do Estado Contratante de que é residente. O
casó deverá ser apresentado dentro de cinco anos a contar
da data do recebimento da notificação da medida que conduzir
a uma tributação em desacordo com a convenção.

2. A autorjdade competente, se a reclamação se lhe
afigurar justificada e não estiver em condições de lhe dar
uma solução adequada, esforçar-se~á 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 convenção. O acordo se aplica independenteniente dos prazos previstos pelo direito interno dos EstadOs- Contratantes.

-3. As autoridades competentes dos EstadoS Contratantes esforçar-se-ão por resolver, através de acordp amigável,
as difiCuldades ou as dúvidas a que possa dar Iugar a interpre_taçáoou a apiicação da convenção. Poderão também consuitar-se mutuamente com vistas a eliminar_ a dupla tributação
nos casos não previstos J?.a convenção.

4: As autoridades competentes dos Estados Contratantes poderão comunicitr-se diretamente a fim de chegar a um
_acordo nos termos indicados nos parágrafos anteriores. QuanARTIG024
do, p~ra chegar a esse acordo, parecer aconselhável uma troca
Não-discriminação
verbal de opiniões, essa troca poderá efetuar-se no âmbito
1: .os nacionais ..de uin Estf!.do Conir3tante n$í.o_ficarão de uma-comissão composta por representantes das autoridades
sujeitõs ·no outro Estãdo Contratante a nenhuma tributação competentes dos Estados Contratantes.
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ARTIG026
Trocã de informações
1. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as informações necessárias (inclusive do-

cumentos) para aplicar as disposições da convenção ou dª
legislação interna dos Estados Contratantes relativa aos impostos abrangidos pela convenção, na medida em que a tributação
nela prevista não seja contrária à convenção, particularmente
em relação à prevenção da fraude ou sonegaç_ão desses impostos. Todas as informações recebidas por um Estado Contratante serão consideradas se_çretas da mesma fo.rma que as
informações obtidas em virtude da legislação intema desse
Estado. Entretanto, se as informações forem consideradas
originalmente secretas no Estado que as transmitir, só serão
comunicadas às pessoas ou autorid.ades (incluincto.9_S tril]una_is
e órgãos administratiVos), encarregados do lançamento ou
cobrança, da execução ou instauração de prOcesso, ou da
decisão de recursos em relação aos impostos visados pela convenção. Essas pessoas ou ·autonaaQes qtiUzarãó~ãS.Triforma-ções
exclusivamente para esses fins·; mas poderão revelá-Ias em
audiências públicas de tribunais ou em decisões jUdici~is. As
autoridades competentes, mediante consultas, determinarão
as condições, métodos e técnica_s apropriados em relação aos
assuntos sobre os quais tal troca de informações será feita,
inclusive, quando procedente, troca de informações sobre a
evasão fiscal.
2. O disposto no parágrafo 1 não poderá, em caso algum, ser interpretado no sentido de impor a um Estado Contratante a obrigação:
a) de tomar medidas administrativas çontrárias à sua le_gislação_ou_à_sua prática administrativa ou às do outro Estado
Contratante;
b) de fornecer informações ou documentos que não possam ser obtidos com base na sua legislação ou- no âmbito
da sua prática administrativa·no·rmal ou das do outro Estado
Contratante;
c) de fornecer infóriilaç6es ou documento~ reveladores
de segredos comerciais, industriais ou prOÍls-Slonais ou de processos comerciais ou industriais, ou infotm3Ções cuja com uni~
cação seja contrária à ordem públ~~a.
ARTIGO 27
Agentes diplomáticos e funcionários consulares
Nada na presente convenção prejudicará os privilégios
fiscais de que se beneficiem os agentes- diplomáticos ou funcionários consulares em virtude de regras gerais de direitO. ínternacional ou de posições de acordo especiais.
ARTIGO 28Entrada em vigor
1. A presente convenção será ratifica-da e os instrumentos de ratificação serão trocados em breve, de preferência
o mais cedo possível.
2. A convenção entrará em vigor na data da troca dos
instrumentos de ratificação e as_suas disposiÇões serão aplicadas pela primeira vez:
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a) no Brasil:

I - no que concerne aos impostos retidos na fonte, às
iinportâncias pagas ou creditadas no/ou depois do primeiro
dia de janeiro do ano cale~~ário ifu ~diatamente seguinte àquele em que a convenção entrar em vigor;
~

II- no que concerne aos demais impostos abrangidos
pela convenção, ao período-base que comece no/ou depois
do primeiro dia de janeiro do ano calendário imediatamente
seguinte àquele em que a convenção entrar em vigor;
b) na Índia:
Em relação aos rendimentos provenientes de qualquer
período-base que comece no/ou depois do primeiro dia de
abril imediatamente segufnte ao ano calendário em que a
convenção entrar em vigor.
ARTIGO 29
Denúncia
Qualquer dos Estados Contratantes_ pode denunciar a
presente convenção _depois de decorrido um período de cinco
anos a contar da data de sua entrada em vigor, mediante
um aviso escrito de denúncia entregue ao outro Estado Contratante através dos canais diplomáticos, desde que tal aviso
seja dado no/ou antes do_trigésifuç) dia de junho de qualquer
ano calendário.
Nesse caso, a· convenção cessará de ter efeito:
a) no Brasil:

I - no que concerne aos impostos retidos na fonte, âs
importâncias pagas ou creditadas no/ou depois do primeiro
dia de janeiro do ano caleQdário imediatamente seguinte àquele em que o aviso de denúncia tenha sido dado;
·II -no que concerne aos demais impostos-,-aos períodosbase que comecem no/ou depois do primeiro dia de janeiro
do ano calendário imediatamente seguinte àquele em que o
aviso de denúncia tenha sido dado;
- b) na fndia:
Em relação aos rendimentos provenientes de qualquer
período-base que comece no/ou depois do primeiro dia de
abril imediatamente seguinte ao ano calendário ein que -à
aviso tenha sido dado.
Em testemunho do que, os abaixo assinados, para isso
devidamente autorizados, assinaram a presente convenção.
Feita em duplicata em Nova Delhi, no dia 26 de abril
de 1988, nas línguas portuguesa, hindi e inglesa, sendo os
dois textos igualmente autênticoS. Em caso de qualquer divergência de interpretação, prevalecerá o texto em língua inglesa.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Octávio
Raioho da Silva Neves.
. J;'~Jp O_ovemo da República da Índia: P.K. Appachoo.
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.------SENADO FEDERAL-----,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N9 58, DE 1991
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a emitir e colocar no mercado
Letras Financeiras do Tesou-ro do Estado do Rio Grande do Sul - LFTIRS, vencíveis em
novembro de 1991, no total de 3.000.000.000 (três bilhões).
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1' É o Governo do .Estacfo do Rio Grande do Siií, nos termos da Resolução n' 58, de
13 de dezembro de 1990, do Senado Federal, autorizado a emitir e colocar no mercado Letras Financeiras
do Estado do Rio Grande do Sul- LFT/RS, no total de atê 3.000.000.000 (três bilhões).
Art. 2' A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substituídos, deduzida a
parcela de dezesseis por cento, consoante pactuado no Memorando de Entendimentos, firmado pelo referido
Estado com o Ministério da Economia, Fazenda e.Planejamento e com o Banco Central do Brasil;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.485 dias;
·
- e) valor nominal: Cr$ 1,00.
Art. 3' Esta Resolução ntra em vigor ná data de sua publicação.
_
Senado Federal, 12 de novembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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ração de crédito externo, no valor de y !97.000.000.
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Projeto de Decreto Legislativo n~ 130/91, de autoria
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--~96.618-, de 31 de agasto de 1988, a Portaria n~ 883, de

8 de novembro de 1990, do Ministério da Infra-Estrutura,
1.2.2- Ofício do Sr. 1• Secretário da Cámara dos De-

putados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo- do

se~

guinte projeto:
-Projeto de Decreto Legislativo n' 129/91 (n'_62/91,
na Câmara· dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o GovernO da ItepUblica

Popular da Bulgária, em Brasilia, em 25 de julho de 1990.
1.2.3- Parecer
Referente à seguinte matéria:
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara

n' 19, de 1991 (n' 3.903/89, na Casa de origem), que dispõe
sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providên-

cias. (Redação do vencido para o turno suplementar.)

e a Portaria n~ 31, de 25 de fevereiro de 1991, da Secretaria
Nacional de Comunicações, do Ministério da I:itfra-Estrutura.
1.2.6 - Comunicações da Presidência
- Deferimento ad referendum da Comissáo Díretora,

dos Requerimentos

n~

815, 816 e 817/91; de autoria do

Senador Pedro Simon.
-Designação de Senadores para integrarem a Comis-

são Parlamentar Conjuntª do Mercosul.
1.2.7- Discursos do Expediente
SENADOR ESPERIDIÁO AMÍN~Fechamenio do

acordo da dívida externa brasileira.

SENADOR MAURfCIO COR~A- Privatização

das telecomunicações.
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SUMÁRIO
1.2.8 - Comunicação da Presidência
Designação de Senadores para emitir parecer sobre

a Proposta de Emenda à Constituição d719!, que dá
nova redação ao inciso II do art. 40 da Constituição Fe-

deral.
1.3-0RDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Cãmara n' 103191 (n' 2.017191,
na Casa de o_rigem), que fixa o efetiv-o do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Aprovado, após usarem

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NEY MARANHÃO - Transcurso dos
166 anos do Diário de Peroambnco.
SENADOR NELSON CARNEIRO___:_ Concessao da
"Medalha Ruy Barbosa'', pelo Conselho Federal da OAB
= 3o ex-Ministro --do Supremo Tribunal Federal, Sr. Evaodro
Lins e Silva. ..
.
SENADOR EDUARDO SUPLIC'(- Matéria publi_cada no jornal Folha de s. Paulo, de domingo último, sobre
a situação de miséria eri:l que Vive-gtãnde parte da população nordestina.

da palavra os Sr>. Mansueto de Lavor, Valmir Campelo,
_ SENADOR HlDEKEL FREITAS- Apelo em favor
Chagas Rodrigues, Jutahy Magalhães e Maurício Cmrêa~ __ da região noroeste do Estado do.RJo de Janei~o. _ _ _
À sanção.
- - . .
_ SENADOR MARCO MACIEL - II Encontro Na- Projeto de Lei da Câmara n' 104191 (n' 2.016191, .cional dos Procuradores Regionais Eleitorais, realizado em
na Casa d_e origem), que dispõe sobre a ·orgariização básiCa Brasília.
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dá
SENADOR PEDRO SIMON - Cruzada em favor
outras providênciaS. Aprovado, após usarem da palavra

os Srs. Maurfcio Corrêa, Valmir Campelo, Chagas Rodrigues, Marco Maciel, Oziel Carneiro, Cid Sabóia de Carvalho, Aureo Mello e Mauro Benevides. À sanção.

-Projeto de Lei da Câmara n' 85191 (n' 1.793191,
na Casa de origem), que dá nova redação ao__§_1" do art.

39 e aos arts. 7<f e 9<f do Decreto-Lei n~_2S8, de 28 de
fevereiro de 1967, ao_ caput do art. 37 do Decreto-Lei no
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.. Discussão
sustada.
.
.
-Projeto de Lei do Senado n>;> 278/9_1, que altera o

item III do art. 50 da Lei n' 8.059, de 4 de julho de 1990.

Aprovado, após parecer da comissão co~mpetente, tendo
usado da palavra o Sr. Nelson Carneiro. A Comissão Diretora para a redação final.

-Projeto de Lei do Senad_o n' 1711.89-Complementar,
que define, nos termos do inciso I do art . .161 da_ Consti-

tuição Federal o valor adicionado para fins de cá_!culo .da
participação dos munic_ípios na Receita do Imposto sobre
Onera~ões Relativas à ÇircUlacão de Merc::adorias e sobre

P!e~t;Çã~-d~ S~~~iços de Transportes Interestadualelnter-

da moralização dos costumes e da administr~ção pública.

SENADOR RUY BACELAR -

Fechamento da

Companhia de Cigarfos Souza Cruz, na cidade de Salvador

_ BA.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Ação do

Diretor do Tesouro Nacional, Sr. Roberto Guimarães Fi~
gueiredo, no intento de frustrar o acess? do C011_gresso
Nacional aos dados constantes do_.Sistema lnt~grado de

Administração Financeira do Governo federal- SIAFI,
dificultando ao Poder Legislativo a fiscalização da União.
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Homenagem póstuma ao Dr. Antônio Cabral de Andrade, por

sua integral dedicação à Educação.
1.3.2- Comunicação da Presidência
_. -Término do prazo para apresentação de emendas

ao Projeto de Lei da Câmara n' 61191, sendo que ao mesmo
não foram oferecidas emendas.
1.4 _ENCERRAMENTO

-

2 -- RETIFICAÇÃO

de quorum.

municipal e de Comunicação_- Votação adiada por falta

-Ata da 150• Sessão, realizada em 9-9-91
3 _ CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF

-Projeto de Lei da Câmara n' 81190 (n' 4.05'1, de 1989,
na Cisa de origem), que estabelece as diretrizes para os
Planos de Carreira do Serviço Público Civil da União e

-Ata da 169' Reunião
4 _ MESA DIRETORA
S _ LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

da falta de quorum para a votação do Re_querimento n'
829191, de adiamento da discussão para o dia 18-11-91.

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-NENTES

dá outras providências. Discussão sobrestada, em virtude

Ata da 204a Sessão, em 12 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência -dos Srs. Mauro Benevídes, Alexandre Costa e Rachid Saldanha Derzi
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRF~ reira - Eduardo Suplicy - Elcio Ãlvares - F.speridiao Amin
- Epitácio cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - GariSENTF.S OS-SRS. SENADO lUiS:
baldi Alves Filho - Gerson c:amata - Humberto Lucena Abdias do Nascimento - Affonso <:amargo - Alexan- Hydekel Freitas - Irapuan C'.osta Júnior - Joao Calmem dre Costa - Beni Veras - <:ar los Patrocfnio- Chagas Rodri- Jol!o França - Joao Rocha - Jonas Pinheiro -Jose Paulo
gues- Cid Sabóia de C'.arvalho- Coutinho Jorge- Dario Pe- Biso! - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival
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O acordo em apreço. visa a reger as atividades de caráter
Baptista - Lucfdio Portella - Mansueto de J..aver - Marco
Maciel - Mário Covas - Maurício Corre a - Mauro Benevi- ~ cultural, esportiva e educativo levadas a efeito pelas instituj..,
ções governamentais e não-governamentais de uma das Partes
des - Mcira Filho - Moisés Abrao - Nelson carneiro - Onofre Quinan - Oziel carneiro- Pedro Simon - Rachid Salda- Contratantes no território da outra.
Brasília, 13 de novembro de 1990. -nha Derzi - Raimundo Ura - Ronaldo Aragao - Ronan TIto - Teotonio Vilela Filho - Valmir campelo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCINT/DDC/DIEP/DAI/
- DEII/DFT!Ü365/SDAC LOO·JÓ3, DE 6 .DE NOVEMO SR. PRESIDENTE (Saldanha Derzi) - A lista de pre·
BRO DE 1990, bb SENHOR MINISTRO DE ESTADO
sença acusa o comparecime~t<? de 45 Srs. Sena,dor_es. 1-Jav~ndo
DAS RELAÇÕES EXTERtORES
número regimental, declarO ab~rta a sessão.
_
Sob a proteção d_e Deus, iniciamos noS~9S lrahãlhos.
A Sua Excelência o senhor
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
Fernando Collor
É lido o seguinte
Presidente da República.
Senhor Presidente,
EXPEDIENTE
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo ·texto do AcordO~sobre Cooperação
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Cultural entre o Brasil e a República Popular da Bulgária,
N" 283, 284 e 285, de 1991 (n• 633, 634 e 635/91, !la assinado em Brasília, 25 de julho de 1990.
2. O Acordo em apreço visa a reger as atividades de
origem), de 11 de novembro do corrente ano,_ referentes à
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n• 104, de 1991, caráter cultUral, esportivo e educativo, levadas a efeito_ pelo
aprovação da Resolução n• 56, de 1991 e promulgação do Goverilo", pelas instituições governamentais e não-governamentais de uma das Partes Contratantes no território da outra.
Decreto Legislativo n9 213, de 1991, respectivamente.
Ne-SSe ConteXto, contempla promover a cooperação bilateral
mediante modalidades como o intercâmbio de intelectuais,
OFÍCIO DO SR. I• SECRETÁRiO
artistas, professores, arquitetos e espóttistas; a criação de curDA CÂMARA DOS DEPUTADOS
sos regulares de língua ·portuguesa e búlgara, de literatura
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do e-civifização dos dois países; a tradução ·e publicações de obras
literárias; ó intercâmbio de publicação-e-de missões educacioseguinte projeto:
nais; e a organização de manifestações culturais.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
3. Os Ministérios das Relações Exteriores dos dois países
N• 129, DE 1991
são designados, pelo Aco.rdo, como Coordenadores para efei(N• 62/91, na Câmara dos Deputados)
tos da implementação de suas cláusulas.
4. Permito-me encarecer a Vossa Excelência a con.veAprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural celebrado entre o Gov~rno da República Federativa nieneia de o Governo brasileiro ratificar o presente Acordo,
do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária, para o que será necessária a autorização prévia do Congresso
Nacional, conforme os termos do art. 49, inciso I, da Constiem Brasilia, em 25 de julho de 1990.
tuição Federal.
5 . .Nessas condições, submeto â elevada consideração de
O Congresso Nacional decreta:
Vossa Excelência o anexo·projeto de Mensagem Presidencial
Art. 1~" Fica aprovado o texto do Acordo sobre Coope- ao Congresso Nacional, acompanhado do texto do Acordo
ração Cultural celebrado entre o Governo da República Fede- de Cooperação Cultural entre o Brasil e a República Popular
rativa do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgá- da Bulgária.
ria, em Brasília, em 25 de julho de 1990.
·· Aproveito a oportunida_d_~ para renovar a Vossa ExceParágrafo único. Ficám sujeitoS à. aprOVá.ção--do-Con- lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo
gresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão
respeito.
do referido Acordo, bem como· ·quaisquer ájustes ·complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
Federai, acarretem encargos_ ou compromisso-s graVOSos ao
FEDERATIVA DO BRASlL E O GOVERNO
patrimônio nacional.
DA REPÚBLICA POPULAR DA BULGÁRIA
Art. 2'? Este Decreto Legislativo entra em vigor na dat~
~ SOBRE ~COóPERAÇÂO CULTURAL
de sua publicação.
~
-· ~ - -

MENSAGEM N• 810, DE 1990
ExcelentíssimoS Senhores Membros do Cong-resSo Nacional.
Em conformidade com o disposto- no art. 49, inciso I,
da Constihiição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de vossa·s Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriore·s, d textO do Acordo sobre Cooperação Cultural
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e .o Governo da República Popular da Bulgária, em Brasília,
em 25 de julho de 1990.

O Governo da· República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Bulgária (doravante denominados ''Partes Contratantes")
Inspirados nos princípios do respeito mútuo, da não-intervenção nos assuntos internos e da reciprocidade de vantagens;
Desejosos de desenvolver e fortalecer as relações entre
os dois países;
Acordam o seguinte
ARTIGO!

O presente Acordo rege todas as iniciativas de carátei
cultural, educativo e esportivo levadas a efeito pelo Governo,
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b) avaliar o cumprimento dos programas bilaterais de
intercâmbio, examinar e aprovar programas bienais elabo:
rad_os e projetas específicos; e
c) propor medidas para o aperfeiçoamento da implementação do presente Acordo.
-~ ~
ARTIGO II
2. A ComisSão Mista reunir-se-á alternadamente cm Brasília e em Sófia a cada _doi_s an.os ou de Çt.cordo com a conve- AS Partes Contratantes promoverão o iDtefCâmbio e a
niência de ambas as Partes Contratantes.
cooperação bilateral nos campos da cultura, da educação e
3. As decisões e recomendações estipuladas nas reuniõesdds esportes, observados as respectivas legislações e normas .
da Comissão Mista Cultural dc::verão constar de uma At~ Final,
vigentes e o disposto no presente Acordo.
feita cm -dOis textos origii13.is, em português e eril búlgaro,
ambos igualmente autênticos.
ARTIGO III
ARTIGO VI
O intercâmbio e a cooperação entre as Partes Contratantes poderão compreender.
1. O Governo brasileiro designa o Ministério das Relaa) o intercâmbio de escritores, tradutores, diretores, ata- ções Exteriores como coordenador de sua participação na
res e técnicas, teatrais e cinematográficos, artistas plásticos,
e~ecução do presente Acordo e o Governo búlgario designa,
dançarinos, músicos, arquitetos e esportistas.
para o mesmo fim, o Ministério das Relações Exteriores,b) intercâmbio de professores e estudantes de pós-gra2. Todas as questões relativas à execução dos projeto_s
. _ __-__
_
duação.
_
e programas de intercâmbio e cooperação cultural, educativo
c) a criação de_ cursos regulares de língua- portuguesa, e esportivo entre as Partes Contratantes, aprovados pela Co_literatura e civilização brasileira em universidades búlgaras, missão Mista, serão tratados pelos órgãos coordenadores. -·
e de língua, literatura e civilização búlgara em universiidade_s
3. As Partes Contratantes se comprometem a submeter
brasileiras;
à sistemática do presente Acordo todas as suas_ atividades
d) a tradução e publicação de obras literárias e artísticas
de natureza cultural, educacional ou esportiva, realizadas no
da outra Parte, de reconhecida qualidade;
território da outra.
e) o intercâmbio de livros, publicações culturais e de informações sobre os museus, bibliotecas e outras instituições
ARTIGO VII
culturais;
1. As Partes Contratantes poderão celebrar, por via dif) o intercâmbio de _missões educacionais de interesse
plomática, Ajustes Complementares ao presente Acordo que
recíproc_o; e
g) a organização de manifestações culturais, tais como visem à criação de programas de trabalho entre universidades
exposições, conferências, representações teatrais, mostras ci- e instituições de ensino superior, bem como eiitre "instituições
nematográficas, programas de televisão, apresentações musi- culturais e esportivas, de ambos os países, que desejam coopecais, espetáculos de dança, exibições circeiises· e certames es- --rar nos campos da cultura, educação e.espórteS,- em conformidade com os princípios e dispositi_y.Q_s deste Acordo.
portivos. _
..
.
_
-z. Qualquer modificação ao presente -ACOràó ~ õli a sua
2. Na medida de suas disponibilidades, as Partes Contra~
tantes c_oncederão vagas e__bolsas de estudo em cursos de pós- revisão, deverá ser proposta por Nota Diplomática e, caso
graduação de suas universidades para estudantes da outra aprovada por ambas as Partes Contratantes, entrará em vigor
na data de recebimento da Nota de resposta.
Parte, em áreas de estudo escolhidas de comum acordo.

pelas instituições gOVernamentais e náo-goveriüililiritais de
uma das Partes Contratantes no território da- outra Parte Contratante.

ARTIGO IV
'1. A fim de implementar o presente instrumento, as Partes ContratanteS estabelecerão de comum acordo programas
bienais de intercâmbio, que compreenderão atividades de cooperação, assim como as condições financeirãS, entre outras,~
essenciais a_su_a concretização. ___ ~ _ _ . ~
.
2. -As Partes Contratantes facilitarão, em seus respectivos territ6rl0s_,a Organização dos programas bienais de intercâmbio cultural, educacional c esportivo no âmbito do presente Acordo, inclusive quanto à admissão e saída de material
artístico, obras de arte, material didático e equipamentO cultural e educativo, em conformidade com a legislação nacional
vigente.
ARTIGO V
1. As Partes Contratantes concordam em estabelecer
uma Comissão Mista Cultural, composta de representantes
dos órgãos competentes de ambos os Governos, à qual caberá:
a) analisar o desenvolvimento do intercâmbio e da cooperação bilateral nos campos cultural, educacional e esportivo;

ARTIGO VIII
1. Cada Parte notificará a out(a do_cumprimen.to dOs
procedimentos exigidos pelas respectivas legislações para a
aprovação do presente Acordo, o qual entrará em vigor a
partir da data de recebimento da última destas notificações.
2. O presente _Acordo terá uma duração de 5 _anos, po-dendo ser automaticamente renovadO por períodos iguais e
sucessivos, a menos que uma das Partes Coritrãtantes mani:.
feste à outra, por Nota Diplomática, sua intenção de-denunciá-lo. Neste caso, a denúncia surtirá efeito seis mes_eS depois
de recebida a respectiva notificaÇão.
3. A denúncia ou término do presente Acordo não afetará os programas não concluídos durante sua vigência, os quais
-serão fielmente cumpridos.
Feito em Brasília, aos 25 dias do mês de julho de 1990,
em dois exemplares, nas línguas portuguesa· e búlgara, sendo
ambos os textos igualmente autênticos. Pelo Govefno ~a R~::
pública Federativa do Brasil, Francisco Rezek -pelo Governo
da República Popular da Bulgária, Gueorgui Jekov Giurov.
(A Comissão de Relações ExteriOreS e Defesa Na~
cional.)
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PARECER

PARECER N• 449, DE 1991
(Da Comissão Diretoraj
Redação do vencjdo _para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n•19, de 1991 (n• 3.!103, de 1989, na Casa de origem).
A Comissão bíretora apresenta a redação do vencido
para o turno suplementar do Susbstitutivo-do Senado ao PrOjeto de Lei da Câmara n• 19, de 1991 (n' 3.903, de 1989,
na Casa de origem), que dispõe sobre a profissão de Assistente
Social e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 12 de novenlb-rÓ de 19~h:
-Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
-Iram Saraiva- Meira Filho.

ANEXO AO PARECER N• 449, DE 1991
Redação do vencido para o turno suplementar de.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n•19, de 1991 (n•3.903, de 1989, na Câmara dos Deputa·
dos), que dispõe sobre a profissão de Assistente Social
e dá outras providências.
Art. P É livre o exercício da profissão de Assistente
Social em todo o território nacional, observadas as condições
estabelecidas nesta Lei.
Art. z~ Somente poderão exercer a profissã<fde Assistente Social:
I - os possuidores -de diploma em -curso de g~duação
em Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por
estabelecimento de ensino superior existente no País, devidamente registrado no órgão competente;
II- os possuidores de diploma de curso superior em
Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em país estrangeiro, conveniado ou não ootn o governo br~ileiro, desde
que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil;
III -os agentes sociais, qualquer que seja sua denomi-_
nação com funções nos vários órgãos públicos, _se_gundo o
disposto no art. 14 e seu parágrafo da Lei n• 1.889, de 13
de junho de 1953.
·
..
.
Parágrafo único. O exercicio da profissãg de Assistente
Social requer prévio registro nos Conselhos Regionais que
tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado
nos termos desta Lei.
Art. 3~ A designação profissional de Assistente Social
é privativa dos habilitados na forma da legi~]é_l_ção__yigente.
Art. 4~ Constituem competências do Assistente Social:
I -elaborar, implementar, executar e aval_ia-r políticas
sociais- junto a órgãos-âa administração pública, direta ou
indireta, empresas, entidades e organizações populares;
· II- elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetas que sejam do âmbito de atuação do Serviço
Social c_om participação da sociedade civil;
III- encaminhar providências e prestar orientação social
a indivíduos, grupos e à população;
IV- ocupar cargos- efetivos o_u em comissão, funções,
de assessoria técnica, consultiva, direção, chefia, supervisão
e execução, em entidades públicas ou privadas prestadoras
de serviço social;
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V- orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos
sociais no sentido de identificar recursos e· de fazer uso dos
mesmos no atendimento ·e na defesa de seus direitos;
VI - planej ar, organizar e administrar bep.efícios e Serviços SociaiS;
VII- planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
contribuir para a análise da realidade _social e para subsidiar
ações profissionais;
_
VIII- prestãr assessoria e consultaria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras
entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II
deste artigo;
IX -prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais
em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e
na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
X- planejamento, organização__~ administração de Serviços SOciaiS ê de Unidade de Serviço Social:
XI - realizãr estudos sócio-económicos com os usuários
para fins de benefícios e serviços sociais junto··a órgãos da
administração pública direta e indireta, empresas priVadas
e outras· _entidades.
Art. _5~ Constituem atribuições privativá.s do Assistente
Social;
I -coordenar, elaborar, executar, supervisionar e ava- liar estudos, pesquisas, planos, programas e projetas na área
de .Serviço SOcial;
_
--II- planejar, organizar e administrar p"rogramás e projetas em Unidade de Serviço Social;
III - assessoria e consultaria a órgãos da administração
pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades,
em matéria de Serviço Social;
IV- realizar vistoriaS, perícias técnicas, laudos pe"riC?iais,
informações e pareceres sobre matéria de Serviço Social;
V- assumir, no magistério de Serviço Social _tanto a
nível de graduação como pós-graduação, dis_ciplinas e funções
que exijam conhecimentOs pfóprio"S i adquiridos em curso
de formação-regular;
VI- treinamento, avaliação e suP~rvísão direta_ de estagíárlos de Súviço Social;
VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e CurSos
de Serviço Social, de graduação e p6s-g~aduação;
. VIII- dirigir e coordenar associações, núcleos, centros
de estudo e de pesquisa em Serviço Sõciai;
IX,....-- elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas
de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos
conhecimentos inerentes ao Serviço Sociàl;
X- coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre ass_untos de Serviço Social;
XI- fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais;
XII- dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas;
XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização
da gestão financeira em órgãos e entidades !epresentativas
da categoria profissional.
Art. 69 São alteradas as denominações do atual Conselho Federal de Assistentes Sociais- CFAS, e dos Conselhos
Regionais de Assistentes Sociais - CRAS, para, respeCtivamente, Conselho Federal de Serviço Social- CFESS, e Conselhos Regionais de Serviço Social - CRE.SS.
Art. 7• O Conselho Federal de Serviço Social
CFESS, e os Conselhos Regioiiais de -Serviços Social -
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Art. ___ 12. Em _cada capital_de E~tado, c_!e Território e
CRESS, constituem em seu COnjunto, UI1J.3 entidade com
personalidade jurídica e forma federati~a, com â obje~~ivo no Distrito Federal, haverã ui:n Conselho Regional de Serviço
básico de disciplinar· e defender o exercício da profissão de Soci3.1 :....:... CRESS, denominado segundo a Sua jurisdição, a
qu~l :Pcançará, ~respectivamente, a do Estado, ·a do Território
Assistente Social em todo o território na,cional.
e a do Distrito Fedúal. - ·
§ l9 Os ConSelhos Regionais de Serviço Social _ .§ 1-~- Nos Estadps ou.T:eqi~óqos.e_m que ~s piofissibhais
CRESS, são dotados de a.utonomia administrativa e_ financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal~ , que neles atuam não_ tenham possibilidade de instalar um
,CoilselhQ Regional, deverá ser constituída uma delegacia sunos termos da legislação em vigor.
.
_
bordinada ao Conselho Regional que oferecer melhores condi§ 2•· Cabe aó Conselho Federal de Sen'iço Social CFESS, e aos Cons_elhos Regionais de Serviço Social --:- . ções de comunicação, fiscalização·e orientã.ç3.o, ouvido o órgão
CRESS, representãr, érri jUíZO e fora dele, os int~resses gerais regional e com homologação do Conselho Federal.
_ § 2~' ___ OS Conselhos Regionais poderão constituir, dentro
e individuais dos Assistente_s_Sociai~, :q_~ wmpnmen!Q desta
de sua pró_pria_-área de jurisdição, delegacias seccionais para
-~
Lei.
_ --~
Ar!. 8' Compete ao Conselho Federal de Serviço Social dese"m-peO.bo -de su-aS atribuiçOes executivas e de primeira inS- cFEss, na qualidade de órgão normativo de grau superior, - tância nas regiõeS em qUe forem'iilstàlados, desde que aarreca~
dação ·proveniente- dOs :Profissioilâis ·nelas· atuantes seja sufio exercício das s_e_guintes atribuições: _ -_
_ ·
_
I - orientar, disciplinar, normatizar, fis~lizaie'def~·nde~ ciente pata sua própria manutenção.
Art. 13. A inscrição- nos ConSelhos Regionais sujeita
o exercício da profissão de Assistente So_t;~al_, em cçnJunto
os Assistentes Sociais ao pagamento das contribuições compulcom o CRESS;
II - assessorar os CRESS sempre qti.e s·e fizer neceSsário;: sórias (anuidades), taxas e demais emolumentos que forem
III- aprovar os Regimentos Internos dos CRESS no _estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Fefórum máximo de
_
, . : , .. deral, em deliberação conjunta com·os Çonse~hos Regionais.
· - Ari:. 14: Cãbe àS Uriidades de EnsinO Credenciar e Cb-·
deliberação do conjunto CFESICRESS;.. _
_ _· .
IV- aprovar o Código de Ética Profissional dos A~sts· rrluniCar aos Conselhos Regionais de sua jurisdição Os campos
tentes Sociais juntamente cOm os CRESS, no f6fl:J!l'l:_ ~áx1m0 de estágio de seus alunOS e designar os Assistentes so~ciais
de deliberação do conjunto CFESS/C.RESS; _
- .
_ respon'sáveis por ·sua supervisão.
V - funcionar como Tribunal Superior de Ética profisParágrafo único~ Somente os estudantes de Serviço Social, sob supervisão direta de Assistente Social em pleno gozo
sonal;
VI- julgar, em .última instância, os recursos contra. as de seus·direitos profissionais, poderão realizar estágio de Sersanções impostas pelos CRESS;
. . _ __ ___ . _
viço SociaL
.
VII- estabelecer os sistemas de registras 4os profissioArt. 15. É vedado o uso da expressão "Serviço Social"
por quaisquer pessoas de direito público ou privado que·não
nais habilitados;
VIII - prestar assessoria técnico-c,op.sult~va aos 9!&~ni~M desenv~lvam atividades previstas nos arts. 4 9 .e 59 desta Lei.
mos públicos ou privados, em matéria d~ Serviço So<::i{ll;
Pàrágrafo único. ·As pessoas de.direito público ou privaIX -disciplinar, fiscalizar e normatizar as atividades-de do que se encontrem na situação mencionada neste artigo
pessoas jurídicas de direito público ou privado que tenham terão o prazo de noventa dias, a contar da data da vigência
por objeto preponderante atividades ligadas ao Serviço Social. desta Lei, para· processarem as modificações que se frzerein
Art. 9' O fórum máximo de delibetação da profissão necessárias a seu integral cumprimento, sob pena das medidas
para os fins desta lei dar-se-á nas reuniões conjuntas dos Con- judiciais cabíveis.
selhos Federal e Regionais, que inclusive fixarão os limites
Art. 16 .. Os CRESS aplicarão as seguintes penalidades
de sua competência e sua forma de convocação.
aos infratores dos dispositivos deSta 'Lei: ·
Art. 10. Competem aos CRESS, em suas respectivas
- I:.__ multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade
áreas de jurisdição; na· qualidade de ói'gão executivo e de vigente;
primeira instância, o exercício das seguiriteS atribUiçõeS:
II - suspensão de um ·a doís anoS de exercido da- Profis-·
I - organizar e manter o registro Profissional dos AssisM são à.ô Assisntente Social, que no âmbito de sua atuação,
tentes Social e o cadastro das instituições e obras sociais públi- de"ixar dé cúmprir dispOsições do Código de Ética, tendo em
cas e privadas, ou de fins filantrópicos;
vista a gravidade da falta;
II - fiscalizar e disciplinar o exercício âa profissão de
Ill- cancelamento definitivo do registro, nos casos de
Assistente Social na respectiva região;
éXtrema-&r3.Vidade o':l de reincidênci_a_contumaz.
III - expedir carteiras profissionais de Assistentes So§ 1~' Provada a participaÇão ãtíva ou conivência de emciais, fiXando a respectiva taxa;
- presas, entidades, instituições oU firmas 'individuais mis ·infraIV- zelar pela observância do Código de Ética Profis· ções a dispositivos desta Lei pelos profissionais delas depensional, funcionando como Tribunais Regionais de ÉtiCa Profis- dentes, serão estas também passíveis- das multas aqui estabelesional;
cidas, na proporção de sua responsabilidade, sob pina das
V -aplicar as sanções previstas no Código de Ética Pro- medidas judiciais_ cabíveis.
·
fissional;
9
-§ 2 No caso de reincidência na mesma infração no pra.
VI- fixar, em assembléia da categoria, as anuidades que
zo- de dois anos, a multa cabível será elevada ao dobro.
devem ser pagas pelos Assistentes Sociais;
Art. 17. A Carteira de Identificação Ptofíssional expe·
VII- elaborar o respectivo Regimento Interno e submedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social- CRESS,
tê-lo a exame e aprovação do fórum máximo de deliberação
do conjunto CFESS/CRESS.
.
servirá de prova para fins de exercício prOfissional e de Carteira de Identidade Pessoal, e terá fé pública em todo o_ territóArt. 11. O Conselho Federal de Serviço Social CFESS, terá sede e foro no Distrito Federal.
rio nacional.
=

o
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As organizações que se registrarem n_os

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sqbre

, CRESS reó:~berão um certificado que as habilitará a atuài
na área de Serviço SociaL
Art. 19. O Conselho Federal de .Serviço :~ociàl __..:
CFESS-, s~rá m~ntíd_o: .
.,.
__ ,
~-por contribuição, taxas e emoluentos arrecadados pe-

a m'esa, ·profeto de decreto legislativo que vai ser lido pelo

Art. IB.

Sr. 1' Secretário.
·
· É lido o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATivO
N'l30, DE199f
.. . ... ..

los CRESS, em percentual a ser definido pelo fórum máximo
instituído pelo art. 9"' desta Lei;

Susta o Decreto n• 96.618, de 31 de agosto de 1988,
a Portaria n~ 883, de 8 de novembro de 1990, do MinisII- por doações e legados;
tério da Infra-Estrutura, e a Portaria n~ 31, de 25 de
III- por outras rendas.
fevereiro
de 1991, da Secretaria Nacional de ComuniArt. 20. O Conselho ·Federal de Serviço Social cações, do Ministé_rio da Infra-Estrutura.
CFESS, e os Conselhos Regionais de Serviço SociatCRESS, contarão cada um com nove !'lle~llJ.br.os efe~rvoS: ~re~i-:
. Q Congresso Nacional, no uso da~ atribuições que lhe
dente, Vice-Presjdente, doi~ Secretários., dojs..Tc;::sou_r~irq~ ~ confere o art. 49. V, da Constituição Federal, decreta:
três_membros do Conselho Fiscal, e _nove suplentes, eleitos
Art. 1~ Ficam ·sUStados, por serem considerados nulos
dentre os Assistentes Sociais, por via direta, paTa uril mandato de pleno direito, o D~creto n~. 96.618, ~~ :31 de ãgõSto 51e
de três anos, de acordo com as normas estabelecidas em Códi- 1988, a Portaria n' 883, de 8 de novembro de 1990, do Minisgo Eleitoral aprovado pelo fórum instituído pelo art. 9~ desta tério da Infra-Estrutura, e a Portaria n 9 '31, de 25 de fevereiro
de 1991, da Secretaria Nacional de

Lei.

Parágrafo único .. , A$ delegacias seccionais contarão com
três .membros efetivos:. um Delegado, um Secretário e li~
Tesoureiro; e três suplentes, eleitos ·den~re os Assistentes ~o
ciais da área de s.ua jurisdição, ·nas condições previstas~rie_ste
artigo:
· ·
. -.
'
.
..
..

tério da Infra-Estrutura.

Com~p.icáçõ"es,

·

em

do Miriis- ·

'

Art. z~ Este oecreto Le~slatiVO entra
Vigor na data
de sua publicação.
_
·
A.rt, ,J~- ·Revog~-se áS dJsposíÇõ~~ em coritr~rio.:· Justificação
Art. 21. Os membros da diretoria efetiva do Coilsell~.o .
O motivo pelo qu·al propomos a sustação dos atas normaFederal e dos Conselhos Regionais e das delegacias .seqcjonais, tivos do Poder Exe·cutivo em epígrafe é, e não poderia ser
quando houver interesse da respectiva ~ntidade, s.erão !ib~ra outro, a exorbitância do poder regulamentar o caput do art.
dos integralmente do· cargo e da funçao no servtço pubhco, .59, inciSo XVII, alínea i, da Constituição Federal, de 1967,
ou do emprego público e privado, sem prejuízo dos direitos com a redação dada pela Emenda n9 1, de 1969, c/c o caput
e vantagens a eles correspondentes, enquanto durar o seu do art. 43 do mesmo· texto constitucional e,·ainda, em face
mandato.
do que dispõe o art. 22, inciso IV, c/c o caput do art. 48
Ari. 22. O Conselho federal os Co'nselhosRegionais da Carta Constitució'ríal em vigor.
terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infrinOs di~positivos constitucioilais retromencionados, de amgir as disposiÇõeS que digam respeito âs prerrogativas; à digni- bas as Constituições, dizem respeito à atribuição do Congresso
Nacional para dispor sobre todas as matérias de competência
dade e ao prestígio da profissão de Assistente Social.
Art. 23._ Esta Lei entra em vigor na data de Sua publi- da União, entre as quais legislar sobre telecomunicações.
Faz-se necessário invocar o texto constitucional de 1969,
cação.
tendo em vista haver o primeiro dos mencionados a tos normaArt. 24. Revoga~-se: ~s~clisposiçOes em .contrário e, em tivos O.bjeto do presente Projeto de Decreto Legislativo, o
especial, a Lei n' 3.252, ·de 27 de agosto de 1957.
Decreto n• 96.618, de 1988, sido editado às vésperas da pronwlgação da Constí!uiçlío de 1988, portanto sob a égide da
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha D~rzi) - O Ex- ordem constitucional anterior que, da mesma forma que a
· • ·
pediente lido vai ã publicaçifo. (Pausa.)
Constituição em vigor, conferia ao Congresso' Nacional a atriA Presidência recebeu a Mensagem n' 2~2, de 1991 (n' buição para dispor sobre toda matéria da competência da
631191, na origem), de 11 do corrente, pela qual o Senhor União, inclusive telecomunicações.
Presidente da República, nos· termos do. art. 57, inciso V,
Cumpre justificar, 3.inda, antes de ser demonstrada a
da Constituição, solicita·autoiização para que a União poSsa: exorbitância do poder regulamentar praticada pelo Po.der Execontratar operação de crédito externo, no valor de Y cutivo, a razão pela qual está" sendo proposta, em um mesmo
·
197.000.000 (cento·e-·noventa ·e sete milhõeS de ienes).
Projeto, á SilstaÇãó de três atas normativoS; quais sejam: umA matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco- decreto regulamentar, isto é; que aprova um regulamento,
nómicoS. · · ·- - ·
e ·as duas portarias dele decorrentes.
Em primeiro lugar, todos os três atas normativos infrinO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Do
expediente lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo .n~s giram o mesmo dispositivo cónstitucional, que determina que
129, de 1991, que por se tratar de matéria referente a Atõ tOdas as matérias que tratem de telecomunicações passem
Internacional, em obediência ao art. 376, ·c, do Regimento pelo crivo do Congresso Nacional.
Caracteriza-se, aSsim, a iÍlconstitucionalidade formal,
Interno, terá, perante a Corriissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento pois as tais normas tanto foram formadas por autoridades
de emendas, após o que a referida Comissão terá quinze-dias, incompetentes - o Ministro da Infra-Estrutura e o Secretário
prorrogáveis por igual perfodo, para opinar sobre a matéria. Nacional das Comunicações de seu Ministério, no caso das
Findo esse prazo, sem parecer, as proposiçõeS entrarão em Portarias, quando deveriam ter sido de autoria do Presid~nte
Ordem do Dia nos termos dO -art. t7z;·n;· C, Regimento In- da República-, como, ainda, em descordo com as formalidades estabelecidas pela Constituição, pois à matéria deveria
terno.

e
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ter sido tratada em lei. em cujo procedimento da elaboração

faz-se necessária a apreciação pelo Congresso Nacional (art.
65 da CF).
Em segundo lugar, além da identidade da matéria- eXiStente entre os atas normativos referenciados no art._ r' deste
Projetá. pois- dizem reSpeito a telecomunicã.ções-, constata-se
que todos eles integram um processo que tem por finalidade
a privatiz3.ção da "'telefonia móvel celular'' no País, também
chamado Serviço -de Radiocomunicação Móvel Restrito,__conforme denominação criada pelo já citado Decreto nÇ> 96.618,
de 1988, em seguida utilizada pelas já mencionadas Portarias
do Ministério da Infra-Estrutura e Secretaria Nacional de Comunicações do mesmo Ministério, de forma que um ato normativo é decorrência de outro.
Assim, o Governo, na intenção de abrir à iriiciativa privada a exploração e a prestação de serviço público de telecomunicações, editou, primeiro, o Decreto n<:>96:618, e, em seguida,
as Portarias neste Projeto trat~das, oriundas do Ministério
da Infra-Estrutura.
Com efeito, em diversas passagens dos referidos Decreto
e Portarias, dispõe-se sobre outorga de concessão para a exploração e prestação de serviços de Radiocomunicação Móvel
Restrito- "Telefonia Móvel Celular'" -como se depreende
de análise do art. 4~, c/c os arts. s.~; § 2J .do art. 6<:>; 79 ; 8<:>;
caput do art. 9~'; 10; 14; 15; captit do art. 16; caput do art.
17; 18; 20; 24; 25; § 3• do art. 26; inciso II do art. 27; inCiso
I do art. 28: caput do art. ,29 e art. 30, todos os Decretos
n<:> 96. 618, de 1988, bem como nos considerimdo da Portaria
n~' 883, de 1990, do Ministério da Infra-Estrutura, e seu inciso
I e, ainda dos itens 1; 2; 3.1; 3.2; alíeans a, b e c do _item
3.4.2; alíneas a, b, c, reg do item 3-6.1; 5.1.2; 5.1.8; 5.1.9;
5.1.11; 5.1.13; alíneas e e g do item 5.1.14; 5.3.2; segundo
item da alínea h do item 5.3.12; alíneas a do item 5.3.14,
e inúmeros outros itens da Portaria n<:> 31, de 1991, da Secretaria Nacional de Comunicações, do Ministério da Infra-Estrutura.
Todos os dispositivos ·acima apontados, repetimos, tratam, de maneira explícita, da outorga de concessão ou permissão para a exploração ou prestação do Serviço de Radiocomunicação Móvel Celular, por empresas privadas, em afronta
ao art. 21, inc. XI, da Constituição Federal, que atribui competência exclusiva ã União para explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas sob controle acionário estatal,
os serviços públicos de telecomunicações, dentre _os quais destacou-se o de telefonia. Assegura, ainda, o citado dispositivo
constitucional, a prestação de informações por entidades de
direito privado e não a prestação de serviço de telecomunicação, como quer o Governo.
O Serviço de Radiocomunicação Móvel Celular ou telefo- ·
nia Móvel Celular diferencia-se da telefonia Comum ou Básica
somente pela forma de Transmissão. Enquanto a primeira
é transmitida a~ravés de ondas, a segunda é transmitída através
de linhas físicas. Quanto ao serviço oferecido mio existe, a
rigor, düerençã., a fláO ser na sofisticação; Uma é~ evolução
da outra e será, fatalmente, a médio prazo, substituída a Comum ou Básica pela Móvel Celular.
O Decreto n 9 96._618, de 1988, que deu origem às portarias
referenciadas, visou, pretensamente, regulamentar a Lei n~"
4.117, de 27 de agosto de 1962 (Código Brasileiro de Telecomunicações), em especial o seu art. 6~", alínea "b", que dispõe
sobre o Serviço Público Restrito, como uma das modalidades
dos serviços de telecomunicações, classificados quanto ·aos
fins a que se destinam.
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O serviço Público Restrito, segundo o supracitadO dispositivo legal (art. 6', alínea "b'", da Lei n• 4.117, de 1962),
é aquele "f3.cU.ltado ao uso dos passageiros dos navios, aeronaves, vefculos em, movimento ou ao us_o_-d9 p~blico em localidades ainda não atendidas por serviço público de telecomunicação'•.
- - --- 0- Serviço Público Restrito) por -definição da própria lei,
não pode ter uso privado, mas sim o uso público. Apenas_
a utilização pelo público é que s~ _est~nd~ __(l d~t~rminadas
situações como, por exemplo, o passageiro de um navio ou
aeronave.
E-sses serviços, portanto, são públicos porque podem ser
usados por qualquer um do público, isto é, não é de uso
partic~l~J_,_ ~'!!~cteri~~~~'?-s_e por res~ritos pelo fato de que
o público que pode ter acesso a esse serviço está circunScrito
a determinado veículo, como os passageiros de um navio mr
aeronave, ou, excepcionalmente, a determinada localidade
que ainda não tenha sido atendida por serviço público de
telecomunicação.
Não obstante essas constatações claras e inequívocas do _
texto da Lei n~ 4.117. de 1962~ o- Poder Executivo, a fim
de privatizar a exploração e prestação dos serviços públicos
de telecomunicações, vedada por disposição conStitucional
(art. 21, inc. XI, CF), edita o malsinado Decreto n• 96.618,
de 1988. e, poste_rio~ente, a~ Portarias ministeri~is refe_!enciidas, oride -pretende classifiCar a "telefonia móvel,. como
Serviço Público Restrito.
E_videncia-se, sobre vários aspectos, a e_xorbitãncia do
pOder regulamentar praticada pelo Poder ExecutiVC?, como
a que se depreende da análise do art. 1• do Regulamento
aprovado pelo Decreto n• 96.618, de 1988, em que se nota
nitidamente a afronta ao art. 6<:>, alínea "b", do Códi&o Brasi-:_ .
feiro de Telecomunicações. tendo em vista que se pretende
lhe alterar a definição legal, acrescentando-se eJepressão "fixo
local'' à característica de que o Seiviçõ- Público Restrito éfacultado em localidades ainda não atendidas por serviço público de Telecomunicação.
No ensinamento de José Cretella Júnior (in Curso de
Direito Administrativo), "não pode o regulamento alterar
a lei, nem criar obrigações para os cidadõs. que somente estão
sujeitos aos encargOS Constantes da própria disposiÇão legislativa".
O constitucionalista José Afonso da Silva (in Curso de
Difeito Constitucional Positivo) entende que o fundamento
da inconstitUcionalidade_ ocorrida com a produção de atos
legislativos ou adminístrativos que contrariem tiormas ou plincípios da constituição "está no fato de que do princípio da
_suptériiacia âa constituição resulta o da compatibilidade vertical das normas da ordenação jurídica de um país, no sentido
de que as normas de grau inferior somente-valerão se forem
compatíveis com as normas de grau--superior, que é a Constituição. As que forem compatíveiS com~ ela não inválidas, pois
a "incompatibilidade verticai resolve-se em favor das normas
de grau mais elevado, que funcionam como fUndamento de
validade dos_ inferiores".
_.E não se dig~ que se trata de ~-:3:~~p_a _regulamentar, pois,
a pretexto de regulamentar uma lei, o Poder Executivo cria.
matéria nova, alterando e até mesmo contrariando, em afronta
a9·piincípio hierarquia das normas jurídicas, a leCa que se
dispõe regulamentar.
Os regulamentos, vale ressaltar, têm a missão de simplesmente explicar. aclarar a lei' provendo-a de minúnclãs- necessárias à sua execução, e por ela não abrangidas.
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munícações, quaisquer que sejam as formas ou meioS ufiliza-

dos seus estritos limites, não podendo contraria-la ou ir além dos, destinadas ao uso -de passageiros de navios, aeronaves, _
veículos em movimen~o, b_em assim ao do público, em localido que ela permite, cingindo-se aü" que- ela contém.
Por derradeiro, a fim de evitar dúvidas quanto a interpre- dades ainda não atendidas por serviço público de telecomutação do Código Brasileiro de Telecomunicações, cumpre es- nicaÇões fixo local.
clarecer que a adjetivação de público, nele existente, para
Art. 29 Os Serviços Público-RéStritos obedecem aos·
a classificaÇão dos Serviços de telecomunicações, refere-se ao preceitoS da legislação de tele~munfcãções, aos deste Regulafim a que se destina o serviço - se aceSsível ao público em mente, aos acordos internacionais pertinentes e ãs narinas
ger~l ou de uso privativo.
reguladoras a s~~e~ ba_!xad~ pelo Ministério das ComuniEmbora o serviço de telefonia pOssa ser classificado pela · cações.
Lei, quanto ao fim a que se _destina, eni Limitado Privado,
Art. ·3~> Para os eteítos_ deste_R.egulamento; _e· riornias
a sua natureza é sempte pública,_ conforme· declara o texto reguladoras complementares, são adotadas as segui_ntes_ d_efi,niconstitucíonal (art. 21, inc. XI), pois a execução desses serviços çóes: ·
é excluída do livre exetcício da atividade económica e, conseI - Serviço de Radiocomunicação MóVel.Restrito é aqueqüenteni.ente,-atribuído ao Estado como sendo de sua obriga- lede telecomunicações móvel terrestre, marítimo óU aeronáução e responsabilidade.
tico, da modalidade público-restrito, com acesso dos sistemas
Por todo o exposto, apelamos aos ilustres pares para públicos de telecomunicações;
a manifestação favorãVel ao presente Projeto de pecreto Le:__:___~I -=:-Ar~a de p~estação de serviçq __é ,a geograficamçnte
gislativo, preservando-se, assim, as prerrogativas do Congres- definida no ato de outorga de cada permissão, dentro da qual
so Nacional e exercendo-se a atribuição legislativa do controle o permissionário é obrigado a prestar o serviço, de acordo
polítiCo de constitucioD.alidade, que lhe é deferida, pela via com as condições legais e regulamentares pertinentes;
do veto Jegisl3.:tivo.
III- assinante é a, pessoa física oU jurídica, adquirente
Sala pas Sessões, 12 de novembro de 1991. -Senador do direito de haver o serviço prestado, em caráter individuaMauricio C.Orrêa.
· - 11zãdo e em aparelhoS terminais de uso particular;
IV- assinatura é o contrato- oneroso de prestaÇão de
LEGISLAÇÃO CITADA
serviço, celebrado entre o assinante e a entidade prestadora
LEI N' 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962(*)
do serviço;
V- usuário é -a pessoa física Ou jutldiCa -que se. utiliza Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações
do serviço.
(**)
Art. 4• Podem habilitar-se à prestação de Serviço de
Art. _6~> Quailt'ó aoS fins a que se di!Stinam as teleco~~~ - Radiocomunicaçãõ Móvel RestritO_:
·
··· ·
nicações, assim se classificam:
- -I - aS pessOas jurídicas de direito p.úblíCó-interno·; ·
a) serviço público; destinado ao uso do público em geral;
I I - as prestadoras de Serviço Público de Telcom_unib) serviço- público restrito~ facultado_ ao uso_ dos passacaçóes;
geiros dos navios, aeronaves, veículos em_movimento ou ao
III - as sociedades anônimas ou as sociedades por cotas
uso do público em localidades ainda não atendidas por serviço de responsabilidade limitada, que atenda às exigênci~ dos
público de telecomunicação:
arts. 5~', 89 , itein II, e 11, deste Regulamento.
Art. _59 As entidades pretendentes à prestação de SerDECRETO-LEI N' 96.618, DE 31 DE AGOSTO DE i988 víço de Radiocomunicação Móvel Restrito não podem ter·
Aprova o Regulamento dos Serviços Público-Res- como sócios ou acionistas pessoas incapacitadas para a prática·
tritos
de atos da vida civil ou sob privação decorrente de sentença
O Pre~idente da ReP~bli~_. _usando das _atribu.ições _gue . condenatória crimiflal.
Art. 6~ Compete ao Miriistério_ das ComuniCações a fislhe .confere o art. 81, item III, da Constituiçao; dê aCOrdo
calização
do Serviço de RadiocomunicaÇão Móvel Restrito,
9
com o art. 1 , § 3~>, do Regulamento Geral do Có~igo Brasileiro
de Telecomunicações, aproVado pelo Decreto n9 52.026, de a observância de leis, acordos internacionais, regulamentos
20 de maio de 1963, e c-onsiderando o que dispõe -a alínea e outras normas pertinentes, bem assim de obrigações decor__ _
"r' do art. 6• do referido Código Bras~eiro de Telecomu:· rentes da respectiva outorga de _permissão.
§ 19 A fiScalização será exercida pelo Departamento
nicações, instituído pela Lei n• 4.117, de 27 de agosto de
Ni!ciO~~ de_ Telecomunicações- Dentei.
_
1962, decreta:
· · ·
§ 29 A outorga de permissão para a prestação do Serviço
Art. 11' Fica aprovado o Regulamento dos Serviços_ Púde Radiocomunicação Móvel Restrito não dispensa o permisblico-Restritos, que com este baixa.
Art. 29 Este Decreto entra em vigor ria dãtã de sua sionário do cumprimento de posturas municipais ou estaduais,
publicação, revogadasas_disposições em contrá_riO: _-_
_ - do uso apenas de equipamentos certificados, bem assim do
Brasília- DF, 31 de agosto de 1988; 167• da Indepen- atendimento de exigências estabelecidas pelo Ministério das
'
dência e 100' da República. - JOSÉ .SA,I?,NJlY ~ A,ntóoio Comunicações.
9
§
3
Os
órgãos
e·
as
entidades
da
AdminiStrãção
direta
Carlos Magalhães.
e indireta da União adotarão· as medidas necessárias a facilitar
a iriiplantação e prestação do Serviço de Radiocomunicação
REGULAMENTO DOS .
.
Móvel Restrito.
SERVIÇOS PÚBLICOS:RESTRITOS
A.rt. 79 O Serviço de Radiocomunicação Móvel ResArt. 1• Constituem Serviços Púbiico-RestriÍos na fo;: trito poderá ser outorgado, em cada área de prestação- de
ma definida pelo art. 69 , letra "b", da Leí n9 4.117, de 27 serviço, e número-limitado de permissionários, fiXado pelo
de agosto de 1962, as diversas categorias de serviços de teleco-- Ministério das Comunicações, em função da evolução da técni-
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ca e das condições específiCaS- de prestação do serviço, em
cada área.

Art. 8"' Às prestadoras de Serviços Públicos de Telecomuiikações, poderá ser concedida permissão para a prestação
de Serviço de RadiocomuriicaÇão Móvel Restrito, com diSpensa das formalidades determinadas nos arts. 9~ a 12 deste Regulamento, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo
MinistériO -das ComuniCações~ ccrin o-~objetfvo de preservar
a igualdade de oportunidade na prestação do serviço entre
os diferentes permissionários.
--- Art. 9.,. O processalnentó da outorga para a prestação
do Serv'iço de Radiocomunicação Móvel Restrito dar:-se-á:
I - por iniciativa do Ministro das Comunicações;
I I - a requerimento de entidade interessada, dirigido ac
MiniStro das Comunicações, em- que fiquem demonstradas
a viabilidade técnica e a capacidade financeira da requerente,
para a adequada prestação do serviço.
§ 19 O Ministério das Comu_nicaçõeS não elaborará estudos técnicos para prestação -do ServiÇo Radiocomun_icação
Móvel Restrito de interesse das entidades pretendentes, limitando-se ao julgamento daqueles que lhe forem apresentado-s.
§ 2\' A entidade interessada, indicará, em seu requerimento, a localização das instalações pretendidas, a área de
prestação do serviço e os meios fécriiCOs:a-serem Utilizados
para a sua execução._
____ ~ ___ _
Art. 10. O pedido da entidade interessada será examinado pelo Ministério das Comunicações que, recoilhecendo
a coveniência e à Oportunidade de implantação do serviço
proposto, convidará os interessados, por edital, quando for
o -caso, a apresentarem suas propostas.
§ 1' O edital serã pu6licado ncr Diário Oficial da União·,
com_ an_tecedência mínima de quarenta e cinco dias da data
marcada para iníCio- do prazo _de quinze dias, fiXadO para
o recebimento das propostas.
__ _
§ 2\' Do edital, contarão a Lo_calidade, a área de prestação do serviço e outros dados _julgados pertirientes. § 39 Publicado o edital, os interessados deverão apresentar, tempestivamente, proposta ao Ministério das Comunicações, instruída com os documentos por ele exigidos.
§ 49 O Minis"féi"10~das ComuniCações eStabelecerá os critériOs a· serem observados o julgamento das propostas.
Art. 11. Dos_estatutos ou contratos ·sociais apresentados pelas entidades interessadas deverão constar cláusulas declaratóriãs de que as_ alterações contratuais ou estatutárias.
bem assim as transferênciãs de açóes, ·efou-InUdança do responsável e qualquer título pela administração da sociedade, dependem de prévia autoriZação ·do MinistériO das Comunicações.
Parágrafo único.----o-uando constituídas como_sociedide
anónima, as entidades deverão Cliinprir a exlgénCia de que,
no capital social, as ações, com direito a vOtO, sc!fam nomJ·
nativas.
Art. 12. O MiniStériO das Comunicaç6es, córiSiderados
os critérios a serem estabelecidos nos termos do art. 1"', §
4"', deste Regulamento, expedirá os competentes atos de outorga de permissão.
Art. 13. A outorga de permissão p3tâ o ServiÇO deRadiocomunicação Móvel Restrito será deferida sern carát~r_ de
exclusividade.
Art. 14. O prazo de permissão para exploração do Serviço de Radiocomuriicação Móvel Restrito será de quinze
anos, podendo ser renovado, por iguais períodos.
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Art. 15. Do ato de outorga de permissão, para exploração do Se.r_vtço de Radiocomunicaç:ão}'4óvel Restrito, deve-.
rão constar a denomiq.açãp soc!al da e~tidade outorgada, o
prazo_ de outorga, a localidade e_ a área de prestação do serviço,
além de outras características julg1.das convenientes pelo Ministério das ComuniCações.
Art. 16. As entidades prestadoras do Serviço de Radiocomunicação Móvel Restrito dev_erão atender às seguintes
condições mínimas:
·
I - obrigação de executar o serviço, de conformidade
com o ato de outorga-de permissão;
11- submissão à fiscalização do Ministério das Comunicações, obrigando-se_ a fornecer os elementoS -para tal fim
solicitados;
III- respeito aos direitos dós _ass_inantes, conforme o
disposto neste Regulamento e nas normas a serem baixadas
pelo Ministério das Comunicações._
IV- observância dos prazos relativos ã instalação e ao
início ·da execução do serviço~
V- intransferibilidade da outorga de permissão, sem
prévio assentiin-ento do Ministério das Com_unkações.. - VI -proibição de efetuar alteração estatutária ou contratual, transferência de açôes, ou_ dar ex~r:cfcio a novos _diretqres,
sem prévia anuência do Ministério das Comunicaç6es;
VII- obrigação de submeter ã prévia aprovação do Ministério das Comunicações a deSi"gnação de quem detenha
poderes de administração e gerência;
VIII -obrigação de atender a todos os pretendentes,
localizados na área de prestação de serviço definida no ato
de outorga de permissão, salvo motivo de ordem técnica comprovável perante o Ministério das Comunicações.
Art. 17. A partir da data de publicação do ato de outorga de permissão, a entidade deverá submeter à aprovação
do Ministério das"Com,unicações, nó prazo de cento e oitenta
dias, o projeto das respectivas instalações.
- Parágrafo único. Na hipótese de ser o projeto apresentado incompleto ou
de forma incorreta, a entidade terá o prazo de noventa dias,
contado da data da intim~ção, para sanar as falhas ou suprir
as emHrsões verificadas.
Art. 18. A entidade deverá iniciªr a prestação do serviço, observado o prazo indicado em sua proposta, a partir
da data da publicação que aprovar o projeto de instalação,
o qual não poderá exceder ao e_stabelecido no edital.
Art. 19. Os prazos a que se referem os arts. 17, e seu
parágrafo único, e 18 poderão ser prorrogados a critério do
Ministro das Comunicações, em despacho motivado, fundamentado na ocorrência de força maior.
Art. 20. Dentro do prazo que lhe é concedido para
iniciar a prestação do serviço, a entidade deX_erá solicitar vistoria de suas instalações ao MinistériO dãs COmUnicações.
-Parágrafo único. Apresentada a requisição de vistoria,
a autoridade procederá à sua execUção, dentro do prazo de
trinta dias, contado da data de recebimento do pedido.
Art. 21. Concluídas as instalações, as entidades poderão solicitar ao Ministério das Comunicações_.aUtQ.tizaçáo para
iniCiar, experimentalmente, o serviço.
Art. 22~ _ Caso as instalações não correspondam às especificações aprovadas, ou não atendam às demais exigências
legais, a entidade deverá realizar as correções julgadas necessárias, dentro de prazo a ser fixado, em cada caso, pelo Ministério das Comunicações.
- ---
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Art. 32. As penalidades por infração a este RegulaArt. 23. Con-srata.ndo, pela vistoria, que as instalações
correspondem às especificações aprovadas e que foram aten- mento e demais normas legais serão fixadas pelo MinistériO
didas as reais exigências legais, o Ministério das Comunicações das Comunicações.
expedirá a licença de prestação do serviço.
PORTARIA N' 883, De 8 DE NOVEMBRO DE 1990
Art. 24. As entidades prestadoras do Serviço de Radiocomunicação Móvel Restrito não poderão modificar quaisquer
O Ministro de Estado da Infra-Estrutura, no uso da atridas características técnicas aprovadas, sem prévia autorização buição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II,
do Ministério das Comunicações.
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n"' 4.117,
Art. 25~ Verifícando-se interferência prejUdicial em de 27 de agosto de 1962 (Côdigo Brasileiro de Telecomuniserviço de telecomunicações outorgado, conforme definido cações), no Decreto n' 52.026, de 20 de maio de 1963 (Regulaem norma própriã., a entidade exploradora de Serviço de Ra- mento Geral do Código Brasileiro de Telecomunicações), e
diocomunicação Móvel Restrito será obrigada a fazer cessar, suas alterações, no Decreto n"' 96.618, de 31 de agostl_? de
irilediatarnente, a causa da interferência, sem prejuízo das 1988 (Regulament<> dos Serviços Públicos Restritos), no Desanções previstas neste Regulamento.
creto n' 99.179, de 15 de março de 1990, e nos arts. 213
Art. 26. O acesso ao serviço, mediante assinatura, deve e seguintes do Decreto n~" 99.244, de 10 de maio de 1990,
ser facultado a todos os que o solicitem dentro de uma mesma
Considerando que é _objetivo do Programa Federal de
área de estação de serviço, desde que tecnicamente possível.
Desregulamentação fortalecer a iniciativa privada, em_ todos
§ 1<:> Não haverá, necessariamente, vincUlação entre de- os seus campos de atuação, reduzir a interferência áo Estado
terminado veículo e a tomada de assinatura o o correspondente na vida e nas atividades dos cidadãos, contribuir para a maior
equipamento, terminal individualmente portável.
efidêricia e o menor custo dos serviçoS prestados pela Admi§ 2" Ao assinante, caberá a responsabilidade pelo provi- nistração Pública ou pelo setor privado e atender satisfatomento do seu terminal móvel, mediante compra ou locação riamente os usuários desses serviços;
de modelo-devidamente certificado pelo Ministétto das ComuConsiderando que a atividade económica deve ser regida,
nicações.
· ·
·
· · basicamente, pelas regras de livre mercado, limitada a interfe§ 3" A permissionária poderá também explorar o servi- rência da Administração Pública, direta ou indireta, exclusivaço mediante o uso de terminais instalados em veículos de m~nte ao que dispõe a Constituição;
uso coletivo.
Considerando que constitui diretiiz do Ministério da In§ 4~" As permissionárias poderão credeD.cíai emp-reSas fra-Estrutura estimular a maior participação da iniCiativa pripara intermediação das_assinaturas e serviçC?s. -~_
vada__na prestação dos serviços de telecomunicações previstos
Art. 27. O Ministério das Comunicações fixará os se- nas alíneas "b" e "r' do art. 6.,.. da Lei n"' 4.117, de 1962;
guintes preços e tarifas referentes ao ~-e~fçC? de RadiocomuConsiderando, finalmente, que o serviço móvel celular,
nicação Móvel RestritO:
disCiplinado pela Norma n"' 4/88, aprovado pela Portaria n"'
I) tarifa de acerto ã rede do serviço público_ de telecom- 6, de 16 de janeiro de 1989, do extinto Ministério das Comuninicações:
· ---_ ~· ~
cações, compreende~se na categoria do Serviço Público-ResII) preços mpaximos- a serem pagos, pelos respectivos trito previsto na afínea- "b" do art. 69 da Lei n~" 4.117, de
assinantes, ao prestador do Serviço de Radiodifu~o Móvel 1962, e regulamentado pelo Decreto n' 96.618, de 1988, reRestrito.
- - -solve:
Art. 28. São direitOs Mínimos do assinante:
I - Determinar ao Secretário Nacional de Comuicações
I - o de conhecer e ter cumpridas, pela entidade explora- que, no prazo de trinta dias, conclua os estudos necessários
dora, as obrigações assumidas com o poder concedente;
à fixação de critérios e procedimeritos pàJi a outorga, meI I - o de receber um serviço de qualidade, compatível diante licitação, ;· ·~rviço da RadiocOmunicação Móvel Tercom os padrões estabelecidos em Norma do Minist€ii0- das re_stre Restrit0
_ :/Serviço Móvel Celglar.
.
Comunicações;
· · · --··
· ~
·· ·
II- Esta ):>iw-..uu.;. entra em vigor na data de sua publicaIII- o de ter assegurada a continuidade do serviço- pelo ção. - Ozires SiivcJ:.
~
prazo contratual;
PORTARIA
N'
31,
DE
25
DE
FEVE''
·l~O DE 1991
IV -o de transferir ou cancelar sua assinatura;
V - o de contestar a exigência de qualquer parcela de
O Secretário Nacional de ComuriicaçãC' ., ~~S Mllristéiio
sua conta, e o de ter sua cobrança sustada, até à verificação da Infra-Estrutura, no uso das atribuições que lhe conferem
da procedência, ou não, da contestação.
o Decreto n' 99.244 de 10 de maio de 1990, art. n' 228;inc1so
Art. 29. As outorga de permissão, para prestação de I, e Portaria Minfra n' 767 de 28 de agosto de 1990.
Serviço de Radiocomunicação Móvel Restrito, poderão ser
Considerando_ concluídas as etapas de consulta aos segtransferidas direta ou indiretamente.
mentos direta ou indiretamente interessados no Serviço de
§ 1" A transferência direta dar-se-á de uma para outra Radiocomunicaç~o _Móvel Celular Terrestre Público-Restri~
pessoa jurídica.
_
to/ServiÇo MóVel_ Celular, relativamente à edição de norma
§ 2<:> A transferência indireta dar-se-á com a translação __e_specífica de procedimentos a serem adotados em Editais de
da maioria das cotas ou ações representativas do ca_pital social. Habilitação para a Exploração do Serviço Móvel Celular por
Art. 30. Excetuada a hipótese de sucessão hereditária, esta Secretaria Nacional, nos termos programados pela Portaa transferência de outorga de permissão não será deferida ria n' 117, de 7 de dezembro de 1990, resolve:
antes de decorrido o prazo de cinco anos, contado da data
__ I -_Aprovar a Norma Específica de Telecomuni~ções
da expedição da licença de furicionamento.
- NET n' 001191 -Edital de Habilitação para a Exploração
Art. 31. O Serviço de Radiocomunicação Móvel Res- de Serviço Móvel Celular, que estabelece os procedimentos
trito está sujeito" ao pagamento das taxas de fiscalização, nas aplicáveis a editais do referido Serviço, dela constando, em
condições previstas em Lei.
anexo, _a tftillo de exemplificação, niodelo de edital que poderá
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giu 21%; e na conhecida "década perdida" de 80 atingiu
cerca çle_ 22%."

servir para a elaboração efetiva de Edital de Habilitação para

essa modalidade de serviço.II- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(A Comissão de Conslituiçáó, Justiça e Cidadania.)
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - 0 projeto _que vem de ser lido será pubicado e remetido à comissão
competente. (Pausa.)
A Presidência comunica ao Plen-áiio que deferiu, ad referendum da Comissão Diretora~ os Requerimentos n(JS 815,
816 e 817, de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon,
de Informações ao Ministtb da Economia, Fazenda e Planejamento e ao Secretário Nacional de Ciência e· Tecnologia.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - De
acordo com as indicações das Lideranças, a Presidência designa, para integrarem a COmissão Parlam~ntar Conjunt~ do
Mercosul os ilustres Senadores:
PMDB
Pedro Simon
José Fogaça
Mareio Lacerda
PFL
Odacir SoareS"
.
, .
Esperidião Amin (por cessão)
PSDB
Dirceu Carneiro

PTB
Affonso Cam.argo
PDT
Nelson Wedekin
O SR. PRESIDENTE (B,achid Saldanha Derzí) - Há
oradores inscritos.
. .. . . _ .
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidão Amin.
O SR. ESPERIOIÃO AMIN (PDS .,-- SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St-'5 e Srs. Senadores,
anuncia-se para esta semana o cumprimento de uma etapa
decisiva para o fechamento do acordo da dívida externa, particularmente a maior parcela da nossa dívida externa que é
o volume da nossa dívida.com os bancos credores privados;
o principal em montante superior a 52 bilhões de dólares.
Esta etapa estaria traduzida em acordo com o FMI, despertando, por conseqüência, a responsabilidade do Senado
Federal para apreciação deste acordo quando devidamente
formalizado e ultimado.
Creio, por isSo, Seja Oportuno acender a nossa preocupação em face do esforço que o Brasil, o Governo e; coiicomitantemente, o próprio Senado, desenvolveram no primeiro
semestre deste ano e que resultou no a_cordo sobre os juros
vencidos, parcela equivalente a quase 10 bilhões.. de dólares,
pelo Senado Federal.
. _.
..
Desejo me valer de uma série de estudos que vêm sendo
publicados pelo Dr. Carlos Feu Alvim, que exerce o cargo
de Coordenador Geral de Desenvolvimento Tecnológico da
Secretaria de Ciência e TecnOlogia da Presidência da República, os quais têm se!vido para relembrar a todos nós o que
pode ser o limite do esforço de um País quando tangido pela
pressão dos credores internacionais.
Desse artigo", 'desejo extra:ir a seguint~ refie'.'~':?_:
"Na década de 50, nossa poupança era ae 15%;
na década do "milagre econômico", década de 70, atin-
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Contudo, a década de 80, porém, significa uriia década
perdida para o Brasil e para a América Latina, menos pela
nOssa ·capacidade de poupar e mais pelo saldo negativo, em
função do quanto perdemos na relação de troca internacional.
Voltando ao artigo citado:
"Na década de. 80 :--- quando passamos a pagar
a dívida acumulada e inveiteu-se o fluxo de investimento - o Brasil passou a remeter em média 4%
do seu PIB para o exterior. ~Iém dessa rem~ssa oficial
se estima que exista uma transferência informal de bens
e serviços para o exterior da ordem de pelo menos
inais 1% do PIB por ano."
Portanto, em resumo, a causa fundamental, do ponto
de vista econômico, da década perdida, foi o_resultado líquido
negativo para o Brasil, ou seja a transferência positivâ havida
de fundos do nosso Pai$ para o exterior. Para que se avalie
o peso desse fluxo líquido positivo. é bom que assinalemos,
já que esse assunto foi suscitãdo pela presença entre nós,
há poucos dias, do Chanceler d.a Alemanha. Helmut Koltl
- e aqui volto à citação -que a Alemanha do pós-Primeira
.Guerra Mundial chegou a transferir, por imposiç.ão do Tratado
de Versalhes, o máximo·ae 2,9% do seu PIB e 13% de suas
exportações como pagamento da dívida externa e reparação
de guerra.
Foi o peso econôinico dessas transferências um dos fatores
que propiciaram a crise eConômica na Alemanha, resultando
na ascensão de Hitler ao poder.
.
_
Ora, no nosso País, chegamos, em 1285 e 1988, a comprometer 5% do PIB e até 48% das. nossas-exportações para
amortização dessa dívída, compondo o conjunto das transferências que debilitaram a economia nacional e que, na verdade, nos remeteram a uma anemia, a uma ailoxia qu~se que
completas.
.
E diante desse .quadro que nós temos, como _País, e o
Senado, como Poder constituído, a responsabilidade de coo~
duzir a negociação e, afinill- no caso do Seriado- aprovar
um acordo quando ele for encaminhado à nossa Casa.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-rneV. EX' um aparte?

a

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Já o concederei em seguida, nobre Senador Eduardo Suplicy, até p·orque V. Ex\ já
na acareação ao Diretor de Política Monetária, do Banco
~·Central, na Comissão de Assuntos Econômicos, mencionava
o caso das Reparações de guerra da Alemanha, de que estou
me valendo, aqui, neste momento.
Mas, o que quero frisar, creio que tempestiVamente, é
que, antes que este acordo nos chegue sob a forma definida
e definitiva, ·creio que é papel do Senado alvitrar. pOnderar,
sus.citar, enfim, para o Governo brasileiro questões que preocupam ao Governo, sim, mas preocupam, acima· de tudo,
à sociedade como um todo, dado o momento de recessão,
de estagflação e de dificuldades económicas e sociais, vivido
PQr todos.
Ouço. agora, o ·aparte do Senador Suplicy.
O.Sr. Eduardo Suplicy- Prezado Senador Esperidião
Amin, avalio como importante que V~ Ex~ traga este assunto
para reflexão no Senado Federal, que tem a responsabilidade
de apreciar, acompanhar e aprovar ou não acordos com os
credores internacionais. Pois bem, _eu acredito que esse para-
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fundamentada de todo o histórico dessa negociação que daqui
telo entre a situação brasileira e a situação da Alemanha,
tanto após a Primeira Grande Guerra quaitto após~ a Segunda a pouco vamos receber convertida em acordo já (irmado,
Grande Guerra, é muito inferés53nte. Recomendaria aos Se- para que essa questão não seja apresentada como fato consunadores e a todos os interessados nesta questão que fizessem mado. O Senado Federal agiu movido pelo espírito público
uma leitura do texto ... As Conseqüências Económicas da no primeiro semestre; independente do voto dado a respeito
Paz", quando John Maynard Keynes procurou conven~r as ·daquela matéria, comparecemqs tempestivamen-te com a nos~
autoridades da França, da Inglaterra, dos Estados Umdos, -sa decisão. Foi um momento bom desta Casa e espero nã9
que não devessem estar obrigando a Alemanha a pagar pelas sejamos tangidos, na undécima hora, por algum improviso
reparações de guerra, logo após a Primeira Grande Guerra, que, rieste caso, não cabe,
O Sr. Ney Maran~_ão --V. Ex~ me parmite um aparte?
porque ela não teria condições de faz~r frente àque_les compro- ·
missos e que seria muito- mais --adequado para a saúde da
O SR. ESPERID!ÃO AMIN - Pois não, Senador Ney
economia internacional que se aguardasse a recuperação da
Maranhão.
economia alemã. A lição só fói ãpriitd_id~_ ap-ós a Segunda
Grande Guerra, quando -então se institUiu o Plano Marshall.
O Sr. Ney Maranhão- Senador Esperdião Amim, V.
Tenho colocado que deveríamos exigir, deveríamos p-onderar Ex~ como sempre, traz ao plenáriO do Senado assuntos de
an Governo brasileiro que alguma coisa paralela a e~sa atitude, grande relevância para o País. E esse assunto sobre o qual
recomendada por quem da época, para a economia alemã, V. Ex~ está tratando hoje cabe muito diretamente à responsaé que deveria ser"· a.- diretriz por nós levada adiante. Porque bilidade do Senado.
os juros atrasados, a nós foi explicado que teríamos uma
Os números apresentados por V. Ex~, relativos ao Gocondição de pagamento qu-e, ·na ·verdade, não é aquela que
verno passado - 5% do PIB e 48% das nossa exportações
está acontecendo neste semestre. Tanto Cque o Governo . . . . . , -servem de alerta para que não se repitam mais. O Senado
brasileiro, que nos dizia que íamos emítn·--aperiás 1,5% do
da República, que tem a responsabilidade constitucional de
PIB, em 1991, agora já explica que será 2,5% do PIB. Será monitorar, acompanhar com detalhes as negociações da dívida
que a necessidade de estarmos emitrndo dinheir~_para gerar externa. recebeu de V. Ex~ o alerta, ao qual me incorporo.
divisas, para pagar os credOres internacionais não está sendo Quero, port3nto, parabenizãr V. Ex~. uma vez que o País
um complemento desse agravamento da inflação'? Acho que todo está acompanhando ess_e assunto. O governo do Pres_ihá muito nisso.Teremos, em breve,a oportunidade de dialo~ dente Fernando Collor - justiça se faça - fez a melhor
gar com o MinistrO Marcílio Marques Moreira? _que virá a negociação- primeira- da dívida externa, a própria Oposieste plenário para, justamente, tratar dessa maténa. Mas cum- ção reconheceu. Tenho certeza absoluta de que o Governo
primento V. Ex~ por trazer esse assunto tão relevante para não irá penalizar o povo brasileiro, não fechará _um acordo
nós. Muito obrigrado.
que não seja do iriteresse do País. Esse acordo terá, naturalO SR. ESPERIDJÃO AMIN- Fico muito grato e cumpri- me-nte, o apoio do Senado Federal. Parabenizo V~ Ex~ pelo
mento-o pelo aparte, Senador Eduardo Suplicy, porque, como oportuno pron~nciamento que está _fazendo nesta tarde.
frisei antes de lhe COJ!ceder o aparte, V. E~ no âmbito da
O SR. ESPERIDIÃO AMiN ~ Quero agradecer a V.
ComissãO -de Assuntos Económicos, produziu um diligente Ex~, senador Ney Maranhão, pela intervenção. V. Ex' é um
esforço no sentido de aclarar essa questão de capacidade de homem profundamente preo-cupado em proceder tais compapagamento. Partilho de sua preocupação, porque os números rações. Já acomparihei vários de seus pronunciameritOs sObre
que foram apresentados pelo Governo para obter do Senado a necessídade, e eu compartilho esse pensamento, de regulari-inicialmente, da Comissão de Assuntos Económicos e, de- zarmos a nossa situação no mercado fii:Ianceiró interncional,
pois, do Senado- a aprovação para o acordo dos _juros venci- para que o Brasil possa remover esse obstáculo, que é o fluxo
dos indicavam a rigorosa possibilidade de arcarmos com aque- de recursos para o exterior, e entrarmos no camíitho da reverle compromisso.
são de tal fluxo, ou seja, receber mais recursos do que enviar,
Quando da produção do conhecido "Emendão", tive a _e rião enviar maíS -reCursos do que re_ceber. V. Ex~ tem trazido
oportunidade de instar o Dr. Roberto Macedo a esclarecer aqui os exemplos do MéxkO, piiitClpalmente, e de -outros
porque os númeroS~ agora, tiri&am mais a feiÇãO- de "bicho- países do mundo - e eu participo d<:? pensamento_ de V.
papão" do que aqueles números relativamente confo.rtadores Ex~ Mas_ desejo manifestar neste riíomentó- este aspeCto da
do primeiro semestre.
_
l]l-inha preocupação que· é concernente à tempestividade dessa~_
Ja adverti que nós não aceitaremos que o Dr. Roberto negociações. Houve, há e haverá tempo para a sua boa conduMacedo apresente números que eu apelidei de "bicho-papão" ç3o e para o seu perfeito i!sclarecimento e para uma boa
e depois venha aqui o Dr. Pedro Malan e nos mostre números decisão, tanto por parte do Governo quanto do Senado Fedeatenuados, digamos assim.
ral. Segundo, o mundo aprendeu, principalmente depois da
Não pretendo alongar-me-sobre esse as$unto, mas acho Primeira Guerra Mundial, que a pressão que· o credor faz
que é oportuno que o Senado tenha essa questão em conta sObre -o devedor, quando ela desconsidera a capacidade de
para não sennos surpreendidos com o fato consumado, com -pagamento do devedor, conspira contra a paz. Mais do que
aquela cumpulsão ao patriotismo, ao dever, que costuma ca- iSSo, repetiiido uma expressão que eu· usei ·na saudação, que
racterizar os apelos feitos sobre matéria econômigt I_,elQ GotiVe a hoiira de p-roferir, ao chanceler da Alemanha Helmet
verno. Nessa questão, tivemos tempo, estamos tendo te_mpo, - Kohl, no dia 24 de outubro próximo -passado, mas de_:> que
temos interesse em acompanhar a Inatéria.-OU.tros Senadores, isso, essa pressão, quando exorbitante, inviabiliza a paz. Neste
no âmbito da Comissão de Assuntos EconómíCbs, mostram
m.om'ei1to, eu creio que o Senado Federal deve enunciar essa
profundo conhecimento dos diversos ma!i~f!-S dessa _questão advertência, não para Sãbotar a ação do Governo, mas pa:ra
qeu os negociadores que falam em nome do Brasil nesse difícil
complexa. Desejo frisar, nesta acasião, a absoluta necessidade
de, pela transparência, pela colocação -correta, ponderada e processo levem em conta que o Senado Federal, neste País
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haverá de tomar não a decisão imposta pela banca internaMais grave ainda, remetem-nos a uma condição de passicional, não a decisão fruto da Ideologia do Egoísmo, que vidade e de aceitação a tudo aquilo que sempre repelimos
vem norteandoi a aç·ão do G-7, posto que a Ideologia do_ e_ combatemos, ou seja, conduzem o povo à perda de sua
Egoísmo é o únicô norte para O gtupõ'~ae Dações ricas, como
auto~estima, do sentimento de brasilidade e de nacionalismo,
se pode comprovar ao longo desses dois últimos anos. Não fabricando o descrédito nos nossos símbolos e das nossas instiserá o ditado do G-7, não será o ditado da banca aquilo
tUiçõeS mais importantes e estratégicas.
que será apenas conhecido e homologado pelo Governo brasiDiscordamOs frontalmente da afirmação do Poder Cenleiro, e muito menos pelo Senado Federal. Entedi e entendo
tral de que todo governo é corrupto, numa alusão que basta
que esse assunto-deve ter desdobramentos. Essa primeira pin- . haver governo administrando atividades para haver corrupcelada que tento traçar serve como alerta, como enunciado ção. Nesta Casa temos vários exeMplos de ex-governadores
definitivo de uma preocupação fundamentada, e, tenho certe- que se reelegeram, tendo como base a probidade, a correção
za que nesta ca-sa-muitos out:i"os Senadores, certamente mais e o zelo com a coisa pública. Se_ o Governo Central e seus
qualificados do que eu, haverão de trazer a sua contribuição
áulicos tém tal convicção, que murgulhem sozinhos nesse mangue e deixem de fora e limpos aqueles que tanto ontem como
dessa questão.
hoje governaram e governam com lisura e probidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
As formas como estão sendo conduzidas essas privatizaO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con- ções; exigidas e manipuladas externamente, não ..nos permitirão resolver os nossos problemas; ao contrário, nos empobrecedo·a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
cerão ainda mais. Esses atas constituem, uma outra face da
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia vergonha naciOnal, que se casa com a m_iséria a que há pouco
o seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, nos referimos e o caos que se aproxima. Daí o nosso repetitivo
o tema que hoje trago a V. Ex~ revela, de uin lado, a minha e cansativo alerta.
perplexidade e a minha profunda preocupação com os destinos
Lamentavelmente, o dinheiro do próprio povo tem sido
que estão sendo fabricados para esta Nação e, de outro, ex- utilizado pelo Goverrio para--manipular o povo através da
pressa um alerta e um dramático chamamento para que esta mídia, como se a nossa redenção estivesse dependendo das
Casa, o Congresso--e as· forças vivas deste País reajam de mudanças na Constituição~ Repito, todo esse trabalho, essa
forma incisiva contra aqueles qüe, a-pretexto~de uma falsa manipulação e essa ardilosa arquitetura buscam, tão-somente,
modernidade, estão destruindo a alma de nossa soberania uma mudança nos meios para que os fins permaneçam os
e expondo as mentes do nosso povo ao- eterno domínió. d~s_ mesmos.
nações colonizadoras, desumanas e insaciáveis. Volto, Sr. PrePois bem, para fechar o pacote que define um substrato
sidente, a falar sobre a questão do Sistema Nacional de Teleco- de país, a privatização das telecomunicações do Terceiro Munmunicações.
do representa a parte principal e fundamental desse insidioso
Ante o fracasso explícito de uma modernidade que se projeto de dominação, conforme mostraremos mais tarde.
revelou arcaica, até porque, modernidade sempre foi o termo
Preliminarmente, é preciSo que entendamos as telecomuutilizado como artifício pelas elites para continuar se enrique- nicações como algo além dos tradicionais serviços telefónicos
cendo e gerando miséria, o Poder Central, desta feita, se e enxerguemos o Sistema Nacional de Telecomunicações,
insurge contra os termos de uma ConstitUição, que forescrita principalmente, como viabilizador da esmagadora maioria dos
a 500 mãos e com 130 milhões de esperanças.
benefícios sociais na área de sáude, educação, regulação ecoAos grupos do poder só importa o poder. Não lhes impor- nómiCa, integração de mercado etc. O Sistema Nacional de
ta se o exercício deste se subordina ao interesse público, ou Telecomunicações é, tainbém, componente essencial na redu.:.
se o exercitam como meros prepostos de nações dominadoras. ção dos custos gerenciais e dos custos industriais, redutor
Pouco importa também a estes grupos, desde que desfru- do consumo de petróleo, de energia e do processo inflaciotem do poder, ainda que por pouco tempo, se estão expondo nário.
ou não, as mentes e as potencialidades do povo brasileiro
A título de resgate histórico, lembramos que há cerca
a uma irreversível e cruel dominação. O que -lhes importa de três décadas, as multinaCionais exploravam as telecomué estar no poder, repito.
nicações nos centros mais rentáveis do Brasil, prestavam um
Nunca fomos e nem somos premonitores do caos, mas péssimo serviço e cobravam tarifas elevadíssimas. Essas multinos cabe, como cidadãos e homens públicos, alertar as elites nacionais deixaram o Brasil, levando consigo os lucros e deide que, ou elas fazem uma reflexão e assumem a mea culpa xando para trás uma verdadeira sucata e uma escória das
pelo naufrágio da Nação brasileira, abrindo mão dos seus empresas telefónicas. No interior do Brasil, salvo raras exceprivilégios seculares, buscando uma saída para todos, ou per~ ções, a situação não era muito diferente. Para se completar
derão tais privilégios de uma forma indesajável. Isso é o que uma ligação interurbana, o usuário esperava horas-e, às vezes,
tem nos ensinado a História.
dias.
Para os nossos_ insaciáveis dominadores, não basta que
O povo brasileiro, à custa de_ muito sacrifício, muito trabahaja 50 milhões de brasileiros na mais absoluta miséria; não
lho
e
muita competência profissional, conseguiu, desse caos,
basta que haja 20 milhões de almas perambulando pelas ruas,
na mendicância e sob os viadutos; não basta que cresçam construir um dos mais modernos sistemas de telecomunicações
entre nós a tuberculose, o cólera, a doença de Chagas, a do mundo, com um avanço tecnológico nunca experimentado
lepra e as outras doenças do quinto mundo; não bastam a em países do Terceiro Mundo.
violência, o desamor familiar, o vandalismo, a prostituição
Superados aqueles distantes tempos dos demorados e bade menores, o analfabetismo e a corrupção; não bastam a rulhentos interurbanos, hoje, em poucos segundos, o cidadão
destruiçãO das florestas, a poluição das águas, as drogas, pois comum fala para qualquer parte do Brasil e do mundo, mesmo
.é preciso dominar mais para explorar mais.
com o atual congestionamento de tráfego.
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Em fração de segundos, ·o usuário do Sistema Telebrás
envia, a milhares de quilómetros de distânciá;--uma página
de um texto_ ou as informações da tela de um computador,
ou obtém, de imediato, o seu extrato de conta e o seu saldo
bancário.
··
·
O Sistema Telebrás leva a milhões de lares brasileiros,
com nitidez, os sons e as imagens dos rádios e das televisões,
sem discriminação, integrando e permitindo a todos o acesso
imediato à informação, à diversão e à cultura.
É o Sistema Telebrás que interliga as redes _de computa~
dores, transmitindo dados e informações, _que reduzem custOs
industriais e otimizam os processos de produçãO.
·
Francamente, não há como ter saudades_das telecomu~
nicaçôes privatizadas que conhecemos há 30 ari.os.
-Os CoriStltUíntes -em'I9-gg-:- após avaliarem profundamente
o tema "Telecomunicações", ouvi-ndo os mais antagOnicos
depoimentos, analisando os_ mais diversos sistemas de teleco·
municações do mundo e consultando, democraticamente, as
correntes privativistas e as correntes contrárías, decidiram,
conscientes e convictos, praticamente por unanimidade, de
que as telecomunkações brasi1eiras eram monopólio estatal
como instrumento vital de desenvolvimento económico e so~
cial do povo e -estratégico para sua liberdade.
Pois bem. esse Sistema, um dos respons-áveis pela preservação de nossa cidadania, componente vital de um projeto
de redistribuição -de renda, de justiça e de integração, conti~
nental, patrimóniá-piíblico e tecnológico do povo brasileiro,
vem sofrendo impatrióticas ameaças, corri finalidades absolutamente escusas.
E nem se diga que os níveis de excelência de seus serviços
hajam diminuído por se tratar de uma estatal, mas, tâo~so~
mente, porque são conseqUência das imp~sições do FMI, ~m
posições estas vergonhosa e impatrioticamente aceitas pelos
governos.
Com efeito, prOibido de .reinvestir na Sua exPansãO os
seus próprios recursOS e obrigado a adotar tarifas demagógicas
para ·subsidiar índíces irreais de inflação, iinpós-se ao Sistema
Telebrás urna cruel forma de garroteamento, dentro das táticas
de monitorização externa, cujas formas tive à-desprazer de
denunciar desta tribuna recentemente.
Estão registradas, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
nos Anais desta Casa, ãS denúncias por mini foi'muladas, com
base na entrevista de um banqueiro e credor brasileiro, de
que, dentro da estratégia do FMI, é necessário haver o caos
social, para que, desta forma, as massas, devidamente irã.das
e manipuladas, forcem as mudanças nas leis, que irão favorecer, exatamente, o capital internacional, para assim tomar
de assalto a nossa economia. E os seus áulicos ainda têm
a desfaçatez e a petulância de nos dizer_q~e isso é_ modernidade. Aceitariam esses interventores tais ingerênciaS em seus
países?
A crueldade do capitalismo selvagem atinge, desta forma,
Sr. Presidente, níVeis illimagináveis-,- cjôi:I:TidO os organismos
internacionais confessam abertamente se utilizarem da miséria
de um povo, para aumentar o seu próprio grau de misera~
bilidade.
No caso do Sistema Telebrás, sr~~ e Srs. Senadores, o
projeto dos "Donos do Mundo" é estarrecedor; muito mais
grave do que a entrega de um património público brasileiro,
construído à custa de enormes sacrifíciOS; muito mais grave
do que a nossa condenação ao definitivo subdesenvolvimento
tecnológico. É com profunda perplexidade e revolta que denuncio desta tribuna a existência de um satânico projeto de
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domiilação do nossO~p_Ovo,_ adotando-se, para tal, a forma
maJscruel e desumana de sujeição que é o domínio das n"ossas
mentes. A partir daí, o aprofundamento da miséria e da fome
passará a ser aceito com total pasSividade. E o cerne principal
desse projeto, reafirmo, está ria p-rivafiiação das telecomu~
nitaçOes, através -de decretos inconstitucionais ou inciuída nes~
se malsin3.do Emendão, também chamado de ato iO.Stitucional
internacional pelas vozes maisimportaÍltes e irisitSpeitas desta
Casa.
_.
Para que entendamos esse maquiavélico projeto é preciso
que exã.miilemos de perto o chamado "Ciclo da Informação".
Os mesmos meios que transportam as ·mensagens telefónicas
e as transmissões de dados, transportam também as imagens
e os sons das teves e dos rádios, portanto, através das teleco~
municações estabelece-se um inundo de velocidade, de poder
de convencimento, de simultaneidade, de mobilização, de pro~
dutividade, de economia de tempo e_ de recursos ~te. Este,
enfim, é o mundo da informação.
Mas, afinal, o _que é o "Ciclo da Informação"? Este ciclo,
em linguagem popular se compõe de três fases, quais sejam:
a geração da informação; o transporte da informação e a
disseminação da informação.
O resultado conseguido com as técnicas de propaganda,
com imagens repetitivas, sua harmon.ia aos estímulos, assim
como sua adoção ao campo estratégico e político, são consa~
grados como componentes determinantes que moldam uma
sociedade.
Para que: estas informações determinem o comPortamento das pessoas, basta que sejam repetitivas e convincentes,
o que não significa serem, ·necessariamente, verdaaeiras ou
úteis.
Exatamente por _is.so; os governos de concepção demo~
crática não admitem a existência de qualquer monopólio nas
fases de geração e de disseminação_ da informação.
--- No Brasil, é notório que um dos sistemas de TV domina
amplamente o poder de comunicação, detendo, como as ou~
tias redes, cada qual, os __ seus próprios sistemas de geração
e ~ss~minação. Entretanto, ultimamente, é palpável o crescimento e o surgimento de novas redes de TV, fato que, na
medida em que se aproximem as quantidades dos seus públicos, poderão propiciar, a médio prazo, uma real democracia
dos meios de comunicação, salutar para a sociedade e fundamental para a democracia.
_
--~~ É exat~ente aqui que eu chamo a atenção çias _Sr"s e
dos Srs. Senadores para o seguin!e fato. Ninguém pode negar
que o surgimento e a expansão de novas redes de TV somerite
puderam ser viabilizados em função da determinante presença
da gestão pública no transporte da informação, através do
_Sistema ~acio[lal de Telec9muni~ções,_ garantindo disponi.bilidade de serviços e igualdade nas tarifas, sem discriminação
a qualquer grupo.
Vale repetir, para que fique bem _grava4q_. É impossível
a existência de uma real democracia nos meios de comuni·
cação, sem a presença irremovível_da-gestão pública no transporte da informação. _
A vingar a tese c9Btr_áriaao intei"e.sse público e à sober-3nia
nacional, com a indesejável quebra do Monopólio Estatal
das Telecomunicações, J.IID grupo privado que viesse a deter
o_.transporte da informação, associa-ndo-o_â geração_ e dis_semi~
nação já pertencentes ao setor privado, este grupo, fecharia
o que chamamos o "Ciclo da Informação". Tal grupo, inibindo
os concorrentes, através de manipulação tarifária, se transfor~
maria num monopólio privado de comunicação, constituin-
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do-se não no 4~ Poder, mas sim, no 1? Poder da República
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está em poder da sociedade, em poder da União. E isso não
Federativà do Brasil, do qual seríamos Simples caudatários podemos mais ceder, que é a capacidade de geração-e de
comunicação. Parabenizo V. Er-.,-e lamento que segmentos
ou meros vassalos.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-Iife- V. Ex~ um apar- importantes da po1ítica do País não estejam atentos, como
te?
V. Ex', para um problema tão grave como esse para a demoO SR. MAURÍCIO CORR:ÊA.-c- Com o maior prazer, cracia brasileira. Quem controla as comunicações está acima
do Poder e controla o Poder. Foi o que fez Hitler na AlemaSenador Mansueto de Lavor.
rlha, através do seu Ministro da Propaganda controlando mulO Sr. Mansueto de Lavor -Até que me constrange tidões, e assim se tem feito. Portanto, mais uma vez, parabéns
iíitertomper um pronu.nciamehto tão profundo, tão impor- a V. Ex•
tante e tão atual como o que V. Ex' faz sobre o sistema
O SR. MAURíCIO CORR~A - Senador Mansueto de
de telecomunicações em geral, chegando a uma análise da
realidade do sistema de telecomunicações_ no Brasil. Este siste- Lavor, V. EX" me dá tim grande cor-forte}, porqUe, na V~erdãde,
ma permanentemente sofre ameaças para deixar de ser, como tive um grande trabalho para levantar essa questões relativas
ainda é hoje, na sua fase de transporte, de geração e difusão, a eSsa onda de privatização no- setor das telecomunicações.
Na verdade, é um pronunciamento sério que estou fazenem parte essencial do seu ciclo, monopólio do Estado, podendo haver apenas concessões, que, agora, tentam chegar a do. Sei que não é um tema polítiCo do momento, como o
um domínio completo daquilo que V. Ex• apropriadamente é a antecipação do plebiscito, que desperta um interesse enorchama do ciclo de comunicação, por empresas particulares. me. A questão da nossa soberania, dÇ> direito de cidadania
Essas tentativas estão claras; os lobbies estão sendo arregimen- de cada brasileiro não tem despertado o interesse, tanto mais
tados, o Governo inclinado praticamente e co-mpromissado que é uma questão que já est_á acontecendo.
Quem é que desconhece, por exemplo, no nosso País
com essa movimentação. V. Ex•, neste pronunciamento, chega
claramente a duas conclusões: primeiro, que é pfeciso lutar o poderio do Sr. __Raberto Marinho? Mas, há um temor de
para que, em nome da democracia, em nome do controle se falar na Globo, porque a Globo é uma instituição de peso
do Estado sobre áreas estratégicas da soberania nacional, não neste País, ela tranformou o Sr. lbrahim_Abi~Ackel num herói
se privatize o ciclo das comunicações, que não se o entregue e depois, em 10 ou 15 minutos, transformou-o no pior vilão
a empresas particulares. Em segundo lugar, é preciso_saber deste País. A TV Globo faz o que bem entender com qualquer
que, no estágio atual das comunicações no Brasil, principal- um de nós, e é isso que está acontecendo _no Brasil; o Decreto
mente das concessões -de redes de televisão e de rádio, já n'? 177 e outros que estão acontecendo na área da infra-esexiste um Estado dentro do Estado. Existe um poder maior, trutura são exatamente com vistas a acabar com o monopólio
ao qual se submete até o Poder que deveria ser o maior, das telecomunicações no Brasil. Para acontecer o quê? Para
o do Presidente da RepUblica. Há grupos de comunicações estabelecer uma balbúrdia na informação no Brasil e enveque fazem Presidente da República, que constroem a imagem nenar as mentes do povo brasileiro. E aí, sint, determinados
·
desta ou daquela pessoa, transfonnando-a em herói nacional, grupos· controlarem completamente o povo brasileiro.
- É para isso que estou chamando atenção neste_instante.
em salvador da pátria.
Ora, se grupOs assim, armados com esse poder, chegam Por isso, estou me batendo, com toda energia que tenho,
a tanta força perante a sociedade brasileira, calcule, nobre para que se ponha cobro a essa situação caótica que está
Senador, se esses grupos dominarem todo o ciclo da comuni- acontecendo no Brasil, extremamente séria, que é a entrega
cação, des-t:ie a- geração, c seu transporte e, como "jã- hoje de bens. garantidos oelo monoo_ólio do Estado, a _grupos isolados do ÍIÕsso País. ~
~
-- ·
por concessões, a sua distribuição e a sua difusão! Em concluEnquanto
eu
tiver
voz
aqui,
no
Senado,
aínda
que
sozisão, estamos unânimes nessa luta contra as tentativas áe priva-·
titação da Telebrás, as- tentativas de privatização" dos canais nho, vou apresentar os meus projetns legislativos contra os
de comunicação do País, que são propriedades inalienáveis decretos que estão sendo baixados pelo Presidente da Repúdo povo brasileiro. Essa luta é democrática~ nadónalista e blica, buscando acabar com as telecomunicações_._
O orguU:io nosso, Senador Mansueto de Lavor. é exatabrasileira. Os Estados-democráticos do mundo todo têm esse
controle, e não se venha aqui citãr o exemplo dos Estados mente a Telebrás_que foi feita com o sUor, -o sacrifído do
Unidos, porque lá eles exercem um controle, um poder visível, povo brasileiro. E, honra seja feita, em plena ditadura militar,
eficaz sobre os seus IhCios de cOrriu-nicã.çãO, e as concessões uma das maiores conquistas no regime ant~rior, dos milit~r~s.
a grupos particUlares são feitas de tal modo que não haja foi a implantação no Brasil do sistema Telebrás_ que é _espetamonopólio. São quatro grandes cadeias americanãs de televi- cular. Querem fazer com a Telebrás o que fizeram- com a
são com possibilidades de que outras possam surgir, sem haver Usiminas, -e aí está a resposta: quais foram as.rifoedas utilízadas_
qualquer esmagamento, como ocorre aqui por uma ou outra na compra da Usiminas? Ninguém é contra a privatizã.Ção,
rede, que tem a hegemonia do setor de comunicação, atingin- mas o resultado está aí para quem quiser saber.
O Senador Nelson Carneiro, outro" dia, fez um pronunciado também a predomiriâncía econôrriica e p-Olítica. Sem alongar-me mais, quero dizer a V. Ex~ que um dos mais importantes mento lamentando por que não aceitou a sugestão do amigo
pronunciamentos feitos-nesta Casa, durante esse ano, é este "Agapito" não comprando, não participando também do leique V. Ex• faz hOje,-erri defesa da verdadeira sociedade demo- lão da Usiminas e está frustrado. Estão fazendo isso, agora,
crática; que distribui" ó poder das comunicações entre todos com as telecomunicações, através de decretos. Temos que
os segmentos sociais: Lamentavelmente isso não ocorreu. A
examinar e gritar contra isso. O Governo; antes que. votemos
distribuição dos canais' de rádio e televisão é unia verdadeira o Emendão - lá está a queda do monopólio das tele.comuorgia para grupos poHticás PrfVilegiãdos, ligados ao Governo nicações - já realiza a entrega de um património que foi
e ao Poder eventual. _Infelizmeilte, temos rD.ultO- a CoiTigír, - adquirido com sacrifício pelo povo brasileiro. Temos que estar
muitas distorções a superar, mã.s o essencial, ainda, felizmente, atentos exatamente a isso que está acontecendo no nosso País.

Novembro de 1991

DIÁRIO b-<YC:bNGRESSO NACIONAL (Seção

li)

Qitaita-feira 13 79-Sl

O Sr. Mansueto de Lavor -_91!~ria s_ó complementar.
midade da nossa Carta,-sou autor de um Decreto Legislativo
V. Ex• não está só; esse Decreto n"_ 277 é __il!~onStitucióni\l, --sustando este ato absurdo. Devo exaltar que o Decreto de
a Comissão de Constituição, Justiçã Cictadailia pronunciarffi'ínõ~à aUtOria obteve o ·parecer favorável do relator, emiftente
se-á sobre o assunto e, se não me engano, ele estará na pauta
Senador Mansueto de Lavor, que tanto tem honrado esta
de amanhã. O PreSidente, através de um ato de per si, isto
Casa e o seu mandato, com o seu posicionamento em defesa
é, através de um decreto meramente regulamentador, está
dos altos interesses da Nação.
Em outra incursão abusiva e exorbitante, o MINFRA,
fazendo alterações no texto da Constitução. Então; rião é
possível! Tenho plena confiança de que a Comissão de Consti- com base no inconstitucional Decreto n9 96.618 de agosto
tuição, Justiça e Cidadania e também o Plenário desta Casa de 1988, vem expedindo portarias e editais para licitação da
acolherão o decreto legislativo de autoria de V. Ex~, votando-o exploração por terceiros dos serviços de telefonia móvel, indisfavoravelmente, para que não se cometa esse-verdadeiro ~sa-__ cutível e inquestionavelmente monopólio estatal. Estou hoje
tino contra a ordem constituciàiial e COntra oSTnferesSes-maio- ingressando com um decreto legislativo sustando mais este
res do povo brasileiro.
ato intonstitucioital e sUas conseqüências. - ,,-- 0 SR- MAURíCIO CORRÊA __; Novámente, agradeço
O que afinal queremos saber do Governo é se a proposta
de discussão do Emendão é séria ou se, independentemente,
a V. E:xf
da sua discussão, o Governo, através da política de fato consu0 grito de alerta que ora faço, Sr. Presi~erite, é de- qUe mado do seu terceiro escalão já está resolvendo, a seu modo,
a nossa S_oberania estã diretamente ancorada na presença in- a questão das telecomunicações.
_
transigente, fiime -e- fortalecida do Poder Público no MonoÉ preciso que se denuncie que 0 pode! adquirido pelos
pólio das Telecomunicações, de forma a impedir que se passe órgãos de escalões inferiores deste Governo _atingiu níveis
à iniciativa firivada o transporte da informação; fá que a gera- inimagináveis. O ato isolado de um simples Chefe de Departação e disse.minação lhe pertencem. Assim, ~pediremos que menta pode gerar bilhões de prejuízo à sociedade e esta não
o"Ciclodainformação"passecompletamenteàsmãosdaque- dispõe, de fato, de nenhum meio prático e veloz para sustar
Ies que sempre se-ligaram, por identidade de _propósitos, às tais sangrias.
nações colonizadoras.
Devemos reconhecer que, na realidade, o notório imobiInvoco as palavras de Arthur Hays, para sintetizar a sub- lismo do Congresso e da Justiça não tem permitido, sequer,
serviência da miséria e da fome consentida, frente ao domínio acompanhar, com o ritmo necessário, os atos do segundo
da mente. Disse Hays:
e ter~iro es~Iõe~ do Governo. Sustá-los, a tempo de evitar
"Obviamente, a capacidade de julgameri.io -de um as suas repercussões, nem pensar.
homem não pode ser melhor do que as informações
Portanto, na medida em que o Governo Federal atua
em que ele está fundamentado. Dêem-lhe a verdade em vários flancos, explorando deliberadamente as nossas defie ele pode continuar errado, quando tiver a oportu- ciências, eu humildemente faço uma autocrítica, quanto â
nidade de estar certo; mas privem-no de notícias ou nossa Instituição, e chego a me perguntar se o Governo realapresentem-lhe somente dados distorcidos ou incom- mente nos reconhece como Poder.
pletos e destruirão seus processos de raciocínio e o
Estas dtividas se cristalizam nestes fatos que acabo de
transformarão--em algo inferior a um homem." ·
descrever sobre as telecomunicações, onde somos tratados
Portanto, não estão nos ajustes da economia, nem nos com deboche e desdém. Brincam com todos nós. Achlncalham
apartes de recursos as razões- da pressa e do açodamento nossos RegimentosJazem chacota da nossa inteligência.
com que o Governo se lança nesta nova aventrii"a. Nem está
Ora, se já estãO, como de fato estão, emitindo atas privatina busca do resgate da dívida social o verdadeir~ _Ip._otivo pelo zantes para ·a setor das Telecomunicações, contando com _a
qual o Poder Central se projeta arrojadamente neste negócio, imobilidade do Legislativo e do Judiciário para contê~lo"s~-eSte
mas, tão-somente, porque monitorado pela expectativa exter- Emendão, na verdade, é um engódo, é um jogo--de f3.z-de~
na, teme que este País possa~ a partir das próximas eleições, conta, é uma peça teatral, onde nós, Senadores da República,
ser efetivamente governado pelo povo. E quando 0 povo che- neste palco, estamos atuando como figurantes de um ato,
gar ao poder' este poder estará esvaziado, adquirido pelas cujo desfecho são os- apupos da platéia.
elites, falido de mando, subordinado aos proprietários do nos- O meu alerta final é de que ou os membros desta Casa,
so petróleo, das nossas telecomunicações e das nossas institui- acima das questões partidárias e ideológicas, se unem na defesa intransigente do texto co~stitucionai em vigor, dando passações estratégicas.
.
A parte final das minhas palavras, reservo para alguns gem urgente aos a tos que o preservam, ou devemos reconhecer
fatos realmente inusitados que vêm ocorrendo no âmbito do que, na verdade, só há um Poder nesta República: o-do arbí__ _ _
__
Govemo Federal, com relação às Telecomunicações.
trio. (Muito bem!)
_ _
Enquanto o Senhor Presidente da Repúbii'ca nos encaCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
minha um projeto de Emenda Constitucional a ser analisado,
Aritazonino Mendes - -Antonio Mariz -::-:- Áureo Mello
discutido e votado, este mesmo Governo Federal, através -César Dias __;_-FI-ãncisco Rollembeig- Henrique Almeida
do MINFRA, vem, paralelamente, emitindo, inconstitucio- -Hugo Napoleão -Iram Saraiva - Josaphat Marinho nalmente, atas, decretos e portarias, que, independentemente José Eduardo- José Richa- Jutahy Magalhães -Lavoisier
do projeto presidencial, já privatizam, de fato, as Telecomu- Maia- Marluce Pinto - Ney Maranhão - Ruy Bacelar.
nicações, de forma desrespeitosa, exorbitante e irreverente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Na
CõD:i efeito,- através do Decreto n9 177/91, o Governo, _sessão de 22 de outubro último foi lida a Proposta de Emenda
legislando inconstitucionalmente sobre telefonia e transmissão à Constituição n9 17, de 1991, de autoria do Senador Pedro
de dados, abre a grupos de megaempresáriõs a exploraÇão Simon e outros Srs. Selladores, que dá novi redação ao inciso
de tais serviços. Currtptindo o meu dever de preservar a incolu- II do art. 40 da Constituição Federal.

e
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A Presidência, em obediência ao disposto no art. 356
do Regimento Interno e de ac<ndo com as indicações ~as
Lideranças, designa a seguinte Comissão para: emitir pa-recer
sobre a matéria:
PMDB
Mansueto de Lavor
Nelson Cãi'heirb
Nabor Júnior
Antônio Mariz
César Dias
PFL
Josaphat Marinho
Carlos PatrOcínio
Lourival Baptista
PSDB
J utahy Magalhães
Almir Gabriel

- Novembro" de 1991

frxa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, tendo
PARECER favoráv-el, profe-rido- em Plen-ário; da
Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
anteriOr.
Em votação o projeto, em turno únicO. (Pausa.)
O Sr. Mansuetode Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIPENTE (Ra.chid Sa.l<!anha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador.
-~~o SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB PE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi-dente-, Sr~~ eSrs. Senadores, em nome da Lideiallçado PMDB,
o nosso encaminhamento é favorávef, 6Ví0entemente, à aprovação do projeto em votação, que fixa o eretivo dõ COrpo
PTB
de Bombeiros Militar do Dfstrito Federal, introduzindo uma
nova sistemática de renumeração, e inclusive prevendo o inJosé Eduardo
gresso de mulheres bombeiras nos quadros do Corpo de BomMarluce PintO
beiros do Distrito Federal.
.
_, . .
..
PDT
Mas o -lneu encaminhamento, ·sr. Pfesidé"flie, é para homenagear a CorpOração Mifitar do Corpo de Bombeiros do
Abdias do Nascimento
País e do Distrito Federal.
PRN
Ontem eu estava em Recife e tivemos oCasião de acOmpaJ únia Marise
nhar, com maior proximidade, aquele lamentável acidente
com o avião Bandeirantes, que vitimou 17 pessoas entre passaPDS
gefros e pessoas que estavam na praça. Assistüriás à dedicação
Esperidião Amin
dos bombeiros militares do Recife em salvar, praticamente,
o·que era praticamente impossível, alguém que ainda estivesse
PDC
çom vida nos escqmbros fumegantes daquele avião. InfelizMoisés Abrão
mente, não houve meio de salvação, mas ficou O-exemplo
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derii)- Esgo- -dessa Corporação; que Se dedica ·essencialmente a preservar
a vida e a tranqüilidade da sociedade e dos indivíduos.
tado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
Portanto, não podemos deixar;- neste encaminhamento,
Sr. Presidente, Sr"5 e Srs. Senadores, de render a no_s_sa homeORDEM DO DIA
nagem à coragem, à dedicação e aos serviços prestados pe_los
bombeiros
de todo o País e, no_caso em tela, pelos bombeiros
Sobre a mesa, requerimento-que será lido pelo Sr. 19
do Distrito Federal. Aos seus comandantes, aos seus oficiais,
Secretário.
- aos seus_ soldados, a homenagem da Liderança do PMDB.
É lido e aprovado o seguinte:
O nosso encaminhamento é favorável.
REQUERIMENTO N• 828, DE 1991
O Sr. Valmir Campelo- Sr. Presidente, peço a palavra
Nos termos do art. 175, aHnea d, do Regimento Interno, para encaminhar a votaçao.
requeiro inversão da Ordem do Dia~ a firil- de que a matéria
O SR. PRESIDENTE (Rachld Saldanha Derzi) - Conconstante dos itens n~ 4 e 5 seja submetida ao Plenário em cedo a palavra ao nobre Senador.
·
penúltimo e último lugar.
O SR. VALMIR. CAMPELO (PTB- DF. Para encamiSala das sessões, 12 de novembro de 1991. -Senador
nhar a votação. Sem revisão dO orador.) - Sr. Presidente,
Ney Maranhão.
Sr~ e Srs. Senadores, em nome-do PTB, quererllos encãminhar
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldan)la Derzi) - Será favoravelmente a proposição que- ora votamos, que fiXa -o
feita a inversão solicitada.
-efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanlla Derzi) - Item
O PTB, nesta ocasião, manifesta-se favoravelmente, principalmente pelo trabalho atuante que o Corpo de Bombeiros
1:
do Distrito Federal realiza na Capital da República, que é
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
um modelo de corporação para· todo o nosso· Brasil, e que
Ne 103, DE 1991
hoje tem no seu comando o Cel. Carlos Alberto.
(Em regHne de urgência nos tennos q?. art. 336,
Sr. Presidente, o projeto de lei, que hoje aprovaremos
"C", do Regimento Interno.)
aqui, no Senado Federal, vai dar condições satisfatórias para
Votação, em turno únic~~--do Projet~, de Lei d~
que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal possa continuar
Câmara n' !03, de 1991__(n' 2.017/91, na. Casa deon- ªtendendo bem à comunidade brasiliense.
gem), de iniCiatiVa do Presid~~t~ da Repú~líc~,_ ql.!e
Este é o encaminhamento pelo PTB.
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o Sr. Cli:S.gãS~od.rigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a vota-ção.
-

Esta lei diz:
"O efetivo ... será fixado em lei específica, mediante proposta do Governador do Distrito Federal,
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanh~ Der~i) - Con: ouvido o Ministério do Exército:"~cedo a palavra ao nobre Senador.
Assim, Sr. Presidente, se vamos votar uma lei que fixa
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -!'!.Para enca- O efetivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, não
minhar a votação.) -Sr. Presi_d~nte, s~~ e Sts. Senadores, vejo cOmo harmonizá-la com o art. 32 da outra lei. Primeiro,
o PSDB votará, em reg1ffie de urgência, favor3:velmente ao porque vamos votar um efetivo- antes da lei que o prevê,
Projeto de Lei da Cãmara dos Deputados n' 103(91, de inicia- e, depois, porque se fala numa lei específica futura, quando
-_~tiva do Senhor Presidente da República, que fixa o efetivo já a temos_ aqui aprovada antes.
De modo que chamo a atenção dos Srs. Uderes do Goverdo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e dá
outras providências.
no, bem como do Presidente da República, porque Sua ExoeNo momento em que nos manifesfanios f3.v()ravelmente ~~nc_ia, pelo menos, deverá sancionar e publicar, em primeiro
à proposição, queremos aqui expressar as ~ossas homenagens lugar, a lei que figura aqui, em segundo lugar, na Ordem
ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e louvar a maneira do Dia.
Feitas essas consideraçó_es, quero d_i_zer que a Liderança
como se tem conduzido.
Sr. Presidente, quero aproveitar esta oportunidade para do PSD B votará este e. o próximo projeto, que também se
chamar a atenção c:los Srs. ~(d~r_es do Governo e c;lo próprio refere ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Governo para o item -z,- que dispõe:
_ -O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
PROJETO DE LEI DÀ CÂMARA
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - ConN' 104, DE 1991
cedo a palavra ao nobre Senador.
(Em regime de urgência nos termos do art: 336,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela orc, do Regimento Interno.)
dem. Sem revisão do _orador.)- Sr. Presidente, gostaria de
Votação, em turno único, do Pfojei9 de Lei da - saber da Mesa em que data chegaram os dois projetas ao
Câmara n' 104, de 1991 (n' 2.016/91, na Casa de ori- , Senado Federal.
gem), de iniciativa do Pfesidente da Repúbli~, que
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) --:- Os
dispõe sobre a organização básica do Çclrpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e dá outras providên- dois projetes chegaram aqui no dia 5 de novembro de 1991.
cias, tendo
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A questão de ordem
PARECER favorável, proferido em Plenário, da que levanto, Sr. Presidente, é exatamente porque b dia 15
de novembro está se aproximando, faltando um mês e poucos
Comissão
- dias
para o encerramento da sessão legislativa, e vai começar
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
= o .corre-corre. Vamos começar aqui a receber o projeto, a
Ora, Sr. Presidente, o projeto que estamos examinando, não exarriinar nada, vamos votar; as assinaturas já estão sendo
e que vai ser votado, contém nove artigos. Mas _o 8~ é da pedidas para regime de urgência urgentíssima - urgência
vigência na data da publicação, e o atr. 9~ é de revogação.
''b", em branco -sem sabermos o porquê, e vamos continuar
Logo, por economia processual, o Senhor Presidente da nessas questões 4e sempre.
República deveria ter mandado um só projeto, ç_ompreenSr. Presidente, estou formulando esta questão de ordem
dendo não só este que vamos aprovar, que fixa o ·eíetivo porque o projeto chegou a esta Casa no· dia 5. Hoje, estamos
do Corpo de Bombeiros, como também o que votaremos em votando diretarhente no plenário, sem termos tido- a oportuseguida, que cogita <fa organizaçá_o bª-sica ·cto Corpo de Bom- nidade de discutir essa matéria na ComissãO: Mfnha questão
beiros do Distrito Fedeí-af
de ordem, Sr. Presidente, é nesse sentido: pedir ordem tanto
Chamo a atenção_ para uma circunstância da maior impor- à Mesa, mas ao Plenário, para não ficarmos continuando
tância, Sr. Presidente: vamos votar, em primeiro lugar, este a votar tudo em regime de urgênc~-~.'
projeto que fixa o efetivo, e v-otaremos erp. segUida o projeto
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A Mesa
que dispõe sobre_a ()rgani~aç~9 b;isica, o Projeto de Lei da
segue
rigorosamente o Regimento Interno,nobre Senador.
Câmara n' 104, de 1991. Entendo que em capítulo do Projeto
Em votação o projeto.
n~" 104, deveria constar toda a matéria d~ste ~roje_to n'? 103,
- O sr~ Mauricio Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
de 1991, que fixa o efe~ivo~ Ç>_c;orre_:ainda que no Projeto
de Lei da Câmara no 104, de 1991, ql'e vamos votar depois, pela ordem.
há o art. 32 que diz o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con"O efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Dis- cedo? palavra ao nobre Senador.
trito Federal será fixado em lei específiCa, mediante
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.
proposta do Governador do Distrito Federal, ouvido Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de prestar
o Ministério do Exéfcito."
- -- mais informaçóeS-ao Senador Jutahy Magalhães.
c

Esse artigo, Sr. Presidente, não poderia subsistir. O art.
32 diz que o efetivo será fixado. Estamos entretanto votando
o efetivo antes de votarmos a lei que trata da organização
básica.

,

---

O apreço que tenho por S, Ex~ impõe-me que lhe dê
essa satisfação. Estou preocupado, cOmo S. Ero, com o acúmulo de projetos que deverão chegar, como chegam toda
vez que se encerra parte da sessão legislativa ou a sessão
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legislativa. E temos uma preocupação fundamental, que é

deixar que os Senadores todos examinem prOfundamente os
projetas, para que não haja dúvida com relação a seus méritos,
como as solicitações que estão-sendo feítas·para essa-urgência
a que se referiu o Senador Jutahy Magalhães, como a aumento
do Poder Judiciário, o aumento dos servidores civis da União,
porque aquele carreirão foi desmembrado_. Então, vamos votar só a parte relativa ao aumento. Estou_ dando_ uma explica-

Art. 20 :1(, O •f•tivo de que trata o artiçro anterior ••ri
cUetribu:ldo pelos quadros, po~:tos e gr&du•çÕOa previstos no COrpo
de _ac.beiroa Militar do Di~~ito Federal, na aequinte for..z
I - Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Co.bateotea
IQOBH./COMb.):
- Coronel ·- ••••.•.•••••••••••••• , • , •••• • •• -· •• • • . - O'
- -Ten~Jnte-coronol ••••••••••••••••••..••••••• -· •• :".. 24
- Major ••••••••••••••••••••• •·-•• •••• · · · · · - · · · · · · · · · 47

- C•pitio ••••.••••••••••••••• : ••••• ; •••• : •• ~······· to
- Priaeiro Tenente •••••••••...••••••••••••••••••••• 86

-

O Sr. Aureo Mello- Sr. Presidente, gostaria de encami-

nhar a votação em nome do PRN.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre .Senador.
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para encaminhar
a votação. Sem revisão -do orador.) -Sr. Presidente, sr.os
e Srs. Senadores~ gostaria apenas de manifestar o ponto de
vista da Liderança do PRN, favorável a esse documento- qrre
foi apresentado à Con-sideráÇãõ-âo Plenário, e dizer que Ó
Corpo de Bombeiros, na sua tradição e na sua_ o_tgàriiiaçãb,
merece, indubitavelmente, o apoio de todos· os participantes
do Partido que represento.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Eoj
votação o projeto.
______ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram_ permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguin!e o projeto aprova(IO:

PROJETO DE LEIDA CÂMARA
N"103,DE 1991
(N" 2.017/91, na Casa de origem)
(!'_E !NIC!ATIVA DO PRESIDENTE [)A REPÚBUCA).
Fixa o efetivo ~o Corpo de Ba.bairos
Milit~~:r do Distrito Fedlll!ral.

IIACIOIIIAL 4ecretat

AJ:"t. lO~ O efetivo do Çorpo de ~iros llilit.ar 4o
Diatrito l"ederal i fixado e:a seis Mil • seiscentos bo.beiro• aili-.

t.arêa.

Bouibeirçoa

M'i1itarea

de

Saúde

Ou•dro de Ofici11i111 BM Mé4ico• (QOBM/Miid.):
- ·'l'ent~nte-c~1 ................................... 02
- Major .•..••• --· •••••••••••••••••••••••••••••••••• os
a)

O Sr. Jutahy Magalhães - Se eu puder apartear, não
estou entrando no mérito dessas questões, pois considero-as
todas importantes, mas não é menos irripciftante que o Se-nado
evite votar essa maneira.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não
é-permitido aparte, nobre Senador. Estamos Votando o_prow
jeto de interesse do Corpo de ~ombciros do Distri~o Fed_eral.
E iSso que está em- discuss_ão.
_·
O SR- MAURÍCIO CORRÊA- Tem toda. a pertinênCia,
porque- quis dar uma explicação ao Senador Jutahy Magaw
lhães, pois S. Ex• merece-- fui eu· o-autor d_o pedido dessas
urgências para o Corpo de Bombeiros. Parece-me que não
há maiores indagações: é um aumento do efetíVà- e é a lei
que define a orgnai_~ação básica do Corpo de Bombeiros.
A finalidade foi essa.
Era só iSso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
votação o projeto.

CONG~SO

Segundo TC!"Iente ••••••••• , •• _•••• _•••• •-•• .~ •••••••• lOol

{QOBK/S) , II -: Quadre> de Oficiais:

ção, até onde e_u sei.
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: ~~~~~o. -h,~~;.:::::~::::::::::::::::::::::::::: ~!
(OOBM/C.Den~~): Quft"dro
de
Oficiai.•
BM
Cirurqiôes-Dentillltllra
- Tetnente-coronel .••.•••••••••••••• ·- ••••. , ..••. _... 01
- ~jor •••.•••••••••.••••••••••••.....••••••••••••.••• 02
.. Capitio ••.••••• -••••••. , ••.••••••-••••••• -••••••••••• 03
~ l'r.iMeiro Tenente , • ; .••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • 03
III - Quadro d• O:fieillia .Bcabeiroa Militare• Coralp1-ntllr
(QOBM/Coap1.} :
- Tenente-Coronel •••••••••• ·-·.
o~
-Major ••••••.•••.• .._._._ ••••.;_ •••••••••.•••• ~ •• :;:.-.~·. 02
- Capitio ••••.•••••••••• ~··-· ••••••.••.• , •.•..••••.••• 05
- Primeiro Tenente •••••••••••••••.•....•••••••••••• !Uó
- Sequndo Tenente • • • • • • • • .. • . . • • • • • . • • • • • • • • • •• • • • • 07
IV - Qulldro de Ofic:i.•i• ~ir011 Militares de Adll.ini•traçio CQOBM/Adm.J:
- Capitio ••••••········••·••••••••••••··~········· 1.2
- Pr!.eiro 1.-enente •••••• •-• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
- Sequndo Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -•••••••••• 11
0-W • • • • • • · · · - · - · .

taa

(QOBM/E:p:)-~i.drõ .. ~iai~

(oo.f/Múa.)

!'

Quadro

de

..beiro•

Oficiai•

.llilit~ea

ao.beiro111

•

•

•

•

•

•

•

•

Eapec-1&...:.•-

Militares

~~~~

::~~~~~:::-:·:-:::::::_:::::::::~~;.~:~:~~:: :~
~ Quadro de Oficiais. Bombeiros Milit.area de· Milinutençio
(QOBM/Mnt .11

.-: Se.;rundo.Te-tiente
~;1!!~~0-~~~;~t~·:::::::-::::::::::::::::::::.::::::
••••••• ." ••••••••••••••

~~-

_.~···•••••••• OJ

VI - Quadro de
(00BH/Cp1.):

Oficiais

Bombeiro•

Jli1itarea

Capelh•

- ,apitio ••••••••••••• _••••• -•• -~~:..···-··•·•••··-•···-· 01
VII - Quadro Geral de Pr•ç•• &Qnbeiroa Militareat
- Subtenente •••••.•••• , , ••••••••••• ~ •••••••• ••••••• 71
- Pr~ii:"O Sarcp:tnto , , , •• •, r-• • • • • • • •·• • • • , , . , •• , . • • • • 2,2
- Sequndo Sargento •• •••••••• ••••·•••-•••w••••••••• 4'4
- 'terceiro Sarcp:tnto •••••••••.••••••••••• ~ ~....... 709
-Cabo •·.......................................... 1.113
- Sold.a;do ..••.••••.•••••••.•••••••••••••••••••••. 3.1454
. - __'!"_;:r._itotiro-Mor •••••.• ··-·····-·-- ·-·-·-· ··~ ·----··--····· lO
- Taifeiro de 11 c1a111ae • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t6
- 'l'•ife_iro 4e _21 c:~as•e ••••••.•••••• ·- ••••••••••••• 83
Art.. lO·'<" NÃo .erio coaputados nos H.Mite• do• efetivos
fixado• no artiqo 1 o desta Lei:
..
I - os Boebeiro• Militare• d011 reserva remunerada desiq•n•do• para o serviço ativo;
ll Aspirantea-.a-oficia1 BM;
III .- os alunos dos: cursos de formacio de Ofie-i;:r.is;
IV - os alwi0111- 4o c.rso de for!llAçiio de ~ Boabeiros Mil i tares;
V - 011 ..__iro. ~ • .:.-:.are• Agregados e .-,, OlOr forç-a de legi•lacio ~rior, penaa.necerillla SUl nwaeraçio nos quadro•
de oriqea.
·
~t. 40 :.: A riJ.:açiÓ do111 -ilfativo• dOs alUDes -dÕs cur111os
de foraaçiGo de Boabeiro• Militares, ea aeu• diver1110111 clrculoa, seri regul•da pelo Coraanda!'lte-Gera1 do ·corpo de Bombei,;-os Milito.r do
Di111tri.to PIN!era1, de .xJo a atenctar i.s necessidade!! do• po•to• e
qradullç-ÕI!• iniciais .doa diver1110111 qu11dros.
A:rt. 50 Ir( O ingresso de 11111lherea nos qull.dros de OficiO'Iis e RO'IIII quo~~.1ificações de Praças ao-beiro• oMilit«relll obedacerá
ao disposto noa qull4ros de orq.anizaçio e •'-istribuiçio de Oficiais
e de Pro.çO'Is do Corpo de Bomboiro• Militar do DistritGo Federal.
..
Art. 6Q III' Alll vaq•s resultantes da execuçio de•ta Lei
ser40 preenchido.• no decur•o de quatrCI ano•, de acordo coa nas necea•idades do aervico e a di•ponibi1id•de orçaaent4ria, e desde
que COilpAtlvel coa - ..,tas e prio,;-idades estabelecid-as n• I.ei de
Diretri:.:es Orc . . .ntári••• _obedeeidoa seguinte• ~rcentuailll:
- :1- vi.nt. por cento, no ano de 1991;
II - trt-u por cento, no ano de 1992;
III - vinte por cento, no ano de 1993t e
~V - trir!.l: ;aor o.:u.. ao ano de 19U.
_
Art. 7t • - de . . . . . . -.correntes da .... -::ca;io desta
Lei serac atendicl.M • canta . _ Ocotaçõe• consignada& . , co~ de
Boabei:r:o11 Militllr de Dl.atrito Federal. conStllntea do ~.-ento Gera1"da União.
Art. lt< & b~ IA~ .,--_::a viqor na cLat.oo .., ~lieacio.
1U6.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)
2:

~

Item

Votação, em turno único, do Proj~to d~- ~e i dâ
Câmara n' 104, de 1991 (n' 2.016/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da_ ~epública, que
dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrifo Federal, e dá outras providênw
cias, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, da
Comissãõ
--- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em votação o projeto, eri:J. turno único. (Pausã.)
O Sr. Maurício Corrêa ~-Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a--v'Otação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanh-a Derzi) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT ~DF. Para encami·
nhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sz-6 e Srs. Senadores, eSsã é a lei que trata da organização
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Apenas para
lembrar aos Srs. Senadores, por força da Constituição, é do
Congresso Nacional a competência para legislar SC?bre segurança pública em Brasflia, e como o Corpo de Bombeiros
é Corpo de Bombeiros Militar, é claro que a lei rela~iva_ à
sua organização terá que ser votada pelo Congresso Nacional,
e a iniciativa é do_Senhor Presidente da República.
Evidentemente trata-se de uma lei da 111ais alta importância porque revoga disposições já uHrapassadas e o Corpo
de Bombeiros ficará coln uma legislação atualizada, de modo
que as suas seçóes são criadas, serão aumentadas algumas
das suas dependências etc.
Tive o cuidado de ler a lei e creio que, nesse aspecto,
o Senador Chagas Rodrigues tinha toda a.. ~~zão, mas não
é um obstáculo intransponível, de smte que encaminho fav_oravelmente. Devo apenas dizer aos Srs. Senadores que o Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, antigo Corpo de
Bombeiros do Rio de Janeiro, é uma das antigas ou a mais
antiga, junto com a Polícia Federal, corporação de segurança
pública do BrasiL
Portanto, com essas- homenagens, encamin~o favoravelmente, Sr. Presidente.
O Sr. Valmir Campelo- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Com
_
a palavra o nobre Senador.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB ~DF. Para encami·
nhar a votação. Sem revisão _do orador.) ~ Sr. Presidente,
Sros e Srs. Senadores, esta lei visa, também, -a -modernizar,
as atividades do Corpo de Bombeiros do DF. O nobre Senador
Maurício Corrêa disse, com· muita propriedade, que a União,
de acordo com o preceito constftucion-a1, manterá e organizará
a Polícia Militar, a _Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal. Realmente, esse projeto vem disciplinar
essa lacuna que, até então, existia, fazendo com que o Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal possa melhor cumprir as
suas atividades.
_ __
_
Sr. Presidente, o PTB encaminha favoravelmente ao projeto de lei.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Com
a palavra o nobre Senador Chagas Rodrigues, para encaminhar~ a votáção.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB ~ Í'L Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, s~s e Srs .. Senadores,
ao encaminhar o Projeto de Lei da Câmara !J 9 103/~l, que
fixa o efetivo do COfpo di Bombeiros Militar, do Distrito
Federal, anunciei que a Bancada do PSDB aprovaria não
só aquele projeto, bem como o_ que está no Ordem do Dia,
no item 2, e que será, a-gor-a, submetido à votação, o Projeto
de ~ei da_Câmara n9.104/91, que "dispõe sobre a organizaÇão
básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal
e dá outras providências", tal como consta, aqui, da ementa.
Sendo assim, Sr. Presidenfe, com -as· Observações feitaS,
vamos aprovar também este projeto de lei.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Com
a palavra o nobre Líder Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL ~ (PFL -,- PE. Para encaminhai a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
~C: e Srs. Senadores, serei breve. Apenas para expressar que
a·nossa Bancada vote favoravelmente ao projeto. Devotamb~m, por oportuno, lembrar que o regime de urgência que
foi concedido à matéria bro_tou, inclusive, do entendimento
entre as lideranças, do qual tive a honra de participai.
Todavia, ao m~nifestar-me sobl-e esse assunto, quero dizer ao Senador Chagas Rodrigues que S. Ex~ tem razão quando
fez a colocação da ordem cronológica na discussão e Votação
dos dois projetas de lei. Creio que a observação que S. Ex"
faz pode ter sua imperfeição sanada com a sanção do Senhor
Presidente da República. Como são projetas que chegarão
possivelmente no mesmo dia, e Sua Exceldência dispõe de
15 d_ia_~ úteis para se manifestar sobre as proposições a questão
poâetáser devidamente resolvida na hora em que o Presidente
apuser a sanção- aos referidos projetas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Oziel Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
pãrã encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Concedo a palavra ao nobre Senador Oziel Carneiro, para encaminhar.
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS~ PA. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr~s
e Srs. Senadores, o objeto outro não é senão o de manifestar
a satisfação do PDS ao_ v_er incluído na pauta e a ser votado
imediatamente esse projeto que trata da organização básica
do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal,__ bem
cóm-o outro que fixa o efetivo dO Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito FederaL
Ê muito importante para Brasília, a cidade que sedia
o Governo Federal, da qual somos hoje moradores, ter uma
organização exemplar como a dos_ bombeiros. Por isto, o Partido Democrático Social vota favoravelmente à aprovação do
projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar votação.
O SR. PRESIDENTE (Rachiâ Saldanha Derzi) ~ Concedo a palavra ao nobre Senador.
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O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para encaminhar votação. Sem revisão do orador.) -Sr.

Presidente, Sr~s e SfS._Senadores, em nome do PMDB também
quero encaminhar favoravelmente. O PMDB votará positivamente este projeto, sabedor que é da importância do Corpo
de Bombeiros. Queremos- tainbém confirmar as obsen~ações ·
do Senador Chagas Rodrigues t;:, ~nd~ss~(jo-as, ~sperar que
ocorra o que prometeu o Líder Marco Maciel que, quando
da sanção, se saneie essa pequena irnperfeiçã(i de caráter técnico.
_
O Sr. Aureo Mello -Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid S;.ld.anba Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador._
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente_, Sr'~
e Srs.. Senadores, devidamente delegado pelo Líder do PRN,
quero também manifestar o apoio da nossa agremia-ção no
sentido de que essa proposição, "que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e dá outras providências", seja devidamente aprovada.
Essas proposições, em homenagem ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, nada mais são ·do que o ato de
justiça que- se espera da iniciativa do Poder Executivo, porquanto essa organização tem sido verdadeiramente lapidar
e exemplar no desempenho da sua atividade.
Por isso, Sr. Presidente, somos inteirainente favoráveis
a essa proposição, nesta oportunidade.
O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Para encaminhar a votação. _S_em revisão do orador.) - Sr. President~,
S~ e Srs. Senadores, o meu Partido já expressou a manifestação do seu assentimento a essa proposição. Evidentemente,
fiz questão de permanecer no plenário para =que, Cõffi a generosa interpretação de V. Ex~ da norma regimental, pudesse
neste instante, também, emprestar a -minha integral sOlidariedade a essa proposiçãO. Ainda mais porque, Sr. Presidente,
guardo um_ vínculo da mais justificada sentimentalidade co};n
o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, uma corporação que serve a Brasília dcdicadamente e que, transferida
do Rio de Janeiro para cá, aqui tem preStado ineStimáveis
serviços à nossa comunidade.
Recordo que, durante os dois anos em que estive à frente
da ComisSão do DíStritó Federal, foí me oferecida a grata
ocasião de falar para o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Fizemos ali uma palestra sobre as realizações da então
Comissão do_ DistritO Federal, substituída, ao se completar
a autonomia, pela Câmara Legislativa de Brasília.
Ainda mais, o Corpo de Bombeiros de Brasflia me galardeou com uma láurea significativa, o que me-torna, sem dúvida
alguma, admirador permanente, também por essas razões,
daquela prestigiosa e conceituada corporação militar.
Nestas breves palavras, minha homenagem ao Corpo de
Bomb_eiros do Distrito _Federal. Muito obrigado, Sr. PresiM
dente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não
havendo mais quem deseje encaminhar a votação da matéria,
passa-se à sua imediata apreciação.
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Em votação o projeto, em turno línico.
as Srs. Senadores que ó aprOVam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O proje-to vai à sanção.
É o Se_guil)te o proje"to aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 104, DE 1991
(N• 2.016/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre a organização básica do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, e dá outras providências. ·
O Congresso-Nacional decreta:

TITULO!
Disposições Gerais
CAPÍTULO ÚNICO
Da Destinação das Missões e da Subordinação
Art. 1» O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, organizado com base na hierarquia e na disciplina, em
conformidade com as disposiçõeS contidas no Estatuto dos
Bombeiros Militares da CorpOraÇão, destina-se a realizar serviços específicOs de bombeiros na área do Distrito Federal.
Art. 2• Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do
Dfs"trito Federal:
I - realizar serviços de prevenção e extinção de incêndios;
I I - realizar serviços de busca e salvamento;
III -realizar perícias de incêndio relacionados com sua
competência;
- - · ··
·-·
IV- prestar socorros nos .cas.os de sinistros, seffipre que
houver ameaça de destruição de haveres, vítimas, ou pessoas
em iminente perigO de vida;
v- realizar pesquisas técnicoMcientífiC:is, com vistas" à
obtenção de produtos e processos, que permitam o desenvolvimento de sistemas de segurança contra incêndio e pânico;
VI -realizar atividades de segurança contra incêndio e
pânico, com vistas à proteção das pessoas e dos bens públícos
e privados;
VII- executar atividades de prevenção aos incêndios
florestais, com vistaS: à proteção ambiental;
VIII- executar as atividades de defesa civil;
IX- executar as ações de segurança pública que lhe forem cometidas, por ato do Presidente da República, em caso
de grave comprometimento de ordem pública e durante a
vigência do estado de defesa, do estado de sítio e de intervenç?o no Distrito Federal.
Art. 3• O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, força auxiliar e reserva do E: ~rcito, subordina-se ao
Governador do Distrito Federal e integra o sistema de segurança pública do Distrito Federal.
D~

TÍTULO II
Da Organização Básica
CAPÍTULO I
Da Estrutura Geriil
Art. 4' O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal será estruturado em órgãos de direção, órgãos de apoio
e órgãos de execução.
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Art. 5\' Os órgãos de diieção São e-ncarregados do cob) z~ Seção (BM/2) - assuntos relãtivos às atividades
mando e da administração geral, incumbindo:-se do planeja- de informação e inteligência~
mento. visando à organização da CorporaçãO_ em todos os
c) 3'-' Seção (BM/3)- assuntos relativos a ensino, instru~
níveis, às necessidades de pessoal e de material e ao emprego ção, operaçõe-s, c-omunicações e doutrina de emprego;
do Corpo de BombeiroS Mi_litar do DistritO Federal para o
· · d) 4• Seção (BM/4)- assuntos relativos a modernização
cumprimento de suas missões, cotn atribuições, ainda, de acio·
admilJistrativa, material operacional, e-statística e sU:Pfimento;
nar, coordenar. controlar e fiscalizar a atuaçáO dos órgãos
e) 5~ Seção (BM/5)- assuntos relativos a relaçOes públi.
de apoio e de execução.
cas, ação comunitária e corifuniCãÇãO-SOcíal;
----Art. 6'' Os órgãos ode apoio atendem às necessidades
0 6• Seção (BM/6) -assuntos relativos a ·planejamento
de pessoal, de material e de serviços de toda a Corporação, · administrativo e a orçamentação;
realizando tão-somente as suas atividades-meio.
g) 7• Seção (BM/7) -assuntos relativos a legislação técniArt. 7~ Os- órgãos de execução realizam as atividades- ca, pesquisa tecnológica, perícias e prevenção.
_
fins, cumprindo as missões e _as destinaÇOes do Corpo de Bom§ 1• O Chefe do Estado-Maior-Geral, principal assessor
beiros Militar do Distrito-Federal, mediante a execução de
do Comandante-Geral e seu substituto eventual, acumula as
diretrizes e ordens einanadas dos órgãos tle direção e a utilizafunções de Subcomandante da Corporação, cabendo-lhe a
ção dos recursos de pessoal, de material e de serviços dados
grientação, a coordenação e a fiscalização dos trabalhos do
· ~-~·
pelos órgãos de apoio.
-Estado-Maior-Geral e das políticas do Comandante-Geral.
§ 2Q Para o cumprimento das atribuições a que se refere
CAPÍTULO II
o art. 11 desta Lei, o Chefe do Estado-Maior-Geral disporá
Da Constituição e das Atribuições
de uma Secretaria, responsável pelo exame, controle, prepados Órgãos de Direção
ração e demais atos administrativos do Estado-Maior-Geral_.
Art. 8~> Q Comando-Geral é constituído d-o Comandan§ 3' O Chefe do Estado-Maior-Geral seráúm Oficial
te-Geral e dos órgãos de direção, que compreeride_m:
- Superior BM do mais alto posto, existente na Corporação,
I - o Estado-Maior-Geral, como órgão de direção geral;
escolhido pelo Comandante-Geral.
I I - as Diie1orlaS, conló órgãos de direçáo setorial;
§ 49 Quando a escolha de que trata 9 parágrafo anterior
III - a Ajudância Geral, como órgão ~yxiliar n<!S funções
não recair no Oficial BM mais antigo, oescqJhido terá preceadministrativas; dência funcionar s-Obre os demais.
IV- a Auditoria, corri o órgão fiScalizado i;
§ 5" O substituto eventual do Chefe Cio Estado-MaiorV - o Gabinete do Comandante, como órgão de asse:$_soGeral será o Oficial Superior BM mais antigo, existente na
ramento direto ao Comandante-Geral.
Corporação.
SEÇÃOI
Do Comandante-Geral
SEÇÃO 111
Art. 99 O Com.lndã.Dte-Gc!ral do -cOrpo-de BonlbeirOs
Das Diretorias
Militar do Distrito FeâeTaf é o !esponsável pela administração,
Art. 13. Às Diretorias, órgãos de direção setorial, orga-comando e emprego da Corporação:
___ __ _____ __ _
_
nii3.das sob a forma de sistema, compete realizar o planejaArt. 10. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
mento, a orientação, o controle, a coordenação, a fiscalização
Militar do Distrito Federal será um Oficial da 3Hva·, do último
e·a ·execução das aiiVidades, dos programas e dos planos relatiposto da própria Corporação.
· ..
vos às estratégias Setoriais eSpecíficas, cOmpreendendo:
§ !9 Sempre que a escolha não recair no Coronel BM
I - Diretoría de Pessoa];
mais antigo da Corporação, o esco~hid()_terá precedência funII - DiretOÍ'i~ de Finanças;
cional sobre os demais Oficias BM.§ 29 O provimento do cargo de Coffi3fld3i1te-Gefâi -Sefá ··· -m ---=-niretoria de Apoio Logístico;
- IV -Diretoria de Ensino e Instrução;
feito mediante ato do Governador do DiStrito "Federai; após
V- Diretoria de ServiçoS Têcrllcos; · ·
aprovaç~o. -pelo Ministro do Exército, do nome do _i~dicado,
VI- Diretória de Saúde;
observada a formação profissional do Oficial para o exercício
VII- Diretoiüi. de !nativos e Pensionistas.
do Comando.
- ~
Art. 14. A Diretoria de Pessoal, órgão de direÇão setoSEÇÃO II
rial do sistema de_ pessoal, incumbe~se do planejamento;·da
Do Estado-Maior-Geral
coordenação, da execução, do controle e da fiscalização das
atividaçles relacionadas com o pessoal.
Ar!. I L O Estado-Maior-Geral é o _órgão de direção
Art. 15. A Diretoria de Finanças é o órgão de dfreção
geral, responsável perante o Comandante-Ge-iã.l pelo estudo,
planejamento, coordenação, fiscalização e contrOle de todas
setorial responsável pelo funcionamento do sistema ~e admias atividades da Corponi~ão, constituindo o- órgão central
nistração financeira, prograinação e: orçamento, ·e contabido sistema de planejamento administrativo, programá.çãó e
lidade.
orçamento, encarregado da elaboração de diretrizes e ordens
Art. 16. A Diretoria de Apoio Logístico~ órgão de dire~
do comando, que acionam os órgãos de direçãq setorial, os
ção setorial do sis~ma logístico, incumbe-se_do planejamento,
de apoio e os de execuç_ão, no cumprimento de suas atividades.
d.(l aquisição, dã. -coordenação, da fi~Calização e do controle
Art. 12. -O Estado-Maior~Geral cOmpreende:- das necessidade_s de suprimento e niaterial, bem ainda das
I - Chefe do Estado-Maior-Geral;
atividades de manutenção de material e das instalações,
· Art. 17. A Diretoria de Ensino e Instruçã-O, -órgão de
II - Secretaria;
direção setorial do sistema de ensino. e instrução, incumbe~se
. . . . . . . ·~
III - Seções:
_do plaQ.ejamento, da co-ordenação-, do controle e da fiscalia) I' Seção (BM/1) - assuntos relativos a pessoal e legislação;
- --Zação de todas as atividades de formação, aperfeiçoamento.
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e especialização, nos diferentes níveis do ensino, do adestramento e da instrução.
- Art. 18. A DiretOria de Serviços Técnicos, óig-ão de
direção setorial do sistema de engenharia de segurança, incumbe-se de estudar, analisar, planejar, controlar e fiscalizar_as
atividades atinentes a segurança contra incêndio e pânico,
no território do Distrito Federal.
·
Art. 19. A Diretotia de Saúde, órgão de direção setorial do sistema de saúde, é responsável pelo planejarnento,
coordenação, fiscalização, controle e execução das atividades
de assistênciã médica, odontológica, farmacêutica e sanitária
à fainília bombeiro-militar.
- -Art. 20. A Diretoria de !nativos e Pensionistas é o órgão de direção setorial do sistema d_e pess~al, re~P?nsável
pelo planejamento, controle, fiscalização-e-execução das atividades relacionadas com o pessoal inativo e cóm os pensionistas
militares da Corporação.
SEÇÁOJV
Da Ajudância Geral
Art. 21. A Ajudância Geral, subordinada diretamente
ao Comandante-Géral, é o órgão de direção encarregado de
auxiliar nas funções de a_dministração do Quartel do Comando_-Geral, considerado como OrganiZação de Bombeiro Militar.
SEÇÁOV
Da Auditoria

Art. 22. A Aüâitoria é o órgão de assessoramento do
Comando-Geral, incumbido de orientar, levantar, fiscalizar,
averiguar e analisar os atas e fatos relativos a administração
orçamentária, orçamenlária, finariceifli,-âe pessoal e patrimonial, consoante as normas de auditoria aplicadas ao serviço
público, além de elaborar programas de auditoria ínterna,
por amostragem, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal.
SEÇÁOVJ
Do Gabinete do Comandante-Geral
Art. 23. O Gabinete do Comandante-GeraLtem a seu
cargo as funções de assistência e assessoramento direto ao
Comandante-Geral, nos assuntos que escapem às atribuições
normais e especfficas dos demais órgãos de direção e destina-se
a dar flexibilidade à estrutura do Comando-Geral da Corporação, particularmente em assuntos técniCos especializados.
Parágrafo úO.icõ. A Comissão de Promoções de Oficiais,
presidida pelo Comandante-Geral da Corporação, e -a Comissão de Promoções de Praças, presidida pelo Chefe do EstadoMaior-Geral, são de caráter permanente.

CAPÍTULO III
Da Constituiçáo e das Atribuições
dos Órgãos de Apoio
Art. 24. Os órgãos de Apoio compreendem:
I - a Academia de Bombeiro Militai;
II- a Policlínica;-- --III -os Centms:
a) de Operações c Comunicações;
b) de Assistência;
c) de Manutenção;
d) de Suprimento ·e Material;
e) de Altos Estudos de Comando, Direção e EstadoMaior;
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O de Especialização, Formação e Aperfeiçoamento de
-Praças;
__ g)_ Q~ Treinam_ento Operacional;
__ _
h) de Investigação e Prevenção_ de Incêndio;
I) ci~Informática.
·
Art. 25. A Academia de Bombeiro Militar (AiiM) é
o órgão de apoio do sistema de ensino, subordinado à Dire~toria d~_Ensino e Instrução, incumbida_ da formação, do aperfeiçoamento, do treinamento e da instrução especializada dos
Oficiais e dos ç_adetes do _Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal e, eventualmente, de Oficiais e de aJunos
de outras_ Corporações.
Art. 26. A Policlínica é o órgão de apoio do sistema
de saúde, incumbida da assistência médica, odontológica, farmacêutica e sanitária da farriília bombeiro-militar, conforme
dispuser a lei.
Art. 27, Os Centros constituem os órgãos de apoio, incumbidos de fornecer suporte ao Comandante-Geral, com
vistas ao atingime-nto das políticas traçadas pelo Comandante-Geral e ao cumprirrieilto das rriíssões da Corporação.

CAPÍTULO IV
Da Constituição e das Atribuições
dos Órgãos de Execução
Art. 28- Os orgãos de execução do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, constitu(dos das Unidade
e Subunidades Operacionais da CorporaçãO, são classificados
segundo a natureza dos serviços que prestam e as peculiaridades do emprego, em:
I - Comandos Operacion-ais~
II- Unidades de Prevenção e Combate a Incêndio;
III- Unidades de Busca e Salvamento;
IV- Subunidades Independentes de EmergênCia MédiV- Subunidades Independentes Femiriinas;
VI -Subunidades Independentes de Guarda e Seguran.. VII- Subunidades de Prevenção, Apoio e-Serviços·;
VIII- Subunidades de Prevenção e Combate a Incêndio.
§ 1? Comando Operacional é a denominação genérica
dada a OrganizaçãQ Bombeiro-Militar de mais alto escalão,
dotada de Estado-M-aior próprío e subordinadã. aO--COOiandante-Geral, _que tem a seu cargo -o planejameàto estratégico,
a coo-rdenação e o emprego das Unidades e SubunidadeS que
lhes forem subordinadas, com a finalidade de executar ativídades de prevenção, guarda e segurança, combate a incêndio,
bu~ca e salvamento, atendimento pré~hospitalar e defesa civil,
_além _de. outras, em uma determinada ár~a operacional.
§ 2? Unidade de Prevenção e Cámbate a Incêndio é
a que tem a seu cargo, dentro de uma determinada área_de
atuação operacional, as missões de prevenção e extinção de
incêndio e as demais que lhes sejam conexas.
§ 3? Unidade de Bus_ca e Salvamento é a__ que tem a
se·u cargo, dentro de uma determinada área de atuação operadona], as missões de resgate, busca e salvamento.
§ 4? Subunidade Independente de. Elnergência Médica
é a que tem a seu cargo; dentro de uma determinada área
de atuação operacional, as missões de socorro de urgência,
voltadas para o atendimento pré-hospitalar, podendo ser integrada ou in9ependente.
§ 59 Subunidade Independente Feminina é a que tem
a seu cargo as atividades de prevenção, apoio operacional
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e auxnio nos serviços e miss.ões específicas, conforme diSpuser
a~

-

§ 6~ Subunfdade Independente de Guarda e Segurança
é a que tem a seu cargo, dentro de uma determinada área
de responsabilidade, as missões de guarda dos aquartelamentos, a prevenção de incêndios em locais de grande concentração humana e a proteção das guarniçõe:~- de_ socorr9, em
locais de distúrbios e de sinistros de grandes proporções, além
das representações bombeiro-militar da Corporação.
§ 7° Subunidade de Prevenção, Apoío e serviços é a
que tem por finalidade dar suporte às Unidades, nos serviços
externos de prevenção, além dos serviços extraotd_in~rios de
apoio e reforço.
§ 8-? Subunidade de_ Prevenção- -e Combate a Incêndio
é a que tem a seu cargo a responsabilidade pelas atividades
específicas de prevenção e combate a incêndio e as demais
que lhes sejam conexas.

Art. 29. As Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Distríto Feaeral são dos seguintes tipos:
I - Comando Operacional;
· II- Batalhão de Incêndio;
!II- Batalhão de Busca e Salvamento;
IV- Companhia IndependeÕte dé- Erri_ergênci~ Médica;
V- Cõinpanhia Independente Feminina;
VI -Companhia Independente de Guarda e Segurança;
VII- Compãnhia de Prevenção, Apoio e Súviços;
VIII- Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio
Florestal;
X- Companhia RegiOnal de Incêndio. __
§ lo O Comando OpeiàCiónãlsubordina-se ao Comandante-Geral.
__
§ zo As Unidades e Subunidades_ Indepe_ndentes subordinam-se aos respcctivos-comand~irites Operacionais da jurisdição.
.
.
§ 3o As Subunidades serão subordinadas ao Comandante da Unidade da área em que se encontret:n 12_calizad~s. _
§ 4" Cada Comando Operacional terá, em sua jurisdição, tantas unidades subordinadas quantas forem necessárias.
TÍTULO III
Do Pessoal
Art. 30. O pessoi!l do Corpo de Bombeiros MiÍitar do
Distrito Federal compõe-se de:

I - Pessoal da Ativa:
a) Oficiais, constituindo os seguintes- Óuidros:
I - QJ.la.dro de Oficiais IiM Combatentes
(QOBM/Comb.);
2- Quadro de Ofii:lais BM de Sa~de- (QÓBMIS):
-Quadro de Oficiais BM Médicos (QOiiM/
Méd.);
-Quadro âe Oficiais BM- Ciru-fgiÕ-es-Dentistas
(QOBM/C. Dent.),
3 - Quadro de Pficiais_BM Complementar
(QOBM/Comp.);
.
4- Quadro de Oficias BM de Administração
(QOBM/Adm.);
.
..
5- Quadro dé-Oficiais BMEspecilisias (()OBMI
Esp.):
· .
· . ·::-Quadro de O fieis BM Músicos (QOBMÍMús.);:
-Quadro de Oficiais BM de Manutenção
(QOBM/Mnt.);
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6- Quadro de Oficiais BM Capelão (QOBM!
Cp!.);
b) Praças Bombeiros Militares (Praças BM);
li -Pessoal !nativo:
a) Pessoal da Reserva Remunerada, compreendendo os
Oficiais e Praças "EM transferidos para a reserva remunerada;
e
b) Pessoal Reformado, compreendendo os Oficiais e Praças BM reformados.
· § 1' O Quadro de Oficiais BM Combatentes (QOBM/
Comb.) será constituído pelos Oficiais possuidores do Curso
,
de Formação de.Oficiais BM.
·· § ~'. Os Quadros de Oficiais BM de Saúde (QOBM/S),
de OficiaiS BM Complementar (QOBM/Comp.) e de Oficiais
BM Capelão (QOBM/Cap.) serão constituídos pelos Oficiais
que, mediante concurso, ingressarem lia Corporação, diplomados nas respectivas áreas por escolas oficiaiS- oU reconhe~
cidas oficialmente.
§ 3' Os Quadros de Oficiais BM de Administração
(QOBM/Adm.) e de Oficiais BM Especialistas (QOBM!Esp.)
serão constituídos pelos Oficiais_ não _possuidores do Curso
de Formação de Oficiais B:M, oriundos da situação da praça.
-- - § 4 9 Compete ao Governador do Dístrito Federal regulamentar os Quadros de que _tr~ta _este artigo, por proposta
do Comandante-Geral da Corporação.
Art. 31. As Praças Bombeiros-Militar serão grupadas
em Qualificações de Bombeiros Militares Gerais e Particulares
(QBMG e QBMP).
§ 1~ A diversificação das qualificações previstas neste
artigo será a mínima indispensável, de modo a possibilitar
uma ampla utilização das Praças nelas incluídas.
§ 2» O .Governador do Distrito Federal, mediante decreto, baixará as nonnas para a Qualificação de BombeirOMilitar das Praças, por proposta do Comandante-Geral da
Corporação.
CAPÍTULO II
Do Efetivo do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal
Art. 32. O efeito do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal será fixado em lei específica, mediante proposta do Governador do Distrito Federal, ouvido o Ministério
do Exército.
Parágrafo único. - Respeitado o efetivo fixado _na lei, caberá ao Governador do Distrito Fed~ral aprovar, mediante
"decreto, a distribuição ponnenorizada dos Bombeiros Militares, pelos Quadros de Organizaçã-o, Postos e Graduaçôes,
na conformidade com a estrutura organizacional prevista nesta
lei.
TÍTULO IV
Das Disposições Transitórias e Finais
Art. 33. A orgariiZaÇão básicã pr'evista nesta Lei dev~~á
ser efetivada progressivamente, observados os prazos previstos na lei que fixará o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar
do _Ristríto Federal, mediante proposta orçamentária do Comaitâante-Geral, encaminhada pelo Governador do Distrito
Federal.
Art. 34. Compete ao Governador do Distrito Federal,
m(!~diante proposta do Comandante-Geral, dispor sobre a denominação, a localização e a estruturação dos órgãos de _direção, de apoio e de execução do Corpo de Bombeiros_Milítar
do Distrito Federal, de acordo com a organização básica pre-
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os limites do efetivo_ da Corpo-

ração.
. -Art. 35_~c Os órgãos de direção, de apoio e de execução
previstos nesta lei terão as suas estruturas e atribuições definidas por ato do Governador do DistritO Federal, medi~nte
proposta do Comandante-Geral da Corporação. Art. 36. Es-ta lei entra em vigor na data de sua publi.
cação.
Art. 37. Revogam-se as disposições em contrário,_ em
especial as Leis n' 6.333, de 18 de maio de 1976, e n' 7.528,
de 26 de agosto de 1986.
·
O SR. PRESIDENTE (Raehid Saldanha Derzi) -c- Item

3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 85, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projetq de
Lei da Câmara n' 85, de 1991 (no 1. 793/91, na
Casa de origem), de iniciativã. do Presidente da
República, que dá nova redação ao §__p do art.
3~ e aos arts. 79 e 9" do Decreto-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 1976 e ao
caput e § 2' do art. 10 da Lei no 2.145, de 29
de dezembro de 1953.
A Presidência comunica ao Plenário_ que a apreciação
desta matéria está sustada até que seja esclarecido se há inexatidão material nos autógrafos remetidos pela Câmara dos Deputados a esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) - Item
6:
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 278; DE 1991

POr isso, Sr. Presidente, somos favo_ráveis à proposição
·que está sendo submetida, ou·seja, o Projeto de Lei do Senado
n" 278, de 1991, do eminente Senador Nelson Carneiro. -É o parecer, Sr. Presidente.
Durante o parecer proferido pelo Sr. Aureo
Mel/o, o Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3? Secretário,
deixa a _cadeira_ da presidência,_ que é ocupada pelo
Sr. Mauro Benevides, Piesidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O_ nobre
Relator conclui favoravelmente ao :Projeto de_ autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera o item III do art. no 5 da
Lei n' 8.059, de 4 de julho de 1990.
Em discuSSão o projeto, -em turno único~_"(Pausa.)
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
Ilai'a discutir.
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a pãlaVra ao nobre Senador.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- JU. Para discutir.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, quero me congratular com o nobre Senador Aureo Mello _que conclui pela
aprovação do projeto. O projeto é apenas O CumprirrientO
rigoroso da Constituição. A Constituição, no Ato das Dispo_sições Constitucionais Transitóriáso, ~no· seu- _ai_t. _53, item III,
--d~~

~-~--

"Art. 53. ___ ....... , •....•.

-u . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . .

III -em caso de morte, pensão à viúva ou
companheira ou dependente, de forma proporcional, de valor igual à do inciso antc:rior."
Se os dois con_correrem, evidentemente que será dividido.
Quer dizer, a Constituição quis que não houvesse distinção
entre os dependentes do expedicionário: Criou uma ex:ceção
que está na Constituição e é essa_ exceção que é proclamada,
agora, peJo projeto.
_
Sr. Presidente, a Comissão de Assuntos Sociais foi a úniCa
que opinou sobre o projeto e opinou certo, porque está traduzfndo o pensamento da Assembléia Nacional Constituinte.

Discus_são, em turno Uil.ico, do Projeto de
Lei do Senado no 278, de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera o item III do art.
50 da Lei n' 8.059, de 4 de julho de 1990 (depenO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
dendo de Parecer da Comissão de Assuntos So. em discussão. (Pausjl.)
.
ciais).
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Solicito ao nobre Senador Au.reo Mello o parecer da
Em votação.
Comissão de Assuntos Sociais.
___ _ _
Os Srs. Senadores que o aprOVam queiram per:triailecer
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Para proferir sentados. (Pausa.)
o parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a propoAprovado.
sição de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro estabelece
A Comissão Diretora para i'edação final.
modificação ao item III do art. 5o, da Lei no 8.059 de 4 de
É o seguinte o projeto aprovado.
julho de 1990, e diz: " .. .independentemente da sua condição,
os filhos maiores de 21 anos 01,1 inválidos_,e as filhas solteiras
PROJETO DE LEI DO SENADO
que viviam sob a dependência económica do ex-combatente
N' 278, DE 1991
por ocasião do seu óbito". O art. s~ estipUla que se consideram
dependentes do ex-combatente para fins desta lei:
Altera o item III do art. 5• da Lei n' 8.059,
"III- o filho e a filha de qualquer condide 4 de julho de 1990.
ção, solteiros, menores de 21 anos ou inválid_os;"
A proposição do nobre Senador Nel.son _Cru:ne_irO tem
o objetivo de ampliar e dar uma hermenêutiCa mais clara
ao significado do texto, do item III, do art. s~ sendo, portanto,
uma legislação ·que coloca à sua sombra as filhas solteiras
que vivam sob a dependência econômica do ex-combatente
por ocasião de seu óbito, independentemente de sua_condição.

O Congrê:sSo Nacional decreta:
Art. 1' O item Ili do ait. 5o da Lei no 8.059; de 4 de
julho de 1990, passará a ter a seguinte redação:
"Art. 59

o• " " ' " ' ' " " • • • • "''"-••••••,.••u•••••--
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II1- independentemente de sua condição, os nhã vamos ser brindados mais uma vez com a presença do
filhos, menores de 21 anos ou inválidos, ~ ~s filhas ·Ministro Antônio Rogério Magri neste plenário.
solteiras, que viVí3iri soO a dependência económica
O Sr. Marco Mac!el - Sr. Presidente, peço a palavra
do ex-combatente, por ocasião do seu óbito;"
pela ordem.
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
a palavra ao nobre Senador.
PROJETO DE LEI DO SENADO
O SR. MARCO MACIEL (PFL-.PE. Pela ordem. Sem
N• 171, DE 1989 COMPLEMENTAR
revisãO do orador.)- Sr. Presidente, gostaria, já por oporVotação, em turno único, do Projeto de Lei do
tuno, de fazer uma solicitação~a V. Er-pãrã. -Cfue V. Ex~ examiSenado n"' 171, de 1989- Complementar, de autoria
nasse a possibilidade de, após concluída a sessão a que compado Senador Fernando Henrique Cardoso; q-ue define,
recerá S. Ex~ o Ministro do Trabalho e da Previdência Social,
nos termos do inciso I do art. 161 da ConstituiçãO Fedeconvocar uma sessão extraordinária para que nós pudéssemos
ral, o valor adicionado para fins_ de C?álculo da particiapreciar o projeto de lei cuja votação ora se inicia e que,
pação dos municípios na Recejta do !Il).posto s?bre
certamente, não obterá o quorum necesSário, bem assim para
Operações Relativas à Círcul_ação de_ Merca_donas e
colocar outras matérias que estão peil'dentes de apreciação
sobre Prestação de Serviços de Transportes Interesno Senado, inclusive indicações de alguns Embaixadores, autadual e Intermunicipal e de Comunicação, tendo
toridades e dos novos membros do CADE.
PARECERES favoráveis, sob n• 428, de 1990,
e 260, de 1991, das Comissões:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena- de Assuntos Econômicos; e
dor Marco Maciel, a Mesa realmente já se mostra receptiva
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
às solicitaçõeS de V. Ex~ Se a pfOxima sessão não se prolongar
A discussão da matéria foí encerrada na sessão de 6 demasiadamente, convocaremos uma sessão" extraordinária do
Senado para amanhã, às 18 horas e 30 minutos. E se. a.expode setembro último.
A Presidência- esclarece ao Plenário-que, nosc termoS do sição de S. Ex~ o Sr. Ministro não esgotar o-tempo a ela
disposto no·art. 288, ihciso III, do Regimento Inter~o. a ma~é destinado, obviamente poderemos antecipar o início da sessão
ria depende, para a sua aprovação do voto favorável d_a maw- extraordinária.
ria absoluta da composição da Casa, devendo ser feita pelo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Srs. Sena·
-- -processo eletrônico.
dores já podem votar.
0 Sr:M-al-co Madel- Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE) -Sr.
pela ordem.
Presidente, o PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. Ex•
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE}- Sr. Presidente,
a palavra.
, o PFL vota "sim".
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
O SR. JONAS PINHEffiO (PTB- AP) -Sr. Presidente,
revisão do orador.) --Sr. Presidente, conversei com o autor,.
o
PTB
vota "sim".
o nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, sobre a propoO SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE) -Sr. Presidente,
sição que V. Ex~ submete a votos. S. EXl, na ocasião se revelou
preocupado com a eventualidade de não obter hoje, numa o PRN vota "sim".
terça-feira, o quorum qualificado de que a matéria carece
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Os Srs. Sena·
para que venha a ter a sua aprovação._ Daí por que indagaria dores já podem votar. (Pausa.)
a V. EX" se seria posSível, emnl face dos entendimentos com
(Procede-se à votação.)
o nobre autor da proposição, deixar para submetê~ la ã votação
na Ordem do Dia de amanhã.
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena·
Beni Beras
dor Marco Maciel, inexistindo quorum hoje, imediatam~nte
Patrocínio
Carlos
se transferirá a votação da matéria para amanhã. Talvez V.
Cliagas Rodrigues
Ex!' queira que se suprima o estágio da votação, mas a Mesa
Cid Sabóia de Carvalho
se sente regimentalmente impedida para, de ofício, adotar
Dario Pereira
essa sugestão, a não ser que o seu autor formule uma soliciEsperidião Amin
tação para quê a Mesa examine a alternativa de aceitá-la.
Francisco Rollemberg
A Presidência esclarece ao ·nobre Senador Fernando HenFernando Henrique Cardoso
rique Cardoso- qui; :apenas pai-a cumprJr O rito- regimental,
Garibaldi Alves Filho
submeteremos -a matéria à votação, mas, antecipadamente,
Iram Saraiva
sabe que não se alcançará o quorum e transferirá, portanto,
João França
a votação da matéria para depois de amanhã.
Jonas Pinheiro
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Mas se transfere
Josaphat Marinho
automaticamente.
Jutahy Magalhães
Mansueto de Lavor
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Jnexistindo
Marco Maciel
quorum, transfere-se para a próxima quinta-feira, já que ama-
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MauriciO Corrêa
Meira Filho
Nelson Carneiro
Ney Maranhão
Oziel Carneiro
Pedro Siriton
Ronaldo Aragão
Valmir Campelo.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Alexandre COsta
Aureo Mello
Saldanha Derzi.
O SR. l'RE;SIDENTE (Mauro Benevides) --:- Votaram
sim .. 24 Srs. Senadores; e "não", 3.
Não houve abstenções.
..
. . . . _
.
Total de votos:. 27.
Não tendo havido quorum, a votação fiCa adiada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.A Presidência lembra aos Srs .. Senadores que hoje, às 19 horas, no
plenário da Cámara dos Deputados, haverá sessão do Congresso Nacional, destinada à apreciação de vetos presidenciais.
A votação se iniciará pelos vetos que incidiram sobre a política
salarial do País.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' SI, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicO, do ProjetO de Lei da Câmara
n' 81, de 1990 (n' 4.059, de 1989, na Casa de origem), que
estabelece as diretrizes para os Planos de Ca_rreira do Seryiço
. Público Civil da União e. dá outras providências. (Dependendo
de parecer da Comissão de Constitll1çãõ·~ Justiça e Cidadania).
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 829, DE 1991
Nos termos do ,art. 279, alínea c, do -~~giirieTifCilnterno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de L~i da Câmara
n' 81, de 1990 (n' 4.059189, na Casa de origem), que estabelece
as diretrizes para os Planos de Carreira do Serviço Público
Civil da União e dá outras providências, a firil de ser feita
- na sessão de 18,11-91.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 1991. - Senador
Cid Sabóia de Carvalbo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A votação
desse requerimento fica adiada por falta de quorum. Em razão
disso, a Presidência determina o sobrestamento da apreciação
da matéria.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
"·
_
. _
Concedo. a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.

..

.

.

Nov~mbro

de 1991

O SR. NEY MARANHÃO PRONUNCIA DISCURSO QUE", ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
· Durante odiscurso do Sr. Ney Máranhão, o Sr.
-~Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira dá "presidência, que é ocupada pelo S-r. Alexandre Costa, Jo
Vice-Presidente.
·

O SR. !'RESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carn.eiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
o-seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~~ e Srs:· Senadores,
em dezembro de 1968, não só a Câmara dos Deputados e
o Senado Federal foram fechados pelo arbítrio, nl.as também
o Supremo Tribunal Federal sofreu um duro golpe.
. O poder ditatorial cassou três ilustres Ministros daquela
Corte: Hermes Lima, Viçtor Nunes Leal e Evandro Lins e
Silva.
-Passaram-se· os anOs, e Hermes Lima e Victor Nunes
Leal não estão mais entre os vivos. Ontem~ no entanto, foram
revividos na memorável reunião do Conselho Fe"deral da Or-·
dem dos Advogados do Brasil, para·conferir a Medalha Rui
Barbosa ao Ministro sobrevivente, Evandro Lins e Silva.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero consignar nos
Anais·da Casa, o preito ·que os advogados brasileiros prestaram àquele modelar advogado, que continuou e c;oritiD.ua a
luta empreendida desde os dias da. juventude em favor da
justiça e da liberdade .. Quero, principalmente, simbolizar nele
a homenagem prestada àqueles três ilustres magistrados,
abruptamente retirados do convívio dos seus co.legas, e que
deixaram no curso da sua judicaturª os traços luminosos de
sua iri.teligência, de stia cultura, de sua probidade. ·
O Sr. Ney Ma~a!l~~'? - Peff?i_te-_me V_. Ex~ um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muito prazer.
O Sr. Ney Maranhão - Sena"dor Nelson Carneiro, desejo
me associar a essa homena,gem que V. Ex• está fazendo a
um dos maiores juristas deste País. Conheci o Ministro Evandro Lins e Silva, oriundo da minha terra. S. Ex~ íoi Chefe
da Casa civH do Presidente João Goulart. Tenho :;~. maior
admiração pela sua combatividade em favqr dos direitos hu~a
rios e da liberdade. Ti\ie ociiSiáo, Senador Nelson Carneiro,
·de, ij_uarldo tive· meus._direitos políticos suspenSOs e meu mandato cassado, procurar-lhe, e ele imediatamente pôs a sua
banca de advogado, a sua inteligência em defesa de um homem
que estava sendo perseguido. Não podia deixar, Deste momento, de solidarizar-me com V. Ex~ em seu pronunciamento,
homenageando um homem de bem, um homem de que todo
o País se orgulha, que é o ex-Ministro do Supremo Tribunal,
Evandro Lins e Silva. Parabenizo V. Ex~ e congratulo-me
com esse seu oportuno pronunciamento.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado. V. Ex•
faz justiça a um dos grandes homens públicos deste País.
Sr. Presidente, são poucas as palavras, mas grande foi o significado da homenagem da noite de ontem. A saudação do ilustre
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados,
Dr. Màrcelo Lavenere Machado, e o notável discurso_do Ministro Evandro Lins e Silva deram realce à hom~nagem no
que ela representa de protesto contra o arbftriõ·, COntra o
auforitafismo, pela justiça, pelos direitos humanos e pela liberdade.
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Valho-me, Sr. Presidente, desta oportunidade para recorO SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
dar e perpetuar nos Anais da Casa o grande significado da seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs._~enaqores,
sessão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados em d.omingo último, a Folha de S. Paulo publicou matéría da
homenagem a Evandro Lins e Silva__e, por extensão, a seus maior importância sobre a realidade do brasileiro; do brasidois companheiros de sacrifício: Victor Nunes Leal e Hermes leiro mais pobre, que vive na RegiãO Nordeste, onde, infelizLima, três expoentes das letras jurídicas, três juristas, três mente, estão se registrando, segundo a reportagem, "Novas
juízes da maior, da mais nobre, da mais pura tradição deste Espécies Humanas" Com 53% da pobreza do País, a Região
País.
Nordeste possui 23,7 milhões de pessoas vivendo com apenas
Permito-me incluir, como fecho desta breve oração, al- . 114 do salário mínimo. A __seca, a expansão da pobreza, a
guns traços biográficos do ilustre homenageado pelo Conselho incúria administrativa e a inexistência de projeto~ ecqnómico_s
Federal da Ordem dos Advogados.
fizeram surgir no Nordeste novas espécies humanas que vivem
·
"Nascido no Piauí, em- 1912, filho de Raul Lins nas periferias inchadas das cidades nordestinas ou no s_ertão
e Silva e Maria do Carmo Cavalcante Lins e Silva, abandonado._ São chamados de "homens gabirus" na área
ambos naturais de Pernambuco. Iniciou o curso ginasial urbana, porque, como os ratos, vivem no lixo; ou "nanicos"
no Ginásio de Pernambuco, em Recife, transferindo- no se_rtão, porque já não alcançam mais do que 1,45m de
se, no 49 ano, para o Colégio Pedro 11 1 no Rio de estatura.
Janeiro. Ingressou 1 em 1929 1 na Faculdade de Direito
Prevista por cientistas há- pelo menos dUas décadas _esta
do Rio de Janeiro, e formou-se em 19/11/32. 'Como diferenciação, o tipo médio nordestino tende a encolher,_com
estudante trabalhou em diversos_ jornais, comá-Diál'io o tempo. Em- algumas áreas da região já são encontrados
de Notícias, A Batalha, A Nação e O Jornal. Como homens noidestinos, cujo tamanho equiVale ao dos pigmeus
advogado, especializou-se em matéria penal e desen- africanos~ Atualmente, o l"fordeste concentra 53% da pobreza
volveu intensa atividade profissiorial até 1961, patroci- dO-Brasil, com 23,7 milhões de pessoas ·vivendo com uma
nando causas de grande repercussão, iitclusive em ma- renda per capita inferior a um "quarto do salário mínimo.
téria política, perante o Tribunal de Segurança NacioA proporção de crianças desnutridas, de 1 a 4 anos, em
nal e a Justiça Militar. De 1944 a 1961 foi membro, Pernambuco, cresceu de 24,37% ~m janeiro de 19_90, para
em três períodos, do Conselho Federal da OAB, Fun- 3o;l9% em dezembro, segundo a pesquisa do Sistem~ de Vigidador do Partido Socialista Brasileiro, em 1947, junta- lância Alimentar e Nutricionar- SISVAN, da UNICEF e
mente com João Mangabeira, Hermes Lima, Domingos do Mi1iistério da Saúde.
- Velasco, Alceu Marinho Rego, Rubem Braga e Joel
_Q quadro de desnutrição indica que_ mais crianças POdem
Silveira. Professor de "História do Direito Penal e nascer com menos de 2 quilos e meio, condição que amplia
Ciência Penitenciária", na Faculdade de Direito do as chances do nanismo e da morte no primeiro ano de vida.
então Estado da Guanabara, de 1956 a 1961. Foi corresDe janeiro ·a julho deste ano houve um aumento de
pondente da ONU no Brasil para matéria penal e peni- 38,34% para 47,56% no fndice de desnutrição entre as ges--- tenciária. Procurador-Geral da República (1961-1963), tantes.
- -f!á"-casos dramáticos, como o da ex-cortadora de cana-deChefe do Gabinete Civil da Presidência da República,
de janeiro a junho de 1963. Ministr-o das Relações Exte- açúcar Alaíde Pereira - que trabalhava nas usinas da Zona
riores, de junho_ a setembro de 1963. Ministro do Supre- da_ Mata de Pernambuco -,_ ~xe~p_l~ de ignorância, comum
mo Tribunal Federal de setembro de 1963 -i:Cjãiteiro ria -região, agravada, também, pelo nanismo. Ela não sabe
de 1969, quando foi cassado pelo Ato Institucional n' sequer a idade. Aparenta 60 anos, mas os vizinhos dizem
S. No Supremo Tribunal Federal funcionou -como rela- que tem 50. Não tem idéia rlo_seu tamanho, cerca de 1,45m.
tor e proferiu votos em mais de 5.000 prõcessos. Lecio- N~_o sabe o __ ~~~g_o ocupado po_r_ Fem~ndo Collor -ª~-- Mello,
nou direito Penal no CEUB, de Brasflia, em 1968. e_ não pronuncia nenhuma frase- com ordem lógica. O pesquiAutor de diversos trabalhos de Direito Penal e Proces- sador do IBGE, Mário José da Silva, que entrevistou Ahiíde
sual Penal. Foi Presidente do Conselho Nacional de na manhã da quarta-feira, conta que encontrou muita dificulPolítica Criminal e Penitenciária. É Conselheiro Fede- dade para preencher os 168 questionários do censo já concluíral da Ordem dos Advogados do Brasil, Presidente do. Há pessoas que preciSam reuilii -os filhos e contá-los,
da Associação Internacional de DireitO Penal (Seção um a um, para responder quantas crianças têm.
Brasileira), e da Sociedade Brasileira de Criininologia,
Com uma ren,da _média d~ Cr$42 mil por mês, Amaro
de cujo Conselho Técnico sempre foi membro:- COmo tem mais condições econômicaS- parâ tentar livrar seus filhos
Conselheiro F eder~l tem destacada particiJ>a:Çâõ, ha- do nanismo, comum entre a maioria dos nordestinos. _Três
vendo precedido a Comissão que elaborou anteprojeto dos seus filhos chegaram ã adolescência com a aparência saude lei de imprensa. Por. seus artigos e Conferências dável e devem ultrapassar a barreira da média nordestina
contra a pena de morte se consagrou-nacionalmente de altura.
como um dos maiores opositores desta idéia."
Duzentas crianças do povoado Engenho da Bondade já
estão com o desenvolvimento físico e mental comprometido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Seus pais ganham menos de um salário míníniO por mês.
Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr.
A mesma reportagem mostra a dramática SitUaÇão na
Alexandre Costa, ]" Vice-Presidente, deixa a cadeira periferia de Olinda, onde uqt homem armado impede o acesso
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha ao lix:ão. A fome cria o "homem gabiru". como é conhecido
· · ·-- - ·
Derzi, 3a Secretário. ·
um tipo de rato graúdo que vive do lixá.
O SR. PRESIDENTETRachid Saldanha Derzi) - ConEm pesquisas recentes em Estados da região, foi comprocedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
vado o agravamento- do índice de desnutrição infantil, pois:
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de cada' mil bebês nascidos vivos no Nordeste, 79,6não completam um ano de vida.
·
·
Mostra a reportagem de Xico Sá, que foi ao interior'
de Pernambuco, que o trabalhar rural Amaro João da Silva,
com 47 anos, do Engenho da Bondade, no Município de Amaraji, a 100 km de Rc:;_cife, tem apena:S i;33iilde altura, estando
33cm abaixo da média do tamanho dos brasHeiros, que é
de 1m e 68cm.
_
_. _
O que demonstra que no Nordeste a estatura média hoje
cai para 1,62m. Pelo menos 4 dos seus 13 filhos podem estar
no mesmo caminho: o nanismo.
A situação de muitos víi.inhos de Ariláto nao--é difereD.te
e confirma no País uma esp-écie criada pela fome: os home~s
nanicos.
É dramático este quadro, e o problêma maior é qUe a
desnutrição cresce, segundo a Pesquisa Nacional de Saúdee Nutrição divulgada em 1989 pelo Ministério da Saúde.
O pernambucano Manuel Severino da Cruz, de 35 anos,
ganha um salário mínirilõ-pór-mês para eVitar que cerca de
duzentas pessoas famintas invadam o lixão cJe alimentos podres na periferia de Olinda. O guarda-lixo trabalha armado
com um revólver e uma espíngarda calibre 12. O gttipo· de
famintos faz parte de uma "espécie" nova no País: o "homem
gabiru", como é conhecido no Nordeste 1,11)1 tipo de rato graúdo que vive do lixo, principalmente.
_
_ . . _
Essas pessoas freqüentam regularmente o lixão da prefeitura, a lkm da mira das armas de Manuel Seyerino, que
protege uma pocilga vizinha.
A ameaça de invasão começou há Oito meses, quando
caminhões procedentes de supermercados começaram a desviar o itinei'áríó e éi' despejar restos de frutas e verdu.r_a_s no
terreno protegido pelo guarda-lixo. O desvio dos caminhões
foi orientado por GérSon Barros, antig().administrádor do
Iixão da prefeitura, que descobriu que poderia utilizar parte
das duas toneladas diárias de alimentos estragados para manter uma pocilga com quarenta porcos no terreno.
Vejam V. Ex.-s, o desvio de caminhões foi ~ssim feito,
e uma exposição-de _fotografia, réalizada recentemente em
galeria do Recife, mostrou colagens sobre Q teroã. "Homem
Gabiru (Catalogação de uma Espécie)".
O sociólogo Valdevando Nogueira, diretor·do Centro
Josué de Castro, dii qUe "o pior é que 0: País co_rneça- a se
acostumar com imagens que só eram pOssíveis eiri ·partes -da
África".
O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senador Ney Maranhão, que é de Pernambuco. ·
O Sr. Ney Maranhão -Terei de concordar em número,
grau, vírgula e cê-cedilha com V. Ex•, que está trazendo um
assunto relacionado ao Nordeste -e principalmente partindo
de V. Ex~~- um Senador do grande Estado da Federação que
é São Paulo. ConcOrdo com V. Ex~ quando cita esses dados
irrefutáveis. Aliás, Senador Eduardo Suplicy, o meu companheiro de Partido dos anos_ 50, o grande cientista Josué de
Castro, no seu livro "Geografia da Fome", fala no ciclo do
caranguejo. E isso tudo, essa imagem que não engrandece
o nosso País, existe há muitos anos. E sempre, Senador Eduardo Suplicy, que venho a esta tribuna defender o meu Nordeste,
lembro-me do grande Ministro de Viação e Obras Públicas
da época do Dr. Getúlio Vargas, José Américo de Almeida,
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que dizia que o N oideste não precisaria nunca de esmolas
que o ~~r4e~te precisava apenas viabilizar ós seus rios, os
seUs a:çüdes e o São FranCisco p3ra molhar as terras calcinadas
pela seca para tomar-se a Califórnia da América <\o Sul, abastecer o Brasil e exportar para o mundo. Então, isso que V.
Ex~ está trazendo a esta tribuna é uma denúncia sobre a qual
todos temos que meditar. Veja, nobre Senador, que temos
nos engenhos 486 niil trabalhadores no ciclo da cana-de~a
çúcar, dos quais 300 et'3.nt0s mil são analfabetos e não sabem
o que é uma profissão. Estou-me batendo, Senado-r, brigando
aquipela reabertura dos investimentos do capital estrangeiro,
para -trazer os chineses de Formosa para inve·stir no Nordeste,
no açúcar, numa área para a qual o Governo está sem o
dinheiro necessário ao investimento. Inclusive o ciclo da fome
e da miséria ronda também um homem que na semana pasSada
foi hoinenageado neste Senado, o Sr. Antônio Ermírio de
Moraes, na Usina Thíma. GoStaria que V. Ex• também examinasse eSsa usina, essa destilaria, e como são tratados os seus
fv.ncionários, os naiiicós ·que trabalham para o Sr. Antônio
Ermírio de Moraes. Faço questão de citá-lo, porque ele foi
homenageado como ·um grande empresário deste País, mas
no Nordeste, em Pernambuco, a coisa é diferente. Portanto,
Senador Eduardo Suplicy, congratulo-me com V. Ex• Estamos
brigando_ pelo Nordeste. Já no mês passado nos -reunilnos
pata evitar que as parcas verbas dos incentivos fiscais para
o- Nordeste deixassem de ser distribuídas. O Presidente Fernando CoJlor assinOu o prOjeto PIN-Proterra, que dá prioridade ã micro, -à pequena e à média empresa no âmbito da
Sudene justamente para minorar um poucn essas denúncias:·
Corteórdo, com todo ardor, com V. Ex• que, neste moniento,da tribuna, presta um grande benefício ao Nordeste, àquela
gc;:J:te. esqUecida de um País eni desenvolvimento. Aquela regíão-assemelha-se a uma Biafrá.-Assim sendo, estarei sempre
ao lado de V~ E~ quando subír a essa tribuna para defender
o Nordeste, p·ara melhorar-a situação da minha gente, do
p-óvo· daquela região.
O SR. EDUARDO SUPLICY ~. Prezado Senador Ney
Maranhão, esses dados foram extraídos de reportagem da
Folha de S. Paulo, que deu uma contribuição notável, no
domingo último, ao revelar o dramática estado em que se
encontra o povo nordestino.
Sobre as considerações. de. V . Ex•, gastaria até_de iniciar
por algo relativamente ao que mencionou_sobre o empresário
Antônio Ermírio-de Moraes, pois ainda hoje, cedo, a Comissão de Assuntas Económicos ouviu aqueles que farão parte
integrante do Conselho Administrativo- de Defesa da Economida- CADE, órgão que existe na legislação brasileira desde
1962 e que poucas ações efetivas realmente realizou ao longo
da sua história.
Ao final da exposição dos seis· novos_ membros do C ade,
perguntei quais eram os segmentos da economia que mereceriam a atenção de_ pronto daquele Conselho. Quero informar
que dentre os segmentos citados está o do _cimento, o da
indústria automobilística, o do fumo e o de aços planos. Cerca
de seis segmentos foram citados como aqueles que mereceriam
maior atenção, uma vez que as quatro maiores empresas existentes nesses setores da economia estão com uma proporção
de vendas, no mercado brasileiro, superior a 60%_. Salvo engano, o setor de cimento estava na ordem de 68%. Posso estar
enganado, mas os números variavam entfe 60% e 99%. As
quatro maiores empresas automobilísticas, tinham uma proporção de vendas de 95%, aproXimadamente. São segmentos
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que merecem atenção no que diz respeito ao abuso do podér
econômico, tanto na hora de definirem preços, co_mo na hora
de darem o tratamento aos·_ tr~balhadores, _de ç_um.prirem o
direito social. O segmento do cimento e do grupo Votorantim
deverá ser objeto de co~si~eração do C?adel porq__ue o instnimentoexiste. Se o Governo quiser,-põderá asire~xt~nd_o,~bu-.

U S.<. EDUARDO SUPLICY -
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Com prazer, ouço V.

Ex'

O Sr. Ney Maranhão - Complementando, Senador
Eduardo Suplicy, quando o Presidente assumiu, discursei na
posse do Superintendente daSudene, Cel. Adauto_ Bezerra
de Melo, ex~Governador do Ceará, e dei esse recado. Referi-me ãs corrupções, aos fatos_ oconidos há muitos anos, às
sos.
No que diz respeito à situação de miséria em que vive grandes somas investi4as em fazendas de __40, 50 mil hectares
grande parte da população nordestina e que, hoje, se alastra para a criação de gado e que não traziam retorno sociaL
por todo o Brasil, temos que pensar muito a r~~peitb de alguns O Presidente lutou até hoje. Este ano foi para·o FinOr quase
fatos. Infelizmente, nesses primeii"os vinte meses de GO-verno o dobro da verba que tinha ido anteriorrhente:.-57 bilhões
do Presidente Fernando Collor, aquilo que S. Ex~ tinha prome- de cruzeiros até o mês_ de novembro. Para o Finam foi a·
tido aos descamisados, aos_ mais pobres, ainda não pôde ser quantiã de 46 bilhões. Posso garantir issCi a V. Ex~ Nã Próxlina
realizado. A economia brasileira decresceu. _A recessãO e_ O semana trarei os dados das micro, médias e pequenas empresas
desemprego estão __se agravando~ _mesmo no Est:ido_ de São que estão sendo ajudadas com esse dinheiro. E princípalmente
Paulo~ onde a Fiesp registrou, em outubro, um decréscimo
no semi-árido que está sobrando algum dinheirQ. Es_se projeto
conconsiderável do nível de emprego, sendo gue na última tem que serfeíto e analisado, onde hoje é o sistema de debênsemana mais ainda. Fico a· pensar quando é que vai ser reto- tureS, para afunilar aqueles projetes. Antigamente, uma boa
mado o crescimento económico prometido, se _o qoe temos parte de pessoas apresentavam proJetóS que depois eram revisto é a insistência do Governo em levar a economia à reces- vendidos. Muitas vezes, grande parte desse dinheiro que essa
são para atender aos cre~ores internacionais. Dis~ordo d~ssa gente recebia era desviada. Isso ainda está sendq in":estigado.
política.
_ _
_ : ~ --· - -- _______ .. _ . Nesse ponto, o GoVernador Ciro Gomes tem toda razão. É
No que diz respeito à _r)olítiCã de.deSenvolvimentO regio- pOr aí que estamos apurando, mas isso demora muito, Senador
nal, tamb~m não temos encontrado medidas que possam ser Eduardo Suplicy. V. Ex~ há de concordar que é a primeira
objeto _de elogio; apôs vinte nieses âe _Governo. -Aliás~ rio vez, i:to Brasil, que juízes, advogados e procuradores são preúltimo domingo, ÍJ.o Programa "Cara a Cara":_ a eX-MiniStra sos. É a primeira vez nesta nossa República que tal fato ocorre,
Zélia Cardoso de Mello~ com_ a qual tenho _indmei:as discOr- e isso durante o Governo do Presidente Fernando Collor.
dâncias, alertou para um fato que cabe.a9 Congresso)'lacional
No concernente à Sudene, não estou defendendo os erros
verificar. Disse_ a :ex-Ministra que o órgão respo~s~vel pel.<? que denunciei. Na próxima semana, tereí o Prazer de subir
desenvolvimento regional das_ regiõ_es mais pobres ,do País, à tribuna para mostrar o que o Presidente fez, contrali_ando
a Secretaria de Desenvolvime~to _B.egional, está com um acú- muitos governadores e muitos prefeitos que usavam indevidamulo extraordináriO
no Orçamento adrríióis~ mente_ a verba da seca. Boa parte deles usava as verbas para
trando maL Recoriiendou a ex-Ministra que Se eriiu-gã.ssein fins políticos e para beneficiar seus grupos políticos, eril detrios recursos que estão nas _mãos ela SDR porque~ pelo menos mento da miséria do povo. Hoje, esses benefícios estão sendo
na avaliação dela estão_sendo muito mal-a-dministrados. __
distribuídos através das Forças Armadas. Contrariou-se inuita
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte?
gente, Senador Edua!d<? Sup!~~Y· D~mro des$e bQjo _estão
O SR. EDUARDO SUPLICY.....: A ex-ministra reeonien· os grandes -que recebiam vultosas verbas para prójetos de
grandes fazendas, outros recebiam para beneficiar seus grupos
dou, inclusive, a extinção do Programa.
políticos. Hoje, essas _verbas estão sendo distribuídas diretaO Sr. Experidião Amin - A- extinção da Secretaria ou mente aos prefeitos. Há também, o exemplo desses carros-_
a demissão do Sr. Egberto?
pipas. É lógico que existe muita coisa ~r~ada. Provarei a v.
O SR. EDUARDO SUPLICY.....: No mínimo, deveo Con- Ex~, na próxima sem'ana, com dados ~s~atísticos. que o Secregresso Nacional examinar a q~estâo. Traduz o Senador Esperi- tário Egberto Baptista, nessa região- não posso testemunhar
dião Atnin que o prob1ema talvez ~ão sejã apenas da Secre- em relação à Amazôniã ou à Sudam- nO Nordeste, na Sudene, tem acertado muito. Era o qUe q!Jeria dizer a V. Exi
taria, mas do próprio Secretário.
Senador Ney Maranhão, avalio que é o caso de examiOSR. EDUARDOSUPLICY -Agradeço a V. Ex•, nobre
narmos· formas alternativas para desenvolver as regiões mais
Senador Ney Maranhão, pelo aparte. Gostaria de lhe dizer
pobres do Brasil.
que creio que seria ·necessário revermo"s os instrumeiüos de
O Sr. Ney Maranhão- Permite-~e_y. __E~ um aparte, ajuda _à população mais carente. É nesse sentido que propus
dentro do raciocínio de V. Ex•?
ao Senado Federal, projeto que está sendo examinado pela
O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu gostaria de completar Comissão de Assuntos Económicos. O .referido projeto institui
o :&ograma de Garantia de Renda Mínima, sob a forma do
o raciocínio.
Imposto de Renda Negativo. Seria uma forma de ajudarmos
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex• um aparte? diretamente aqueles que não têm um mínimo de renda. Seria
- u-ma- maneira de provermos recursos_ àqueles que não têm
O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu gostaria de completar
rendimento, a exemplo dessas pessoas expostas nessa reportao raciocínio~ porque há_ poucos dias li entrevista. do Gover~ .
gem, como o Sr. Amaro João da Sil'\l'a, que tem quatro pu
nadordo Ceará~ Ciro GOn1eS~díZendo que a histQria dQ Finor, cinco filhos, todos em condição de inanição. O seu filho mais
por exemplo, é caracterizada pefa corrupção. Disse mais: o novo, com apenas quatro anos, precisou da ajuda de seus
Finor, em geral, tem beneficiado os ricos das reg~ões mais irmãos para ficar em pé. O menino José Roberto Soares da
pobres. Esse é o testemunho que S. Ex• dá.
Silva, no estado em que se encontra, não sabemos quanto
O Sr.. Ney Maranhão- Pennite-me V. Ex' um aparte?
tempo poderá viver.

de-recursos
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Na semana passada proferi pã.Iestra, em debate organi_é uma só. Dizia há pouco ao Senador Fernando Henrique
zado pela CNBB~ parã. diVersos bispos, dirigentes eclesiãSticos, --, -CãrdosO que é uma gênese eminentemente social dempcrática; •
bem como para pessoas ligadas às Comunidades Eclesiais ~e
ainda que não ideológica, progrãmaticamente Jigada à social

Base e aos.JIIQvimentos pastõriais:Na ocasião, expus o ProgrademOCrada porque tem ·como· objetivo reduzir desigualdades
ma de Garantia de Renda Mínima, afirmando até que·cf réfe- interpessoais e inter-regionaiS:. Quarldo não avaliàdos, quando
rido programa, na forma do irnposio de renda negativo, tem
perenii:ados, quando perpertuados pela lei da inércia, como
está acontecendo no brasil, esses incentivos e subsídios servem
sido defendido por economistas de tendências que vão da
marxistaãKeynesianaeatémesmoàfriedmaniana. Referi-me mesmp, como tê~ se_t:Vido, para agudizar as desigualdades
ao fato de que esse programa séria consistente com aináxima .- intra:..:regionais. Pórque nas regiões objeto de tais incentivos~-exposta por Karl Marx, segundo a qual numa sociedade mais
o que tem_acontecido é que os ricos têm ficado mais ricos
evoluída cada pessoa iria- agir de tal modo, que cada um daria
e os pObres mais miseráveis, reduz_idos a expressões_ como
essas, -que a Folha publicou. E muitas SãO as reportagens
de acordo com a sua c~pacidade, e a cada um seria dado
de acordo com a sua necessidade. Ouvi, então, a ()_bsetvaÇão . _nesSe -seiitido. E V. Ex~ ·está aqui trazendo mais uma vez,
de Dom Luciano Merides de que a defesa de~se projeto, ria - - de mandi:a opOrtUna-; repito,' ã t:Oitsdêrrcia do Senado e da
verdade, está claramente exposta no· Evangelho, na segunda chamada elite brasileira". Congratulo-me e reitero com isso
Epístola de São Paulo aos Coríntios, quando justaroe_nte São __ os nieus princípios, inCTu:SiVe,-<>'-âa·prióridade que nós todos
Paulo conta_ que Jesus, em sendo rico, se fez pobre para dar devemos dar ao pequeno, ao mais sofriâõ -que-é a raZão de
de si. E- eXplica que seria realmente importante que todo ser, nos últimos anos, no momento e no futuro, da política
aquele que tivesse uma safra muito abundante, pudesse garan- brasileira. Muito obrigado.
0 SR. EDUARDO SUPLÍCY _Gostariã, SenadO! Esp~- -tir ao menos um mínimo àquele que tivesse uma safra pequena.
A valia que precisamos pensar em formas alternativas pa- ridião Amin, de apresentar os números concerneptesao ass.u.n~ , .
ra prover o mínimo à -popúlação mais carente.
to a _que V. Ex~ acaba de se re_f~rjr:, poi_s esta- fep_or~agem
Aindahojetiveumdiálogoconiumdos_principaisdirigen- da Folha de S. Paulo, muito bem feita, COm ·os dados que
tes do Partido Liberal, o Deputado João _Melão, e S. Ex~ a jornalista Elvira Lobato levantou, mostra_ que: no Nordeste,
me informou que um dos teóriCos que mais defendem a ideolo- - em 1988, os 5%--i:Uais ricos concentravam 4l,8% de riqueza,
gia liberal, Guy Sorman, em seu último livro, defende_a intro-- enquanto no Sudeste os 5% m-ais -ricos detinham 33;8%. Por
dução do Imposto de Renda Negativo conio a maneira: de outro lado, os 40% maiS-pobres entre os nordestinos detinham
resolver o problema da pobreza.
7,8% da renda contra 8,6% no Südeste. _O PIB per capita
Creio que este prOjeto poderá ser introduzido, s~ _o consi- no Nordeste não chega à metade da média brasileira, segundo
derarem adequado, gradualmente no Brasil, em ca:ráter expe- o pesquisadOr Roberto Cavalcanti de Albuquerque, e caiu-_
rimental. Tenho a convicção de que ele poderá trazer a solução de US$ 928 eiri 1990 paraUS$ 918 em 198!>, o que equivale
para eliminar a pobreza; poderá gerar um situação-'de sucesso apenas à 489<," do l'lB per i:apita do Sudeste de 1970 e a
bem diferente daquela que observamos hoje; porque é fato-- 41% da taxa média do País de US$ 2.241 registrados em
concreto que os 20 mes_es de Gov.emo Collor agravaram muito 1988.
Concordo plenamente com V. Ex~ quando diz .:que não
a situação do País, fazendo com- que- Se-distanciasse ainda
podemos premanecer Inertes diante desse quadro. E preciso
mais a solução para o problema da miséria em nOsSo País.
criarmos sOluções alternativas a fim de reverte:nnoS essa}itTiáO Sr. Josaphat Marinho - Permite V. EX' um aparte?
ção.
O SR- EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, mas
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex' um aparte?
o Senador Esperidião Amin já havia solicitado o aparte. Em
O SR. EDUARDO S.UPLICY- Ouço o Senador Josaphat
seguida darei o aparte a V. Ex~
Marinho, com muita honra.
O Sr. Esperidião Amin - Não quero atalhar o aparte
do Senad_or losaphat Marinho, razão_pela _qual pretendo ser
O Sr- Josaphat Marinho- Nobre Sendor Eduardo Suplimuito breve. Quero me congratular com V. Ex~, Senador cy, V. Ex~ trata de um problema social grave e o faz com_
Eduardo Suplicy, pelo registro que faz em torno desta matéria muita oportunidade. É preciso qu se saliente que o problema
veiculada pelo jornal Folha de S. Paulo, que é um dos muitos não é peculiar ao Nordeste; não é privativo de Pernambuco,
libelos lançados contra aquilo que se pode chamar de conjunto nem da Bahia, nem mesmo de qualquer outro_ Estado, mas
da elite brasileira. Não me arrogo, entretanto, o direito de se estende a quase todo_o país. E ele é mais grave no Nordeste.
não me considerar culpado, também, por essa situação, por- O nanico de Pernambuco é o miseráVel que vive nas palafitas
que, como cristão? estou absolutamente Convencido de que de Salvador, ou debaixo dos viadutos. Mas debaixo dos viadusobre todos nós, que podemos estar aqui cOmetendo este as:..-- tos vivem, também, brasileiros em plena Capital da República.
sunto, pesa-o ónus, cada vez mais grave, da hipoteca soci"al
O SR. EDUARDO SUPLICY- E em São Paulo também.
que está expressa na falta de futuro de cada criatura? de cada
irmão noss·o conio esses, que fora:m alvo da reportagem que
O Sr- Josaphat Marinho --E em todas as cidades. Outros
V. Ex~" está realçando. Isto po-sto, quero, também, mais uma nem encontr.am a razoável tranqüilidade do _viaduto~ Por_m._em
vez, posicióii3i"-me â respeito do que aqui mencionou V. Ex~ debaixo das marquis_es_nas grandes ruas do Rio de. Janeiro.
e, rapidamente, o Senador Ney Maranhão, que é assunto O problema, portanto, é grave, mas não é da responsab_ilidade
referente aos iriCeiltivos discais e aos subsídios. No primeiro
apenas do atual Presidente da Repúbfica, mas sim de todos
semestre, tive a opOrtunidade, na tribuna do Senado e em os Presidentes da República, pelo menos, na política do nosso
jornais, de escrever algo a respeito dquilo que entitulei a tempo, porque nenhum cuidou do planejamento ·adequado
"torneira dos espertos" ou dos "espertalhões", seria melhor. para dar ao homem brasHeiro o tratamento que merece nas
Na verdade, a gênese de todos os incentivos fiscais e subsídios diferentes regiões do País. O que verificamos é que, diari.tc:
!!""""
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é a prioridade do Governo Collor?_ Hoje é a_ campanha de

priVatização"! Que PriVatização? · ____ _
Acabei de fazer uma visita, ju0tan1ente com o Senador
José Paulo Biso!, ao Procurador-Geral da República. Sr. Aristides Jungue_ira .AJvatenga para, justamente, encamiilhar renão produzem o efeito_ social e econômicó -nere-sSirr:õS.- Quan- queiimento, assinado por inúmero~ Senadores desta Casa para
do se criOu a Sudene a finalidade era correta dentro da idéia que o Ministério Público examine o que foi legal e o que
de corrigir, através _do órgão regional, a~ c~eslgu~ldades do fofilegal no processo de privatização da Usiminas.
Nordeste. Em realidade porém o órgão nunca pode· funcionar
-O processo de privatização da Usiminas foi cata:cterizéidode forma adequada, até porque os grandes capitalistas do pela participação coordenada do Miriistério da Economia, do
Sul foram para a Sudene, sugaram os Se!JS~ r~cut$Q$_ para d:ms- Ministério da Infra-Estrutura e, provavelmente, pelo Palácio
truir grandes empresaS do Nordeste e de lá retiraram vanta- do Planalto, para que entidades estatais ou serni-estataiS, coriio
ndonando-o-depois. Quero chamar a atenção de V. Ex• para a Yal.e_Qo Rio Doçe, como a Previ entidade de previdência
esse aspecto: ou se elabora um plano extensivo ao País, elabo- dos _funcionários do Banco do Brasil, como a Valia entidade
rado de acordo com as peculiaridades necessárias_ a_ qtda_re-. de previdência dos funcionários da Vale do _Rio Doce, condugião, ou não resolveremos esses problemas _sociais e econô- zissem e garantissem que o pr~ço de yenda da__!Jsiminas fosse
micos. Não podemos visar o homem isoladamente, mas o a<;~~a do mínimo estabelecido. _N~o fosse a participação dessas
homem no seu meio, homem produto das diferenciações so- entidades, ce"rtainente não teria sido alcançado aque~e preço,
ciais e económicas qUe dividem, uns em poderosos, outros cerca_ de 16%. acima do valor que foi pago com moedas que,
em pobres, e a maioria em miseráveis. OS nanicos tontinuãrão sabemos, não têm o valor de mercado nominal dos títulos.
A segunda empresa estatal privatiZada teve característkas
nascendo e crescendo no N ardeste, se nã:_o _cqrri_girmos .este
regime capitalista e de sentido liberal que aí está.
semelhantes. E, ontem, o leilão da Mafersa indicou qtie esta
O SR. EDUARDO SUPLICY- AgradeÇo o enriquecedor foi adquirida pela REFER, entidade de previdência dos funaparte, Senador Josaphat Marinho, ainda mais diante do" co- cionáriOS-da Rede Ferroviária Federal.
No diálogo com o Procurador-Gera! ôa República. S.
nhecimento-da região que V. EX'-certamente tem, asSim cOmo~
Ex•
comentou:"Mas, que engraçado!" ... E mesmo o Senao do Senador Ney Maranhão, em muito maior profundidade
do! )osé Paulo Biso! e eu comungam_os neste sentimento:
do que o meu que venho d_e São Paulo.
Mas, V. EXl, com razão, mbstra que o problema não- --"Mas que raio de processo de privatiZação é esse, segundo
atinge simplesmente o Nordeste. O empobrecimento de brasi- o-qual são as entidades relacionadas e coordenadas pelo Goleiros, hoje, é característiCa da sociedade brasileira -em pratica- vernO que compram, -que garálltem o preço elevado?!" Ora,
mente todas as regiões, mesmo nos grandes centros; como a Mafersa teria sido comprada pon.rrn preço significativamente
a cidade de São_ Paulo, onde existem verdadeiros oásis de_ acima do mínimo estabelecido, quase 36 bilhões de cn,rzeiros,
progresso nas regiõ"e:s -de Ribeirão Preto e Sertãozinho; mas, o c:{ue Corresponde a 50 niílhõeS de dólares. Pois bem! Vejam:
ali, também, registram-se as conseqüênCias do empobreci- a REFER é constituída de fundos, de cada 10 cruzeiros· de
fundos da REFER, 4 cruZeirOs são do funcionário da Rede
_
mento-de outras regiões brasileiras.
Se, de fato, todos os Presidentes foram responsáveis, Ferroviári3 Federal, e 6 cruzeiros são do Governo Federal.
também atribuo_ aos seu:s séculos de escravidão o -empobre- A Rede Ferroviária Federal, está endividada para com a REcimento ·de tantos que contribuíram para a criação da riqueza FER, não está dando os recursos suficientes, entretant9, a
sem que dela tenham auferido os devidos frutos. É preciso REFER tem uma disponibilidade de 50 milhões de dólares
que se reaja a esSa situação, dando-se prioridade à guerra para adquirir a -Mafersa, e conseguiu elevar o valor bem acima
contra a pobreza. Avalio como impórt_ap.te que-seja: cPn.side- qo ~ínim~ esta~elecido! Qu_e privatização é ~sa?
rado um instrumento que-;· com eficiêhciá~ -possa resolver o
O Sr. Antônio Mariz- Permite-me V. Ex~ um aparte?
problema da pessoa- que não alcança o mínimo -de renda,
O SR. EDUARDO SUPLICY -Concedo a palavra ao
em qualquer lugar do País, onde ela esteja.
Senador Antônio Mariz, com muita honra.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ uin aparte?
O Sr. Afitônio Mariz - Senãdõr: F-duardo- Suplicy, na
o SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito prazei.
verdade, a minha intervenção dirige":-se-ãrites ã primeira parte
do discurso de -v. Ex\ quando, fundado em reportagem da
O Sr~ Josaphat M_arinho - V, Ex~ usa uma expressão, Folha de S. Paulo, tomou o Nordeste.c.omo exemplo da desia mais adequada, e que tem faltadb a todas as administraçó~_s: gua14ade no País. Pe fato, nada pode ser mais ilustrativo
não há prioridades. Repito, não há prioridades, porque não das_ diferenças sociais do que analisar o quadro nordestino.
há planos. E, na verdade, quase todos os governos-õãó-qüi:Se- Vejo a qUestão em dois aspectos: no plano" estritamente social,
ram planos porque eles limitavam _a vontade pessoal dos gover- e no plano das regiões. E a política com relação ao Nordeste
nantes que não queria~_~_i!br:netê-la ao critériO de prioriáades.
se de um lado reflete essa preocupaÇâõ com o ·equilíbrio do
Esta sini; serviria de diretriz â solu"ção dos grandes problemas..
desenvolvimento do País, que procura corrigir distorções, que
O SR. EDUARDO SUPLICY
Agradeço novamente decorrem da história do crescimento de cada área e, por ísso
o aparte de V. Ex~ porque ·chama a atençãQ exatamente para mesmo, essas políticas justificam a- ufilização de icentivos e
a questão das prioridades.
outros instrumentos que corrij3m a espontaneidade do mercaEu, se pudesse, humildemente, recomendar ao Presiden- do, de outro lado, no plano soci_~l} a região se identifica plenate Fernando Collor uma prioridade, diria a Suã Excelência mente corit uril prOblema que é essencialmente nacional. Os
que deveria, sobretudo, atacar o problema da pobreza, levan- próprios números que V. Ex~ citou, di concentração de renda
~o adiante o que prometeu aos. "descamisados". Mas qual
do Sul, no Sudeste, a média brasileira e os números do Norverificadas entre Norte e Sul, e mesmo dentro do próprio
Nordeste, ou se elabora um plano a prazo razoável e para
ser rigorosamente cumprido, ou permaneceremos nessa~ _medidas isoladas, muitas das quais de boa intenção,_ mas que
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deste, refletem essa dramática realidade brasileira da extrema
concentração de renda e da extrema concentração patrilrio~~
nial. A SUDENE, na sua definição originária, a definiÇão
de suas políticas, estabeleceu alguns objetivos·que foram posteriormente abandonados; um deles, de suma impOrtãncia,
seria a conversão das terras úmidas à produção de alimentos,
o populacional na expansão da fronteira_agrícolã, utilizando
terras então disponíveis, sobretudo no Maranhão; o processo_
de industrialização, que criaria empregos, aumentaria o produto, criaria uma nova Class!! empresarial, com uma viSão renovada dos problemas regionais; a modernização da agriçultura
do semi-árido, todos esses objetivos tinham como met~- ~n-'
trai, evidentemente, a t:edução da pobreza, a redução da desigualdade no Nordeste, a par da integraçãÇJ regional ao País.
Esses o_bjetivos certamente perderam-se .e daí -iinportâocía
da recupercussão que V. Ex' dá, nesta tarde, ao =doe;umento
produzido pela Folha de S. Paulo. RegistrO, também, na linha
de raciocínío de V. Ex~, a preocupação com a absoluta aus~ncja
de políticas de distribu.ição. de renda neste País. pe fato, se
a culpa, como salientava o Senador, J.os\1-Phat Marinho, não
pode recair com exclusividade sobre o a_tl}t;l.l Gover:no, deve
estender-se aos vários governos brasileiros. Ê exatam~pte_ ~x
pressivo que nada se proponha no sentido da redução da
desigualdade. Um g9y~mo_, corno o at~~l, que ascendeu ao
poder com um compromisso expresso_ para com os dêsfavo-.
recidos, nenhum projeto ofereceu ao P.aí& no sentido de redu~
zir a irijuStiÇa em·no~sSa SoCiedade, Ao contrário, em instrumentos parciais de ação', Como a reforma: fiScal, ora em_.ti-árit{tação no Congresso, o que se vê é o agravamento da injustiça
fiscal; são ações qu~ le_variam ao agraVal!l!!nto a que·v. Ex•
abordou: o problema da desigualdade, o problema da redução
das distâncias so:ciã.iS, O problema da eliminação progres~iVa
da terrível concentraçãó de renda e de património neste País_.
Por todas essas razões, é que venho sOlidarizar-me c;_o:m ·o
pronunciamento de .V. E1C\ nesta tarde, por considerá-lo de
extrema oportunidade.

O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu agradeço a V. Ex•,
prezado Senador António Mariz, pelo ~parte. E sendo do
Nordeste, do Estado da Paraíba, conhece tão bem qs problemas da região. Nós precisamos dar priOridade ao ataque da
questão da desigualdade e da erradicação da miséiia no' País!
Sr. Presidente, concluindo, gostaria de cumprime'ntar os
jornalistas da Folha d_eS. Paulo, Paulo Sérgio Scarpa, Armando Antenor, Elvira Lobato, Lúcio Vaz·e-XiCo_S_á_,-Cf.ue fizeram
esta reportagem, mostrando como no Nordeste temos um
grau de pobreza simplesmente por números do IDGE, em
89, com 0,8% das pessoas com re_nda superior a 20 salários
míninios men_sais, -oontra 45,3% sem rendime.nto!
Pesquisadores que têm estudado este assunto, como Valdrido Salmito, do Banco do Nordeste do Brasil- BNB, mostram a hipocrisia das diversas maneiras com_ que, até hoje,
se procurou atender o ·problema.
Mas como V. Ex• transmitiu, Senador António Mariz,
é necessário que o Governo do Presidente Fem_a:o_do Collor
faça jus àqueles que' confiai"arn- em Sua Excelência~ cie que
iria, de fato, dar atenção aos desfavorecidos com urna política
criativa. É precisO que quebremos as amarras. ·no que constituiu em interesses Cóiisolidados. Se muitos iildustriais, mesmo
do Sul, realizaram invesfii:nentos no Nordeste e, depois, acabaram abandonando as empresas, e se, muitas vezes, se aptóriaram daquilo que seria incentivos fiscais para a SUDAM, SUDENE, ou FINOR, há que se pensar, ao mesmo tempo,

n!l. fo~a de. se garantir o crescimento _de oportunidades de
emprego e, efetivamente, de se propiciara cada cidadão.brasi~
leirQ o mínimo de rendínieritóS. · - - ·
- Por essa razã.o~ Sr .. Pre,Sidente, que veflho reiterar a·iin-"
port~ncia para todos.os brasileirOs de poder o Senado Federal
avahar com atenção o projeto de Garantia de Renda Míp.jma,
sob a forma do ~mposto de Renda Negativo.
- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derii) ao nobre Senador Hydekel Freitas.. .

~d~_ a ~alavra

Con:..

"0. SR. HYDEKEL. FREITAS (PFL- RJ. Pronunciá o
seguinte discurso.)- Sr. Pre_sidente;,srs e Srs·. _~Senã.doi'es,
aS desis;ualdades sociais e econômiCas cada v~z m_ai's._s·e acentuam no Estado do Rio de Janeiro, onde verdadeiro bolsão
de miséria Se fixa rios município's da região rlorbesté. E nada
se vem fazendo para a solução do problema.
· Desde a erradicação dos cafezais fluminenses, aquela região perdeu todo o estímulo para renovar sua economia. Se
é,yerdade que houve um esforço no sentido de ali se implantar
um~ atiyidade pecuáiia reritá~el, riO entanto, a falta de estímu~
los e de subsídios fez çorp. que todo _esse empenho se tomasse
inútil, restando ao gado, exist,ente em cada escala, p6rain:bular
por fizendas e sftibs, ·por estradas e atalho:;, pouco representã~âo para o desenvóiVimento eCortômico·da r_egião~
Laje do Muihté é o muiliCípió -qu:e bem pode caracterizar
esta situação de desequilíbrio. O desemprego é a marca que
amedronta a todos os trabalhadores locais, forçando o êxodo
e desestimulando o início de qualquer atividade, pois o retOniO
filt8.nceiio é pfaticatheilte impOSSíVeL Os municípios próximoS
apresentam situações_ sim,ilares. É um quadro desolador-, que
merece e precisa ser reverti~o, com a urgência CJ.Ué o caso
tequet, pois ó Brasil não ~~pode dar ao l1,1XO de deixar pe·rdida
uma·regiãb qu'e•tem-vdcação econômica, ·dependendo apenas
dê estímUios.
·
Enquanto assim _ocorre no nordeste. fh,1minense -:- para
não dizermos que o mesmo acontece em todo o centro-nqrt~
do Estado do Rio de J~neirq- no yizinh~ !01tàdo do Espírito
Santo, mercê de estímulos e de subsídios, uma novci civiB~aÇ3o
se implanta, com o desenvolvimento econômico marcante da
díversidade de atividades'ihstaladas.
· O que se quer, Senhor Pre'sidente, é o tr'ataménto is6nô-mico. A disparidade entre as atenções dispensadas a Uriidades
da Federação, atenta contra o espírito federativo da Reprlblica
e se co-nstitui em fator de desintegração da Nação. Os vários
"btasis'"' existentes-são orlundos_exatamente desta diversidade
de tratamentos.
-Itaperuna, Natividade, PorciúricUla, Bom Jesu_s_de ltaho.ana, Lãje de Muriaé e _Italva. objeto da diSciíriiin-éiÇão aqui
enfocada, apresentam _quadros de singularidades nefa.stas: a
cada ano vêem diniinuii" sUãs póplilações, seus colégios eleitorais, sua-s: arrecadações, sua capacidade de influir politicamente nos quadrós dirigentes dos EstadOs e dã UniãO Feder.at
Pr:_aticamente extinguem-se por inariição, negando um passado
de economia equilibrada, de situações privilegiadas, que lhes
foram suprimidas pela erradicação dos cafezais-que ali exiStiam
em um passado ainda recente.
Que o Governo Federal venha em socorro do noroeste
do Estado do Rio de Janeiro, é o apel_o qUe f~ço nes_te in"omento. (Muito bem!)
·
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
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O SR. MARCO MACIEL (PFL - ~E~ ProriUncia o se· tuiç3.o permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
guinte discurso.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, no cOnfe'rirido-lhe a inCumbênciã-de defender a ordem jurídica,
Auditório do Mirtistério da Justiça foi realizado nos dias 23, o ieginle democrático e os interesses sociais e individuais indis24 e 25 de outubro último, o II Encolitró N ~i~~a_l dos Procura- pensáveiS".
dores RegionaiS E_l~it~r;tis . ~s ~~m~~ ~~~- ~~~rdad9s, em diyer_ O Dr. Brindeiro foi também muito feliz ao lembrar que
sos painéis e conferências são. de extrema atuahdade- e, por o aperfeiçoamento do processo democrátiCo "somente pode
sua importância, merecem de todos nós acurada reflexão.
resultar do exercício contínuo de votar .. , entendendo-se o
Aberto pelo Dr. Aristides Junqueira Alvare~ga, Procura- Voto de cada cidadão como ~•expressão exclusiva de s~a_liber
dor-Geral da República e Procurador-Geral Elertoral, o En· dade política". É pelo sufrágio universal e pelo voto direto
contro promoveu a _apresentação de bri_!hantes exposiçõ~s. e seqet9 que se exerce a sob~r~nia _popular. Daí por que,
Como conferencistas, apresentaram-se o Dr. Geraldo Bf!n- "nas'eleições- reqúisito indispeilSáVel para a própria existêndeiro, abordando o tema "O MinistériO Público Federal ·e cia de um regime democrático - o compromisso básico dO
a De{esa da Ordem Jurídica D~mocrática"; o Ministro Gélio MinisteiiO Público Eléitoral deve ser com ã·verdade eleitoral".
Borja, focalizando "A Justiça Eleito.ral e os Direi~?' Pólíti· A:ssint,oo abuso do poder económico, viciando a liberdade
cos"; o. Ministro Paulo Brossard, discorrendo ~obr~. A Ç>rga-. do voto, tem que ser combatido com tenacidade.
nização dos Partidos Políticós eá Justiç~ Eleit9rãl''; o Minis~ro
Creio' Sr. Presidente, sr~s e Srs. Senadores, na pertinência
Sepúlveda Pertence, analisando, "A Ação de ImplJgn~ção e na inquestionáVel correção do. ponto de __vista extemado
de Mandato Eletivo"; e o Ministro Vilas Boas, a quem coube pelo Dr. Brindeiro segundo o qual o aperfeí9oam~I}~O~ ~~-~H:
falar, sobre "O Abuso de Poder Econômico e Matéria Elei· dem jurídica democrática é incolnp<ltfvel cõm uma abusiva
torai ...
fnigmentação partidária. Mesmo porque, "a liberdade de cria·
,Sete painéis possibilitaram fecundo debat~ em torno d_e çãó de Partidos Poiíticos não pode servir a interesses esc~os~·.
temas envolvefl~o nos~o s~tema el~i.toral,, apresent~qqs por
, _ O ~l_erta feito pelo conferencista merece ser ouvido com
Procuradores Eleitprai~ de .4iversçs Estados:c «A U,berdade. a ,devida atenção: "A legislação eleitoral e partidária, por
de ExpresSãO a Propagand~ Eleitoral Ilícita .. '-- ~eve- com~. OutrO lado, encontra-se pelo menos .I?~~cia~ment_e_ 9-efasada
expositor o Dr. Meton Vieira Fi~ho, _do_ C~ar~, ~ como·.~e~ pelo- tempo, pois s'ua Vigência iniciou':"s-e durante o período
tedor o Dr. Marcelo Cavalcanti, do. Ma~<? GrÇ>~So qo, Sul. ,
de bi:r)a:ttidarismo no país quando não havia eleições regulares
O Dr. Mário JoSé Gisi; âo Paraná, apresentou o tema em todOs os níveis do Executivo e do Legislativo. O Código
"As Inelegibilidades'', sendo de batedor o Dr. Carlos Antonio EleitÔral é de 1965.e a Lei OrgâhicaTdos Partidos Políticos
de Oliveira de Santa Catarina. Já "As Eleiçõ_es Municipais é cte 1971. A situação em 1991, com a redemocratização plena
de 1992" te~e como expositor o Dr. Ger~ldo Bri~-cl~iro, atuan- do país após a pr6mulgação da Çonstituição de 1988 e as
do co·mo debatedor o Dr. Antonío Augusto Br~ridão de_Ara_s, eleições presidenci~i_s de 1989, é bem diver~a._ Há mais· de
daBahia.
~
.. ~ ... · • · . . . . . . . , - tiii:tta_ Partidos Pol!ticos em pleno funÇionãmento· ~o· que
O painel "A Ã~tOD.m:nja dos Partidos Polítiçqs_e o Regis- já é por si s6 uma aberração em termos-de organização_partitro na Justiça Eleitoral'.' .teve ~orno expositor e debatedor, dá_ria --e eleições· regulares e peri~di~s em todos os ní~eis
respectivamente, .os Doutores Geraldo Brindeito e ftato Fiora:- -federal, estadual e municipal--:- para Prefeitos, Vereadores,
vante Sabo Mendes, ambos do Disti"itó-Federal. O)?r.' José DeputadOs Estaduais, Deputados Federais e Senadores, GoCarlos Pimenta, de Minas Gerais, falou sobre '~A Ação de vernadores dos Estados e Presidente da República".
Impugnação de Mandato Eletivo", tendo como de batedores
- Tenhamos em mente, no entanto, que eventuais alteraos Doutores Wallace: de Oliveira Bastos, do Amazona~, e ções na legislação _eleitoral e partidária- somente t~arão os
Antonio :ca:rios .Pes-soa Lins, da Paraiba. .
__ _ __ _ - efeito.$ esperados se forem produzidas UI1.J.a perspectatlva dura· "Corrupção,. Fraudes .e _Crim'es -Eleitorais" foi o tema doura, afastados os riScos do casuísmo para determinadas eleianalisado pelo Dr. Fernando Antoni9 Nog,ueira L_ima, dC? !'.13;- ções: · ·
ranhão, e debatido pelo Dr.' Helio ~9Sé_ Taya,res, de_Aiagoas.
Ao cumprimentar os responsáveis pela realização do II
Ence:ÍTando 3.s atividades,. o. Di-. Antonio_ Carla:; .Mendes, de Encontro Nacional dos Procuradores Regionais Eleitorais, enSão Pauio, falou sobre "O Abuso.do Poder Económico em cerro este registro com a observação feita pelo Dr. Geraldo
Matéria Eleitoral", contando com o Dr. Armando Roberto Brindeiro, ao finalizar sua primorosa conferência:
Holanda Leite do Rio Grã.nde do Norte, como debatedor.
"Muito precisa. realmente ser f~ito para o aperfeiçoaEm meio ~ tantas conferências e painéis de ine_gáVél im- mento- do regime democrático nesse pafs_ Muito mais imporportância, valorizad?s pelo brilho ~e se.us expositor~s., d~sejo tante, porém, do que a escolha entre formas e regimes de
registrar, nesta Casa, algumas passagens da palestra maugural governo, a nosso ver, é a continuidad~-do_exercicio da cidadado evento, proferida pelo Dr. Geraldo Brindeiro.
nia e o respeito ao Estado de Direito, fundado na ConstiAo discorrer sobre "O Ministério Público Eleitoral e a tuição."
5
Defesa da Ordem Jurídica Démocrátic3' , ·o ~U~pr~c~rador
"O que nos falta verdadeiramente, pois, é_ a crença em
Geral da República e Vice-Piocura~or~Geral Ele.ito:ai. t~ve valores permanentes, expressos numa Constituição~ e a prática
a oportunidade de abordar alguns tópicos por d~ID;a1s s!gm~Ic~ contínua e duradora do processo eleitoral e democrático."
tivos para a correta compreensão do papel do Mxmsté:w PubliEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
co no processo de consolidação do regime democrático.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con·
De início, o conferencista destacou a sábia decisão do
_
constituinte de 1988 em prover o Ministério Pt!blico de amplo cedo a palavra ao nobre Senador Ped.ro Simon.
disciplinamento institucional, estabelecendo como seus princíO SR. PEDRO SIMON (PMDB ___:RS. Pronuncia o se·
pios essenciais a unidade, a i_ndivisibllidade e a independência guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srf' e Srs: senadqres, a
funcional. Salientou, sobretudo, a inovação trazíd~ pela Carta . ética é um artigo a cada dia mais escasso neste Pais. Dizem
Magna no sentido de definir o Ministério Público "como insti- as leis da economia que um artigo é tanto mais valorizado
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quanto mais escasso_ Seja. Pof!aiÍto, cabe--'à nós--"qtíe~ Vâlorizamos este bem, que o procuramos diuturnamente - çori1o·
Diógenes com Sua lamparina, procurava, a seu tempo um
homem de bem- cabe a nós, repitO-, valorizar, apoiar, aplaudir e secundar cada gesto, cada atitude, cada manifestação
_ ·. -·
que se revista deste valor tã9 raro. _
Leitor sôfrego que sou de tudo que diz _respeito ao progresso e_bem-estar de nosso País, re-solvi_destaçar dois bons
exemplos da_ preocupação com a ética e os- boiis- prõffôS:itos
que, felizmente, parecem empolgar mais pessoas do que nos
permitiria supor as expectativ-as pessimistas que a: realidade
insiste em nos incutir.
Q_ primeiro vem de- uma executiva do ramo .da publici·
dade, a Sr~ Renata da Silva_Prado Cook, em artigo publiCado
pelo jornal O Estado de S. Paulo. Após descrever o entusias·
mo, a expectativa e a esperança ccim que ãjudou a eleger
e, depois, recebeU as primeiras iniciativas do GOverno do
Presidente Fernando Collor de Mello -; apesar do impacto
doloroso e de difícil absorção que lhe causou o congelamento
dos cruzados- confessasua desilusão com os desdobramento
da crise que se apoderou do Pafs. ConctudO, desilusão não
significou apatia ou desistênCia de lutar, para Dona Renata.
Ao contrário, foi um iriCentivo para qUe .. fosse à luta", se
__ _
lançasse à procura de uma saída.
Conta -a articulista que, dias antes, resolvera escreVer
aos jornais indagando sobre uma form.a de se comeÇar a fazer
alguma coisa para teverter os rumos desta "nau de ins~nsatos
que é o Brasil de hoje". Para surpresa sua, recebeu pedido
para escrever um artigo - este de que nos ocupamos agora
-para um dos jornais. Confiando em que não haverá restrição
de sua parte, peço·lhe permissão para transcrever aqui o trecho de seu artigo que mais nos sensibilizou:
'' ... percebi que meu gesto solitário e indignado
apenas catalisara_ o pensamento de milhares como eu.
Não existe conspiraçâ:o ou golpe que nos salve, apenas
esforços pessoais que se somam e começãro -ã- mudar
pequenas coisas. E preciso convencer os fil_hos a fazerem o que acham correto e não o que •'pega bem",
negar-se a dar um suborno disfarçado de gorjeta (sem
constrangimento de ser tachado de idiota), ensinando
a obediência civil num ato simples como negar catro
a um filho menor de 18 anos. Coisãs_bobas assiril. Cada
um de nós, como indivíduos, pode fazer alguma coisa."
"E, se como eu, apenas um leitor achar que pode
fazer alguma coisa, Já seremos dois. Não e~stem atalhos. Mudar os rumos exige que se pare, planeje e
se coloque um Sul - que me desculpe o Senhor Presidente, que sempre coloca um Norte e não dá certo.
Eu acrediteí que urna pess_oa poderia mudar o Brasil.
E continuo acreditando, porque pode mesmo. Só que
essa pessoa não _é o Presidente: sou eu e milhares como
eu, que concordam com uma das camisetas do Presidente: When things gel tough, lhe tough gel going!
(Quando as coisas ficam duras, os durões vão :~m frente!).
Outro exemplo fomos buscar de uma entrevista concedida
pelo Professor da cadeira de Pensamen~o Estratégico da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio
Vargas, no Rio de Janeiro, ao Jornal O Globo de. 3-11-91.
Ele tem, no prenome a raiz latina da qual deriva luz e um
sobrenome impronuncíável para nós herdeiros de língua neolatina: Zajdsznajder. Na parte introdUtória, os entrevistado-
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res, Telsa COutinho e Wilma ToSta, assim resumem 6 pensamento.:do Pr~fes~c:>r:
"Ele acredita que a solução dos probieõ13.S- b!ã.Sileiros passa por uma· reflexão ética das responsabilidades de cada um pela situação social. E, excluída
a elite, segundo ele, beneficiária de frouxidões_ institucionais, e a enorme parcela de baixa renda, carente
de ed.ucação, saúde e alimentação e muitas vezes sem
consciência das causas dos problemas que vive, resta
à classe média fazer uso da reflexã.o para liderar uma
-mudança radical de atitudes_n_o_Bras_il."
Embora tenha alguns repar'?s a fazer à tese exposta pelo
eminente Professor, especialmente no tocante ao pãpel das
diversas classes que, evidentemente, não comporta generaliz3.Ções, estou de acordo com ele quanto ao cerne da questão,
-expresso no período inicial transcrito acima.
Na entrevista, propriamente, o Professor Luciano, assim
responde à pergunta dos repórteies de como uma crise ética
pode ameaçar a posição do País em termos estratégicos:
-"A questão ética é umã. questão de integridade.
Você é éticO_-quando você é fntegro. Quando você diz
e faz o que você diz. Quando promete e cumpre. Quando acredita em dete.t'min"adas coisas e faz as coisas_ em
que acredita. E um ·país~ -qUandà rião tem valores firmes, orientação firme, perde a direção, sua essência".
E dá exemplo do que evidencia a crise ética atravessada
pelo País: "A série de escândalos que vêm aparecendo
sucessivamente. é uma ..n:tanifestação d.essa natureza.
Aquilo que se chama de crise de co_nfi<.t_nça nas iD.st1ttiições é de natureza ética~·. Pãrã iiluda!lça desse quadro,
ele aconselha: "Em primeiro lugar tem que- haver o
sentimento por parte desse segmento de classe rilédia
da sociedade -composto de.30 a 40 milhões de pessoas
- de que cada um de nós tem responsabilidade em
relação ao que está acontecendo ...Nós. nãQ_ podemos
manter a indiferença e dizer a coisa está se desfazendo
neste País e e_u não tenho nad~. a ver com.._isso. A
mensagem principal da ética é: seja responsável!"
-Nestes dois exemplos, Sr. Presidente, s~s e Srs4.Senadores, a prova cabal de- que nem tudo está perdido, de que
não estamos pregando no deserto e para ouvidos moucos.
Nestes dois casos pinçados ao acaso, a garantia de que_ não
estamos sozinhos em nossa cruzada pela moralização dos costumes e da administração pública. Esta bandeira tem seguidores e eles são muitos. E eles haverão de aumentar, na
medida em que percebam que existe uma liderança responsável à frente desta luta para o restabelecimento dos valores
éticos, em nosso Pa:ís. E esta liderança cabe a nós, qu~ rece~be
mos um mandato desse povo que, ansioso, aguarda nossa
convocação e nosso exemplo para marchar conosco em direção
ao País que desejamos, onde prevaleça a ética, tal qual a
define e exemplifica muito- bein o ilustre Professor Luciano
e· a ilustre Diretora da RSPC Planejamento, Pesquisa e Marke·
ling, Senhora Renata da Silva Prado Cook.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito beml)
. O SR. PRESIDENTE (R~chid Saldanha Iiérz!)
cedo a palavra ao nobre Senador Ruy BaCelar.

_: Con-

O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. ~residente, sr•s--e SrS. sen:ado]:'es,
em 1903, aos 33 anos, Albino Cruz, português de Santa Eulália
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da Palmeira, instalou no centro do Rio de Janeiro seU "pequeno
negócio: produção de cigarros enrolados em papel, uma novidade que em pouco tempo tomou conta do Brasil. Do artesanato passou à indústria que progrediu celeremente em 1%2
a pequena empresa já havia se transformado na maior indústria da América Latina.
Ontem, pasmo e inconformado, tivemos conhecimento
de que a companhia de cigarros Souza Cruz anunciou o fec_hamento de sua fábrica em Salvador, fundada em 1927, que
produz 18 milhões de cigarros por dia, sob a alegação da
falta de condições de sua modernização e expansão.
O pânico toma conta de 360 empregados da Souza Cruz
da Bahia.
Trabalhadores com mais de vinte anos de casa._ são pegos
de surpresa por táo terrível notícia em época de recess_ão,
com a carta de dispensa vinda através dos correios. Muitos
dos que não a haviam recebido ainda, tomaram conhecimento
de sua demissão através dos avisos afixados nO portão de
acesso-a. ·empresa. Outros, pelas manchetes de jorri3is.
A carta de dispensa apregoa uma sérié de "yantagens"
que a Souza cruz oferecerá ao eX-eri:tjiJ:ega:dO. MaS esSas são
vistas com desconfiança e desolação. Não interessam a quem
quer ter a segurança de poder manter a sua família com o
fruto de seu trabalho.
Queremos registrar nosso pr<?testo ante ~ atitude_ h:responsável da vitoriosa empresa que premia os anos de dedicação dos seus servidores com a intranqüilidade e até desespero.
Sugerimos que a sua decisão seja reCo'nSlderaâa- instalando fábrica com tecnologia avançada, em local adequado,
na Bahia, visto nãO lhe faltar condições financeiras proporcionadas pelos lucros auferidos em n_Q_~SQ__estado.
Seria um proCedimentO ToUvável, de grande alcance social, que pouparia inúinefaS famílias do sofrimento da insegurança.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA- Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sros e Srs. Senadores,
são ainda muito recentes as denúncias quanto ã eXistência
de corrupção eem órgãos da Legião Brasileira de Assistência
Social- LBA, e o episódio já parece fadado ao esquecimento.
Há pouco mais de um mês, a imprensa brasileira fervilhava com a publicação dos mais contudentes editoriais, artigos
e noticias a respeito dos descaminhos da LBA. Hoje, o assunto
saiu da pauta do dia, e, dele, parecem ter restado apenas
algumas reminiscências que, simplesmente, o transformam
em mais um- escânâãlo-quepetrnanece-rá -impune,- enü·e --osmilhares que já se tomaram corriqueiros neste pobre -País.
Por certo, os arranhões que atingiram as autoridades envolvidas no caso_ já se encontram cicatrizad~s. _:E t9mo a memória nacional é niais do que curta, o imbróglio tende a dar-se
por resolvido, sem que se apurem os fatos em pronfundidade
e se punam os verdadeiros culpados.
Rememorando os acontecimentos, podemos recordarnos da importância da atuação do eminente Senador Eduardo
Suplicy na descoberta e denúncia de anomalias praticadas
no âmbito da LBA. Atento às despesas do Poder Executivo,
as quais costuma acompanhar através do SIAFI - :Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal,
o nobre Senador prestou um serviço de transcendental impor~
tância à Nação brasileira, colaborando para que se tomassem
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públicas diversas irregu1aridades existentes no âmbito do Governo Federal. De não menos importância, foram, também,
as reportagens do jornalista Mário Rosa, publicadas no )ornai
do Brasil as quais expuseram à Nação a podridão existente
nos domínios da LBA.
Em virtude das deltúncias publicadas pela imprensa, inexplicáveis reações brotaram, à época, de alguns setores do
Poder_Executivo.
Entre os que reagiram, alguns se arvoraram no direito
de fazer ameaças. Tal foi o cas_o do Diretor do Tesouro Nacional, Sr. Roberto Guimarães Figueiredo, que, de forma totalmente descabida, conforme divulgado pelo Jornal do Brasil,
de 6 de setembro último, manifestou o arrogante propósito
de arrostar o Poder Legislativo, e, mais do que isso, os próprios
princípios da vida democrática, prometendo dificultar o acesso
dos Parlamentares a informações constantes do Siapi.
Transcorrido, agora, algum tempo das infelizes declarações do Diretor do Tesouro Nacional, é de todo oportun·o
que o assunto volte ã baila nesta Casa, para que possamos
examiná-lo em seus desdobramentcs.
-- Este é, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o escopo
de meu pronunciamento, ao qual pretendo dar contif!uidade
enfocando, primeiramente, alguns pontos relativos ao Siapi,
e, a seguir, as próprias declarações do Diretor do Tesouro
Nacional, publicadas no Jornal do Brasil.
Através do Decreto n• 92.452, de 10 de março de 1986,
que criou a Secretaria do Tesouro Nacional-o atual Departamento do Tesouro Nacional - , foi determinado que o antigo
Ministério da Fazenda, através de contrato ou ajuste, desenvolvesse, executasse e mantivesse serviços de computação,
visando à modernização e integraÇãO dos Sistemas de Programação Financeira, de execução Orçamentária e de Controle
Interno do Poder Executivo, nos órgãos centrais, setoriais
e seccionais.
Em cumprimento ao disposto no citildo Decreto! a a~tiga
Secretaria do Tesouro -Nacional e o SE RPRO -Se..Viço Federal de Processamento de Dados, desenvolveram o SIAFI Sístema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal, com o propósito de suprir de infonnaçóes os órgãos
envolvidos na programação e na execução da despesa pública,
permitindo, assim, a tomada de decisões gerenciais em todos
os llfveis, bem como tornando mais efetivo o seu acompanhamento pelos órgãos competentes.
-- O Síafi, como- se sabe, permite que as diversas unidades
governamentais realizem suas operações orçamentário-finan-·
ceiras através de equipamentos terminais (terininais de Vídeo_
ou microcomputadores e impressoras) ligados a computador
OJ'er_ado pelo Serpro. __ _
_
- COm a implantação do Siafi, tomou-se Possível, então,
prover os órgãos centrais, setoriais e eXecutores do Poder
Executivo de mecanismo_s adequados <Ie controle_ diári9_ da
execução orçamentária- e financeíra e dos saldos contábeis.
Com a instituição do Sistema, tornaram-se, ainda, possíveis
os meios necessários para tornar mais rápida a programação
financeira, otimizando-se a utilização dos recursos do Tesouro
Nacional. E, por seu intermédio, a contabilidade pública tornou-se fonte segura e tempestiva de informações gerenciais
para todos os níveis da administração.
De sua implantação adveio outra vantagem, que é,-sem
dúvida, a mais importante de todas: a transparência conferida
aos gastos públicos.
Certamente, foi em nome da transparência que o Congresso Nacional passou a ter acesso aos dados do SIAFI.
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Diante de tudo isso. não me parece exagerado afirmâr
que o SIAFI foi uma das grandes realizações do últimO Governo. sobretudo se se considera que ele tornou possível a aplicação dos principias democráticOs ao Orçamento da UniãO, e
ao controle, fiscalização e acompanhamento de sua execução.
Todos esses aspectos, porém, são agota desprezados pelo
Ditetor do Tesouro Nacional, que promete frustar o acesso
do Congresso-Nacional aos dados constantes do Sistema, demonstrando ignorar por completo as mais elementares normas
que foram inscritas na ConstituiÇão brasileira com a finalidade
de conduzir a Nação-à plenitude democrática.- --Sr. Presidente, S~~ e Srs. SeriãdOfes, no di3 6 de! Setembro
próximo paSsado, conforme já inencion-ado, o Jornal do Brasil,
tendo em vista os episódios que envolveram a LBA, bem
como a descoberta que aquele periódica havia feito -de certas
despesas realizadas pela Secretaria de Assuntos Estratégicos
e pelo próprio- Palácio--do Planalto, conferiu grande espaço
em sua edição para matéria em que denunciavam' a arbitrária
intenção do Sr. Roberto Guirrü:tfãe_s Figueiredo, Ditetot do
Departamento do Tesouro Nacional. no sentido de difictilt3r
a fiscalização de atos do Poder Executivo por parte do Congresso Nacional.
Sob o título "Governo restringe acessO 'à dados -sobre
gasto da União", o jOrnal carioca discorria ~obr_e a dCspótica
decisão do titular do Departamento do Tesouro Nacional em
limitar O acesS:o de aproximadamente 200 pessoas-ao -SIAFI,
que permite o arquiVo em computador de tOdas a~i"ii1foiri13(ôes
sobre gastos públicos, com detalhes sobre empresas e pessoas
que fazem negóciOs-com o Gov-errro.
- --Em virtude do que prometera o Sr. _Figueiredo,_ é hora
de conferirmos se houve. de fato, a implementação de seu
desiderato. Nesse sentido, seria .cp_nye_nien.te _a manife~taÇão ·
daqueles Parlamentares que, eventualmente, estcjani sofrendo qualquer tipo de restrição quando procuram acesso abs
dado_s do SIAFI, a fim de que possamos melhor avaliar o
grau de transparência que o atU.al o:overno. deseja manter
em relação às despesas feitas pelos órg~os do Poder ExecutivO.
A anunciada intenção- do Diretor do Te.souro Nacional
de impedir aos Parlamentares informações sobre as notas de
empenho, ou seja, sobre os nomes de quem recebe dinheiro
do Governo Federal e o anúncio por ele feito de que seriam
produzidas normas para permitir a exclusão do SIAFI dos
gastos de determinados setores do Governo não_ passam de
ates discricionários, merecedores da maiS veemente repUlsa,
porquanto lembram as mais odiosas práticas dos regimes polítkós totalitários.
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, que motivos teria
o Diretor do Tesouro Nacional para manifestar intenções tão
escusas ·contra o-Congresso Nacional? Seriam razões alheias,
que lhe foram impostas, pdfs ~riâõ passaria -ele de um insignificante esbirro do Governo Federal, de um mero executor
de ordens daquelas autoridades do Poder Exe_ç:_utívo, que não
desejam, em virtude de fins escabrosos, conferir transparência
ao acompanhamento da execução orçamentária? Ou seriam;
propriamente, razões de ordem pessoal, decorrentes, talvez,
da própria igõorância a respeito das fUnções do CongressoNacional?
Subserviente ou não, néscio ou não, a verdã.de, porém,
é que o Diretoi" do Tesouro Nacional alinha, na reportagem
do Jornal do Brasil, uma série de argumentos __ autoritários
e equivocados para justificar o propósito de negar aos Parlamentares informaçõ-es constantes do SIAFI.

Alegando a necessidade de re-gulame_ntar a dassificaÇào
das informações, conferindo-lhes níveis ã serem Usados de
acordo com os usuários," o Diretor do Tesouro Nacional deixa
trarisparecer a dúvida ql_lanto ao nível d_e acesso ao SIAFI
a ser conferido aos Parlamentares, o que, certamente, revela
seu desapreço pelo Poder Legislativo e pelas funções desempenhadas pelo Congresso NaciOriã.l, no que diz respeito ao controle e acompanhamento da execução orçamentária. Su_a dúvida é, ademais, sintoma de que o atual Governo teme a fisCalização de seus atos. Não fosse asslnl~ não hesitaría OSr. Figuei·
rede em anunciar que aos Parlamentares seria gãrãntido aces_so irrestrito aos dados do Sistema.
A atitude do Sr. Roberto Guimarães Figueiredo-insisto
-denuncia que o Governo não está disposto a ser fiscalizado.
P~efere:, ao contrár:i_o, o :Oü:etor do Tesouro Nacional que
os erros e omíSs_Qes do Poder ExecutiVO pérmatleçain ocUltos
e- seus atos sem transparência," apesar do insiStente discurso
de honestidade que costumam pronunciar as autoridades governamentais.
___ Jyias,_ que honestidade é essa, se se sabe que o Governo
mantém contas secretas, que são utiliZadas para pagamento
de despesas não táo secretas?
Mais grave do que tudo isso, Sr. Presidente, Sf'ls s Srs-.
Senadores - se é possível haver algo de inãior gravidade
do que a recusa da administração pública à fiscalização -,
é a negação ao cidadão do direito de saber quanto o Governo
gas_ta. Em_ defesa dessa absurda_te_s_e, o Sr. Figueiredo _chega
me~mo a perder o senso do ridículo, evocando, em grosseiro
sofiSffiã, o direito do cidadão ao sigilo bancário, propondo
analogia inexistente entre esse instituto, reconhecido direito
dos cidadãos, e o sigilo em torno das contas do Governo.
Segundo o Jornal do Brasil, o Diretor do Tesouro argumenta
"qUe, assim como nc!D.hUm cidadão permite que o banco re_vele
quanto tem em sua conta, o G_ove_rno deve se proteger em
benefício do próprio contribuinte". E, para ílustrar seu raciocínio embaralhado, ele conclui com este exemplo: "Se empresas que vão participar de uma concorrência do DNER souberem dos recursos disponíveis, podem moldar suas propostas
em proveito próprio. Q_Go_verno, nesse caso, perde__ poder
de barganha.
-Excessivamente sapiente em seus argumentos, como se
verifica no-que ac-abo de arrolar, o Diretor do TesoUrO Nã.cional ~também perito na arte da provacação e·cto insulto. Sem
mais ter o que inVentar para defender seus disparates intelecM
tuais, nada mais lhe restou, quando indagado pelo Jornal
do Brasil sobre por que o Executivo não en1regava ao Congte"SSO a tareia de regulamentar ·o acesso ao SIAfi, senão
atacar o Poder Legislativo, levantando dúvidas quanto à existência de irregularidades na administração do Congresso Naciõiial.
A propósito dessas insinuações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou forçado a qualificar a declaração do Diretor do
Tesouro Nacional sobre a administração do Poder Legislativo
como própria de um irrespon-sáVel, para não atribuir-lhe outros adjetivos mais ·condizentes com sua petulância.
- -ESsã declaração do Diretor do Tesouro Nacional ê, no
mínimo, acintosa, porque qualquer irregularidade porventura
existente no Congresso Nacional não justificiría ó ato de escon-der da própria instituição e da opinião pública as informações que devem ser do conhecimento daqueles que têm como
uma de suas prerrogativas a fiscalização da aplicação -orçaM
mentária.
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Sr. Presidente, srr~ e Srs. Senadores, o qu-e cte mais- repug- pela fonte_ 100 e _çlassificada nos grupos de despesa "Outras
nante existe nos comentários feitos pelo Sr. Roberto Figuei- ·Despesas Coire"nfes", "Investimentos", "Inversões FinanCeiredo é o desrespeito aos princípios da democracia e _o d~sco ras" ou "Outras Despesas de Capital", das despesas a cargo
nhecimento dos mais comezinhos pre_c~itos conStitucio-nais. dos Ministérios da Educação, do Trabalho e da Previdência
Por isso, suaS palavras de ameaça merecem repúdio de todos Social, da Saúde, e de suas _respectivas unidades OJ;:çamenaqueles_ que trabalham para sepultar, de vez, o autoritari~mo tárüls, além das reStrições impostas pelos incisos 1 e II, antes
que, infelizmente, aihda existe no Brasil e que o tor-?a um mencionados, JV} o valor correspondente a 100% d~ cada
doJaçáo atendida pela fonte 100 e classificada nós grupos de
dos piores arremedos de democracia da face ~a Te_rra~. _
Digo-o e repito-o, Sr~çe SrS:Senadôres: enquanto houver, despesa "Investimentos"; "_Inversões Fin:anceiras'' ou "Outras
no _Gov_erno do Brasil, lugar para pessoas que pensam e agem ·Despesas de Capital", das_despesas a cargo do Ministédo
como o Diretor do Tesõ·uro Nacional, não haveremos, por da Ação Social e de suas unidades orçamentárias, além das
certo, de avançar um só milímetre em direção à verdadeira restrições impostas pelOs--incisos r e- II já citados: e V) o
democracia.
__ . -__ _ valor correspondente a cem por cento de cada dotação refeSr. Presidente, Sr'!-~ e Srs. _Senadores, por certo, o Diretbr reJJte aos subprojetos e subatividades que especifica.
do Tesouro Nacional prefúiria -que A Bi'asil não _possuísse
Sem dúvida, a edição do Decreto n• 21/91, Sr. Presid.ente,
Poder Legislativo, cuja origem na EUrqpa- esteve íniimamente sr:s ~ Srs. Senadores, é a maior prova de que o Governo
ligada à preocupação dps -_Cidadãos .em fiscalizar o emprego Collor de Mello não nutre nenhUIIJ, respeito pela instituição
dos dínheiros públicos, às lutas dos povos para separar as legiSlativa; sobretudo se se considera o art. 2~ do referido
finanças do Estado das finãnças do- Rei e à necessidade do Decreto. Aquele decreto, após mencionar, no arf. lo;>, os bloconsentimento do povo patã a criação de novos tributos pelos queios anteriormente arrolados, concede, no art.. 2'i', ao Minismonarcas. Como nos ·mostra a Históríã., foí-prCCísamen_te esse tério da Economia, Fazenda e Planejamento, a faculdade para
consentimento popular, primeirame-nte" conferido por_ conse- liberar para movimentação e empenho, no todo. ou _ei"D: parte,
lhos ou assembléias periódicas e que, dep()is; evoluiu para os valores tornados indisponíveiS no artigO ãriteríor, desde
a autorização de assembléias permanentes, que deu origem que: I) os órgãos e entidades da Administração Pública Feóe~
aos Parlamentos modernos. Tendo a prerrogat!va de autoriz<1:r ra,l indiquem as respectivas prioridade~, especificadas ã nível
as receitas, os órgãos re"preSentatiVos dos contribuintes assumi- de subprojeto e subatiVidade, à Secretaria Nacional de Plan~-
. ram, em seguida, a função de autorizar e controlar as despesas jamento, do Ministério da Ecoilomia, Fazenda e Planejamendo Estado..
·
to; e !_I} haja previsão de efetiva disponibilidade de recursos
É Rui Barbosa-··quen'f rtlü.ito bem- se expressa a re·speüo para atender às despesas pretendidas.
Esse dispositivo do decreto não passa de condenável expedessas importantes funções pa~lamentares, quando afirma que
diente que promoveu a centralização, nas mãos das autorio Orçamento representa a mais elevada prerrogativa do Poder
dades de apenas um órgão do Poder Executivo, de todo o
Legislativo, a arma usada pelos Parlamentos para domar os
poder para dispor, da forma que bem entenderem, da quase
reis, o meio pelo qual as Câmaras populares alcançam a liberto_talidade dos recursos públicos, durante o atual exercício
dade política.
financeiro.
Dessa forma, o Decreto n'i' 21191 é uma medida
Sr. Presidente, sr-~ e Srs. Senadores, não b3.Sta ao Poder
violenta praticada pelo Poder Executivo. COiri-- sua edição,
Legislativo a função de elaborar o Orçamento: É-lhe também
essencial a prerrogativa de acompanhar, físcalizar e controlar torno_u-se letra morta o disposto no§ 4~> do art. 165 da Constituição, que ordena que os_planos e programas nacionais,_regioa sua execução.- Essas funções, contudo, têm sido dificultadas, no Brasil, riais e setoriais nela previstos sejam elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso
pelo atual Governo.
·
~~çional. _
No que diz respeito à execUção_ orçamerttárf8., deSde. a
A meu ver, Sr. Presidente, sr-os e Srs. Senadores, através
edição do Plano Collor II, no início do atl!-al ~~ercí_cio finaQ- do Decreto nQ 21191, o Poder Executivo tornou desacreditado
ceiro, o Governo Federal tratou de desfazer todo o O.rç_amento o Orçamento Geral da União, um dos principais recurSõs
Geral da União, anteriomlente aprovad~ pefO CongTesso Na- do regime democrático. Minimizando seu valor como instrucional. Editando o Decreto no 21, de lo de fevereiro de__1991, mento de planejamento e da administração pública, promoo Poder Executivo, como se _recOrda,_ tornou_ indisPoníVeis, vendo a indesejável dissociação entre a5: funções dos Poderes
para movimentação e empenho, parcelas das dotaçõ~s cons- Executivo e_ Legislativo, o Decreto n'i' 21/91 enfeixa nas mãos
tantes dos Orçamentos da União.
do Presidente Collor de Mello poderes quase que absolutos
Na prática, esse ato, essem:lalmente autoritárto,-teni ·sus- . na área da administração financeira e orçamentária. _Afora
citado muitas discussões no âmbito da administração_ pública isso, ou exatamente por isso, permite"-lhe manipular o Orçabrasileira, uma vez que, por Seu intermédio, ó Poder Execu- mento Geral da União, liberando recursos ~rtl favor de quem
tivo bloqueou, de maneira unilateral, quase todo o Orçamento lhe_conyier, além de propiciar-lhe condições para promover
aprovado pela Lei no;> 8.175, de 31 de ja!_Ieiro de 1991, relativ9 as mais escusas barganhas, com a utili_zação dos dinheiros
ao corrente exercício.
públicos.
Segundo o disposto no Decreto_, ~ornaram~$e indisponíNa verdade, o Governo quer, então, administrar a Nação
veiS: I) O valor correspondente a 95% de cada dotação aten- sem se submeter ãs decisões do Poder Legislativo, ignorando
dida por qualquer tipo de fonte e classificada nOs grupos de o próprio Orçamento. Em assim Sendo, torna-se bastante evidespesa "Investimentos" ou "Outras Despesas de Capital"; dente seu propósito de sonegar ao Congresso Nacional inforII) o valor correspondente a 90% de cada dotação atendida mações sobre as despesas realizadas. Em suma, o Governo
por qualquer tipO de fonte e classificada nos grupos de despesa quer livrar-se de qualquer atividade de controle e de acompa.. Outras Despesas Correntês" ou "Inversões Financeiras''; III) nhamento as funções do Parlamento brasileiro, a fim de dispor
o valor correspondente a 100% de cada dotação atendida dos recursos públicos da maneira que lhe for mais vantajosa.

= _
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Dessa forma, a ação do Sr. Roberto Figueiredo é vista como

um ardiloso expediente que coroa o plano do livre acesso
governamental ao T~souro Nacio~al... ___ __
-_
Tãis Sâd as -malícias do Governo Collor, capaz de enviar
um projeto de lei ao Congressq_ Nacional coibindo as práticas
de corrupção na administração pública, nlas, igualmeóii 1 capaz de ignorar por completo todas as normas da Constituição,
que tratam da fiscalização contábil, financeira e orçamentária,
a começar pelo art. 70, que dispõe que "a fisc<ilização contábil,

financeira, orçamentária, opeiãcional e patrimonial da União
e das entidades da administráÇâO direta e indireta, quanto
à legalidade, legitimiáade, economicidade,_ aplicação das subvenções e renúncia tle re-ceitas, ser;rexercida p~lo Çongresso
Nacional, mediante controle externo,·e pelo sistema de con.
_ _.
.
trole interno de cada Poder".
O dispositivo em tela explicita, com toda a clareza possí..:
vel, que incumbe ao Poder Leg_islativo a fiscalização da União,
em todos os gêneros e graus, prevista, inclusive, a fiScalização
operacionaL Então, não há por que o CongreSsó NãCioiial
não possuir acesso irresti"ito a todas as informaçõeS do Siafi,
sobretudo se se considera o disposto no art. 74. alínea IV.
que versa sobre as finã.lidades do sistema de çontrole interno,
uma das quais é o apoio do controle_ externo no_ exercício
de sua missão instituciOnal. Em Virtude desse preceito constitucional, não restã dúvida quanto à obrigatoriedade de o Poder
Executivo colocar ao alcançe do Congresso Nacional todas
as informações que pei"initani a Senadores e Deputados um
efetivo controle e acompanhamento das despesas governamentais. E se essas informações estão, no âmbito do Poder
Executivo, sisteritã.tii:adas até o nível mais pormenorizado,
que é o da explícifãção das notas de empenho, das quais
constam os nomes dos credores da União, e se essas informações estão todas armazenadas em sistemas eletrôn_icos de dados, sua sonegação aos órgãos do Poder Legislativo e- aos
Parlamentares não constitui senão a:to de-iiotória má fé. Inútil
ato de má-fé, diriã, porquaitto o Congresso Nacional dispõe
de outros meios para a consecUção de todas as informações
indispensáveis ao cumprirriento de suas competênCias, um dos
quais- o Requerirrtenro de Informação, coliiOrriie estabelece
o art. 50 da ConstitulÇâõ-.---: =
~ ~
Outro ponto a que devo referir-me diz respeito ao art.
165, § 3' da Constittilção Federal, que estabelece que o Poder
EXéCüliVo publicará, até 30 dias após ó encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. __
A meu ver, os relatórios que têm siaO publicados não
passam de peças destinadas ao mero cumprimento formal do
preceito constitucional, não se prestando à sua verdadeira
finalidade, qual, seja, a de permitir o acompanhamento e
a fiScalização orçamentária.
· _
Em virtude disso,-pretendo, nos próximos dias, apresentar a esta Casa ptój"eto de lei que regulamente a matéria,
mediante a fixação de requisitos nifnimoS ·a sei"eiD observados
na elaboração do relatório.
Sr. Presidente, Sr~$ e Srs. Senadores, o que de mais grave
existe na atitude do poder Executivo de não favorecer a ação
do Congresso Nacional no que concerne ao acompanhamento,
fisCalização e c_ontrole orçamentário, é -o flagrante desrespeito
aos princípios que presidiram a elaboração da Constituição
atual, que atribui grande ênfase às competências legislativas
nesse campo. Para se aquilatar o grau de importância conferido à matéria saliente--se que 47 artigos da atual Constituição
e seus incisos firma: o-s par3nieff0s p·ara-o-cumptimento·a.aquelas atribuições legislativas, a maioria delas tornada letra morta
o-_

-

-

__

_
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peJo autoritarismo que atualmente impera no Governo Federal.
Isso postO, com o intuitõ- de proporcionar maior racionalidade e rapidez no cumpriinelito, por parte do congresso
Na~~onal, de suas competências relativas ao acompanhamento, fiscalização e controle orçamentários, dirijO-me ·a V. Ex~
Sr._Presidente, p3.rã-Solicitar Sejam reiteiados junto ao Exm~
Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento os termos
do Ofício s/n", de 19 de setembro de 1991, a ele dirigido,
· no qual V. Ex~ propõe a formalização de um convênio entre
o Departamento do Tesouro Nacional e o Prodasen, no qual
seria regulamentado o maior nível de acesso aos dados do
Siafi, por parte do Congresso Nacional, que, em contrapartida, asseguraria ao Departamento do Tesouro Nacional franco acesso às informações dQ SfCON.- Sistenia de Informações do Congresso Naciona[
J?~v<? salientar, Sr. Presidente, que a proposta de V.
Ex• é digna de meu particular apreço, pois uma vez implementada, trará inúmeros benefícios para- Os Poderes Legislativo
e E.Xe"ctitivo, e cántribuirá para prevenir, no futuro, a repetiçãO
de episódios tão indesejáveis Como o protagonizado pelo Diretor do Departamento Nacional, que, em aguda crise de prepotência, Se ·arvora, não se sabe com que propósito, no arrogante
direito" de dificultar o pronto desempenho de uma das mais
nobres atribuições do Congresso Nacional.
Por fim, Sr. Presidente, desejo deStacar meu apoio às
considerações feitas, com -muita pfopriedade, por V. Ex~ no ...
ofício encaminhado ao Dr. Marc.ílio Marques Moreira, as
quais põem em relevo a importante missão constituciOnal conferida ao Congresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos
do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta,
confonne deterrnindado nos artigos 49, inciso X, e 70, tarefa
que vinha sendo, conforme destacado por V. Ex~, facilitada,
desde a promulgação da nova Cons_tituição, pelo incremento_
de forma cada vez mais direta e transparente, da interação
entre os Poderes Legislativo e Executivo, cons_eguida graças
à modernização do intercâmbio de informações.
Tenho a certeza de que o Exm9 Sr. Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento, com o descortino com que costuma
to_.mar suas decisões, haverá de _autorizar a assinatura do convênio proposto por V. Ex~, o qual será um passo decisivo para
o restabelecimento da interação entre o Congresso Nacional
_
_ _
_
e ó Poder Executivo.
A deteriilinaçãci do Presidente Fernando CoHor comunicada pelo Ministro Jarbas Passarinho ao Senador Eduardo
Suplicy, não impede que as providências, reiteradas neste
pronunciamento, e solicitadas pelo Presidente do Senado, venham a ser concretizadas através do convêncio já referido.
Era o que tinl).a a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

Con-

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE: honuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
sergipe, que é um Estado pequeno, o menor da Federação,
tem se projetado no cenário nacional tanto pela expressão
de seus filhos ilustres quanto pelas suas riquezas e seu potencial
económico,_ que, sabe-se, é bastante expressivo.
Ao longo de sua história, -Sergip_e terh da~o ao Brasil,
nó ci!npo das letras; das artes, da Política e Da áreá técniCa,
nomes de reconhecida notoriedade, nos diversos níveis da
hierarquia social.

Novembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feir~ 13 8005

Já- se disse que o Estado é um grande exportador de
Segundo depoimento de seus amigos e admiradores, entre
inteligências,talvezatédevidoasuaproximidadeoomaBahia, os quais o Dr. Rubens Mário de Macedo, que foi de sua
terra de Rui Barbosa.
turma e presidiu a Ordem dos _Advogados_da Bahia, _que lhe
Hápoucosdias,esteveemmeuGabinete,umvelhoamigo traça um pelfil em artigo publicado em A Tarde da Bahia,
de Salvador, Dr. Roberto Casoli, advogado, e conversamos edição de 2 de agosto do corrente ano, Antônio Cabral de
sob estes aspectos-relacionados com o trabalho, a criatividade Andrade, de índole humanista e temperamento conciliador,
e a inteligência de personalidades de Sergipe. Falamos de era um homem de extrema dedicação ao estudo, ã pesquisa
Tobias Barreto, Sílvio Romero, Jackson de Figueiredo, das e ao trabalho. Uma pessoa de convivência proveitosa, sincera
ramificações dos Amado em Sergipe, dos escritores, poetas, e agradável.
pintores e políticos que contriDWram para o engrandecimento
Nesse artigo publicado _em A Tarde consta o seguinte
do nome do Estado.
aspecto do seu caráter.
E nesta ocasião falamos de um seu colega <!_e turma da
"Homem de tão larga dimensão intelectual, de tão elogiáFaculdade de Direito da Bahia, diplomado em 1957 e que, vel conduta moral, Cabralzinho jamais perdeu aquela candura
desde cedo, estando sempre entre os primeíros colocados, que sempre o distinguiu e que atingia as raias da humildade.
foi o primeiro lugar no concurso para o Ministério Público Havia um contraste abismal entre o patamar do seu talento
e teve ao longo de sua vida uma carreira brilhante na área e a cultura, veiculados em francês e espanhol, _além da língua
técniCa e espeCiilizãaa, principalmente no setor de planeja- pátria, e a sua permanente simplicidade, perante todos, Ill:esmento e educação.
- _
mo aqueles que lhe deviam reverência."
.
Tratava-Se do Dr. Antonio Cabraf de Andrade, nascido
_ Nascido em 5-11-1934, em Capela, Sergipe, faleceu em
em Capela, municípiO sergipanO, que fatéCeu, em 29 de julho 29-7-1991, Genebra, "capital contemporânea âo_ eJ?_~endimen
do corrente ano, em Genebra, na Suíça, onde residia há 5 to para as definições maiores dos deStinos dã humanidade",
anos, e exerceu o cargo de Delegado da Organização Interna- em conseqüência de _:um transplante_ çle ç:or~ção a que não
resistiu.
cional do Trabalho para toda a América Latína.
Estava, então, com 57 anos_ e em pleno vigor de _sua
Antonio Cabral de Andrade teve uma carreira pontilhada
de sucesso nos váriOS cili'gos tecnicos e administrativos que produção intelectual na área tão especializado a que se dediocupou, em área bastante competitiva.
_
- _cou.
__ _
Em 1959, sob a chefia de Rómulo de Almeida~ foi seu
Antônio Cabr<:ll de Andrade 1 cuja família _conJ;ie:ÇÜ em
imediato na Fundação Comissão de Planejamento EConómico suas ramificações na Bahia e Sergipe, deixa oito irmãos, Cardo Estado da Bahia, criado no Governo âe Antq!liO Balbino. los, Francisco, Maria Hercília, Maria Noemi, Sylvia, M3rcelo,
Entre 1962 e 1964, durante o período de Celso Furtado, Yeda e Lúcia e os filhos Anaya, Adriana e Ricardo.
Faço este registro, Sr. Presidente, por considerar que
serviu à Sudene, inicialmeiite como técnico em- P]anejamento
Educacional do Departamente de Recursos Humanos, passan- o Dr. António Ca!>ral de Andrade, pela sua inteligênciã, pelo
do em seguida para a chefia daquela divisão educacional, seu esforço pessoal, pela sua seriedade e dedicação-ao trabalho
e, por último, a chefia da Assessoria Técnica da referida supe- e à causa da educação, da cultura e da f<?rmação profissional,
!intendência.
honrou o Estado de Sergipe, prestou relevantes serviços ao
Em 1954, seguiU para o Chile onde fez curso da Cepal, Brasil e, pela sua ativa e incansá_yel ~tividad~._profissional
foi contratatado pela OIT e prestou serviço ell_l vários países. _- junto a vários países, dignifi~ou a _sua. ten:a p_atal e a sua
Dentro dessa organização cre-sceu em expetiêhcia e con- pátriã~
ceito, tanto que em 1969 a 1970 passou a Conselheiro _Regional
_:Peço, Sr. Presidente, a transcrição, com o meu pronunciaem Planejamento de Recursos _Humanos eL~o ano seguinte inen~o, do artigo a que me referi publicado no jornal A Taraté 1972, Diretor do Projeto de Assistência Técnica da OIT de,da Bahia, em sua edição de 2-8-91. (Muito bem!)
junto ao Governo do Peru.
A partir de 1973 serviu rio Eséritorio Regionài da 9IT DOCUMENTO A QUE7!E REFERE O SR. LOURIVAL
para as Américas como E:Specf31ista Regionalem Planejamen- BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
to e Promoção do Emprego, cargo que exerceU até 1975,
quando, a convite do Ministro Reis Veloso, veio servir como
UM SER SINGULAR
Assessor Especial do Ministro-Chefe da Seplan, e naquela
Rubens Mário de Macêdo
Secretaria ocupou por alguns anos o cargo de Secretário-Executivo do Centro Nacional de Recursos Humanos, CNRH 1
Após meio século de vida o homem elege o tempo como
do IPEA, um dos órgãos mais éspecializados do planejamento sua substância. Seus ontens ganham relevo_ especial confunnacional.
dindo-se com seu presente e balizando o seu futuro,
Entre 1979 e 1982 atuou no Ministério da Educação e
A notícia da morte de _Antonio Cabral de Andrade, a
Cultura, inicialmente comO Ge:ámte do_s_ Programas de Ações - melhor figura humana de minha geração, comoveu fundo aos
Sócio-Educativas e Culturais para as Populações Carentes Ur- bacharéis em Direito da turma ·de 1957. A ela pertencemos
banas e para o Meio Rural, e, a partir de 1981, com~ As~essor _ eu e ele, honrados pela convivência de tantos colegas valoroda Secretaria de Assuntos Internacionais, exercendo em 1982 sos, alguns também prematuramente desaparecidos.
o cargo de Secretário SUbstituto até ser readmitido na OIT,
Conhecemo-nos no limiar da vida estudantil. ao ingresquando entre 1984 a 1988 chefiou o Escritório da organização sarmos juntos no Líceu Salesiano do Salvador, onde, na mespara o México e Países da América Central.
_ma_sala, cursamos o ginágio. Desde então, demo-nos a uma
Por último, serviu na Sede da OIT, em Genebra, entre amizade fraternal que nos permitiu o permeio constante de
1988 a 1991, como responsável pelo Planejamento do Empre- experiências e uma sadia troca de afeto na dimensão mais
go para países da África e, quando veio a falecer, !!Stava pura e, por isso, de uma solidez inabalável, mesmo distanexecutando um projeto para o Desenvolvimento do Mali.
ciados do convívio, nos últimos tempos.
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Ao sabê-lo morto, amigos e compadres duas vezes, vi-me em Genebra, Suíça, a capital contemporânea do entendimento
cercado pelas recordações dos muitos episódios de que fomos para as definições maiores dos destinos da humanidade, numa
solidários partícipes~ A saudável disputa pelos primeiros luga- simbólica coincidência com o seu caráter de homem concires no currículo escolar e o seu costumeiro triunfQ sobre todos. liador.
Às 11 horas do dia 4-8-91, no Cemitério Jardim da SaudaNossas noites de vigflia para- o terríVel enfrentámento de um
vestibular, com provas escritas e orais de várias disciplinas, . de, despedir-nos-emoS,"sansadieu", recordando a apelo do
inclusive latim e sociologia. As vibrantes comemorações da mestre Orlando Gomes.
conquista desejada e as peripécias de um trote excepcionalmente violento naquele ano de 1953. O companheiriSinO na Rubens Mário de Macêdo é e:;-:-presidente da OAB-BA.
faina da vida militar,-como alunos do CPOR, e a minha alegria
A Tarde: 2-8-1991

de vê-lo reconhecido o melhor aspirante a oficial. Foi, sem

dúvida, o soldado mais cortês e querido que o Exército teve
. O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Na
na Bahia nos anos 50. Os sonhos comungados quanto ao nosso
presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emenfuturo profissional e do nosso País, então permanentemente
ameaçado na- concretização de uma- democracia que idealiza- das ao Projeto de Lei da Câmara n" 61, de 1991 (n" 5.885/90,
mos, fundindo liberdade e igualdade. Nossas confidências so- na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal de
bre as primeiras emoÇõé·s-no·a-mot.- Sua paixão arrebatadora Justiça, que dispõe sobre a estruturação das CategOrias Funpela trapezista do Circo Nerino, só manifestada pela compra cionais de Agente de Segurança Judiciária,_Atendente_ Judi~
iriSistente dos retratos da amada na mesma pose, que ela ciário e Agente de Telecomunicações e_Ektricidaâe dos Quaprópria lhe vendia nos intervalos dos espectáculos freqüen- dros de Pessoal Permanent~ do Conselho da _Justiça Federal
0 júri que 1iót- insistência m1nba fizemos eni companhia de e da Justiça Federal de Prfmeiro e Segurido_Oraus, e dá outras
Genaro Oliveira, eis -ti"-ês eiltão· es-tudantes e que enfrentou providências.
Ao
Projeto
não
foram apresentadas emendas.
brindando a todos com verdadeira aula sobre o "suicídio vinA matéria será_ incluída em Ordem do Di~, Qportunagança", estudo que mais -tarde mereceria publicação, em for_
_
ma de monografia~ por inc_e.ntívO do mestre Estácio de Lima. mente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A PreSua euforia nas comemorações da absolvição unt,IJ.im_c:u:lo réu
que antes do jiíri- apelidara de "vitiina" por servir-nos de - ·sidência lembra aos Srs. Senadores que não serão designadas
matérias para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de amanhã,
cobai_a.
_ _ _
__ ___
_
Seu primeifólugar no concurso· para o Ministério Pú~Jico às 14 horas e 30 minutos, em virtude da presença do Senhor
e sua imediata recusa ao e~ercíc;io do_ hºnroso mister, para Ministro de Estado do Trabalh_o_ e Previdência SociãT, Antônio
dedicar-se ã pesquisa e magistério ei:ii-- ãlgun.s· educandários Rogério Magri.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldl(nha Derzi) - Nada
de Salvador. Sua ida para servir com exüeiiui competência
àSudene, formando ao lado de Nailton Santos o par de melho- mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
res assessores de Celso Furtado, então dirigente daquela enti(Levanta-se a sessão às 17 horas e 42 minuto.s.)
dade. Seu espontâneo exílio no Chile, em 1964, onde cursou
ATA DA 150• SESSÃO, REALIZADA
com brilho o Cepa!. Seu ingresso na OIT ea eficaz colaboração
.. EM 9 DE_SETEMBRO DE 199!_ ....
que prestou ao governo do Peru. A passagem pelo Ministério
(Publicada no DCN- Seção II- de 10-9-91.)
do Planejamento, no Brasil, durante a gestão de Mário HenriRetificação
que Simo:OSen:-seu retOrnO à OIT para ··servir ao -México e-,
afinal, sua lotação na sede daquela prestigiosa entidade em
Na página n" 5888, 1~ coluna, imediatamente após a legisGenebra.
lação citada que acompanha o Projeto de Lei do Séi1ado n"
Amante da natureza, plantou muitas árvores, escreveu_ _ 318, de 1991, Complementar, que determina os casos em que
muitos ensaios, teses e conferêricias, elegeu por amor uma~ forças_ estrangeiras possam háTISitar pelo territór"io n-acional
mulher, única em sua vida e com ela teve três filhos. Um
ou nele permanecer terri.porariamente mediã.nte permissão do
ser completo, como se vê.
.,
. -Presidente da_ República, independente da autorizaÇã_o do
Homem de tã_o larga dimensão intelectual, de tão elogiá- Congresso Naciorial, nos termos do disposto nus arts. 21,
vel conduta moral, Cabralzinho jamáis-petaeu aquela candura inciso IV, 49, inciso II e 84, iilcíso XXII, da Constituição
que sempre o distinguiU e que atrllgiã-as raiaS da humildade.
Federal,
Havia um contraste abismal entre o patamar de seu talento
·onde se lê:
e cultura veiculados em francês e esparihõl~ além da língua
À Comissão de Constitui'Ção;-Justiça e Cidadania
pátria e a sua permanente simplicidade, perante todos_, mesmo
Leia-se:
aqueles que lhe deviam reverências.
À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacioii.<d.
Certamente por isso, Cabral foi e será serilpre ·o mais
amado dos bacharéis de 1957 da velha Faculdade de Direito.
CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
O destino, ·com sua costumeira ironia, provou- ciue ele jamais ~
ATA DA 169• REUNIÃO
poderia viver com um coração ~Iheio. A rejeição do órgão
transplantado para seu franzino corpo seria, como foi, uma
Aós trinta dias do mês de outubro do a·rio de hum mil
fatalidade. Cora_ção algum seria capaz de substituir o seu.
novecentos e noventa e hum, às dez horas, na sala de reuniões
E como era todo coração, para defini-lo como a si próprio da Primeira-Secretaria, sob a Presidência do Excelentíssimo
fez o poeta Maiakovski, Cabral acabou adoencendo e pere- Senhor Senador Dirceu Carneiro; presentes os- metribros Dr.
cendo de amor.
Antonio _Mendes Canale, Dr. José de Ribamar Duarte MouEle, que nascera em Capela, Sergipe, effi 5--11-34, e disso -rão, Dr. Rubem Martins Amorese e Dr. Agaciel ·da Silva
muito se orgulhava, faleceu na madrugada do dia 29-7-91, Maia, reuniu-se em sua centésima sexagésima nona reunião
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o Conselho de Supcrvis.ão do Centro Gráfico do Senado Fede- natureza que impeçam a conclusão da Tomada de Preços nn
09191", manifesta-se favoravelmente a sua homologação. Coral. Abertos os trabalhos o Senhor Presidente - Senador
locado em discussão e votação o Parecer é aprovado por unaniDirceu Carneiio - solicítou o parecer do Conselheiro Antomidade. Em seguida o Sr. J?residente solicita ao Conselheiro
nio Mendes Canale do item um da pauta, sobre a_ Prestação
Rubem Martins Amorese que apresente Parecer sobre o Prode Contas relativa ao Primeiro Trimestre de 199f, do Centro
cesso n' 762/91-1, que trata da Tomada de Preços n" 10/91,
Gráfico do Senado Federal, incluindo o Fundo do Centro
para aquisição de equipamentos para laboratório da CoordeGráfico do Senado Federal - FUNCEGRAF, constante do
nação de Controle de Qualidade do Cegraf. O Relator, após
Processo n9 000.624/91-8. O Conselheiro Antonio M_eodes Cavistoriar a tomada de preços em epígrafe "favoravelmente
nale, após análise do Processo, emitiu pareCer sobre o assunto,
à homologação do julgamento" daquele certame licitatório.
concluindo: "Pela análise da documentação apresentada, que
se reveste das formalidades legais e regulamentares, refletindo
APós discussão- e votação o Parecer recebe a aprovação dos
a posição orçamentária, finanCeira e paii'imonial do CEG RAF
conselheiros. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a
e do FUNCEGRAF, -no período considerado, somos igualpresença de todos o Senhor Presidente declara encerrados
mente favoráveis a que este Conselho aprove -:-~em restrições _os trabalhos e, para constar, eu Valdeque Vaz de Souza,
Secretário deste Conselho de Supervisão, lavrei a -·presente
-as contas ora em exame. Colocado em votação o parecer
Ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos
foi aprovado por unanimidade. Devendo ser encarninhado
os presentes e irá à publicação. Brasma, 30 de outubro de
à apreciação da Egrégia Comissão Diretora do Senado Fede1991. -Senador Dirceu Carneiro, Presidente; Dr. Antonio
ral. O segundo item da pauta é o Processo n' 807/91-5, que
Mendes Canale, Vice-Presidente; Dr. José de Ribamar Duarte
trata da homologação da Tomada de Preços n' 09/91, destinada
Mourão, Merpbro;Dr. Rubem Martins Amorese, membro.
a aquisição e instalação de equipamentos fotog_ráficos para
Brasília, 30 de outubro de 1991. -Senador Dirceu Caras Seções de Arte e Fotogiecânica, -da DivisãO Industrial do
neiro, Presidente -Antonio MendesCanale, Vice-Presidente
Cegraf. O Relator, Conselheiro José de Ribamar Duarte Mourão, em substancioso parecer, após os vários it~ns da ~_luàida -Rubem Martins Amorese, Membro - José Ribamar Duarte
Mourão. Membro- Valdeque Vaz de Souza, Secretário.
aquisição, e em vista da não-existência de ·"óticas·de qualquer
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ANO XLVI- N• 165

BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 59, 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 resolve:
Art. 1• É assegurada a continuidade da contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos,
inclusive para concessâo da Licença-Prêmio por Assiduidade e Anuênio, dos servidores do Centro d~
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, e do Centro Gráfico do
Senado Federal- CEGRAF, abrangidos pelo disposto no art. 243 da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro
de 1990.
...
Art. 2• Os adicionais por tempo de se!Viço, já concedidos aos servidores de que trata o artigo
anterior, são tran.sformados em anuênios e a estes serão acrescidos tantos anuênios quantos forem os .
anos de efetivo exercício.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 12
de dezembro de 1990.
Art. 4• . Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 13 de novembro de 1991. -Senador Manro Benevides, Presidente.
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1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1- Comunicação da Presidência
- Recebimento de documento do lançamento do
"Movimento Opção Brasil".
1.2.2 - Fala da Presidência
- Referente a artigo publicado no jornal O Estado
de S. Paulo questionando licitude na tramitação do Projeto

de Lei do Senado n• 354, de 1989, de autoria do Senador

Francisco RoJlemberg, que dispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação
final dos resíduos dos serviços de saúde.

1.2.3- Pronundameotos

-SENADOR ALMIR GABRIEL- Esclarecimen·
tos sobre o assunto constante da fala do Sr. Pr:esidente.

-

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG -

Esclarecimentos a respeito da matéria tratada no pronunciamento- do Sr. Presidente._

-SENADOR RONAN TITO -Observações sobre
o assunto constante da fala do Sr. Presidente.
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EXPEDIENTE
CI!NTIIO GIIÁPIOO DO SI!IIADO I'I!DI!RAL

PASSOS I'ORTO

DJÁIUO DO CO!IGRBS90 NACIONAL

11oJ111*0 sob rapouabilõdade da Mesa do Seudo Fcderol

Direlor.Qeral do Seudo Federal
AOACIEL DA SILVA MAIA
Dirc&or ElzRtivo
CARJ:.O; HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Ad•il.iltrativo

ASSINATURAS

unz CARLOS DE BASI"OS

Dire&or

Semcolnl ··-···-····-·-···-·----·-----·--·- Cr$ 3.519,65

laaltriaJ

PLORJAN AUGINIO COUflNHO MADRUGA
Diresor Adj..to

Tll"llgem 22110 exemplara.

1.2.. 4 - Comunicações da Presidência
-Razões do não-comparecimento do Ministro Rógé- --rio Magri ao Plenário do Senado nesta data.
1.2.5 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.3 -ENCERRAMENTO
2-

TERIOR

DISCURSO PRONUNCIADO EM sESSÃO AN' ~.
-

Do Sr. Eduardo Suplicy, proferido na sessão de
19-11-91.
3 - RETIFICAÇÕES
- Ata da !56• Sessão, realizada em 18-9-91
-Ata da 171' Sessão, realizada em 2-10-91
-Ata da 173• Sessão, realizada em 3-10-91
4- ATAS DE COMISSÃO~
5 - MESA DIRETORA

r " ' - - SUMÁRIO DA ATA DA 162• SESSÃO,---.
REALIZADA EM 24-9-91
Retificação
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção
II) de 25-9,91, na página n' 6359, 2• coluna, no item
3 - ATO DO PRESIDENTE,
Onde se lê:
3- ATO DO PRESIDENTE
- N' 64, de 1991
Leia-se:
3 -ATO DO PRESIDENTE
- N• 694, de 1991
SUMÁRIO DA ATA DA 170• SESSÃO,
REALIZADA EM 1•-10-91
Retificações ·
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção
II) de 2-10-91, página n' 6595, 1' coluna, no item
1.2.7 renumerando-se os demais,
Onde se lê:
1.2.8 - Discursos do Expediente

6- LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

Leia-se:

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

1.2. 7 -

Discursos do Expediente

TES

Ata da

2osa Sessão, em

13 de novembro de 1991

13 Sessão Legislativa Orâinãria, da 493 Legislatura
Presidência do Sr- Mauro Benevides
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,ÇR PRESENTES OS SRS. Sf!NADORHS:
Affonso Camargo - Alexandre C'..osta - Amazonino
Mendes --Antonio Mariz - Beni Veras - cartas Patrocfnío
- Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de C'.arvalho - Coutinho
Jorge.- Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Hlcio Álvares Esperldião Amin - Fernando Henrique C'.ardoso - Francisco Rollernberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson C'.amata Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas -

Irapuan C'.osta Júnior- João Cslmon- Jolio França- Jolio
Rocha - Jcmas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Eduardo- José Paulo Bisol -José Richa -Júlio C'.ampos- Levy
Dtas- Louremberg Nunes Rocha -l.ourival Baptista- J.ucfdm Portella - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário
Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevldes - Meira Filho Nelson C'.arneiro - Ney Maranhão - Onofre Quinan - Oziel
carneiro- Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi- Ronao
Tito - Ruy Bacelar - Yalmir Campelo - Wilson Martins.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 50 Srs ..Senadores. Haw
vendo número regimental, declaro aberta a s~ssão.

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENtE (Mauro Benevides) - A Presidência deseja comunicar ã Casa que, na manhrde hoje, rece-
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beu de uma comissão de empresários brasileiros_ um docuw
mente denominado "Movimento Opção Brasil", com urna
solicitação para que fizesse chegar exemplares dessa matéria

ao conhecimento de todas as Lideranças do Sen:;tdo Federal.
A Secretaria da Mesa se incumbirá dessa tarefa.
É o seguiD.te o documento recebido:

Entid~drs de diversas lcnd~ncias e pessoas de diferentes pcnsamenlos.procurando aliemativas democráticas de superação da crise,
!ançam o ~!ovimcnto Opção Brasil.
Trata-se de uma tomada de posição cm meio ao desânimo genet~lizado da sociedade, decorrente de seguidasdecepções e do
agravamcn!o contínuo.da crise. H? um grande desànin~~ ~~-p~1ís_e ae!e somam-se q desemprego, amiséria, a fome, a inflação, os baixos
salários c a cs!agtla\'Õo econômica: De outro lado.assisle-se à fragmentação social, à debilitação da cidadania, ao predomínio de busca de
vantagens imedia!as ·em detrimento de propostas para os problemas da maioria rla população- e à crescente descrença no futuro do País.
Frente a esse quadro. reafinna-se a confiança no povo bnisileiro e na sua capacidade de construir uma sociedadedemocrática,
desenvolvida ejusli Aq•.Ji vivemos e aqui vamoSficar prÓduzilido e disseminando ações concretas que resgatem a pmpccliva de
mudança mc•ral, polttica, social, cultural e econõmica do Brasil. Épreciso rcvener o pessimismo e a dissolução social como pressupostos
para assegurar a consolidação da mais amplademocracia,na qual devem ter lugar os conflitos e divergências próprias de uma sociedade
livre e hetcrcgênea.
Nesse semido, as preocupa1·õcs centrais do Movimento Qpção Brasil são: fonnulações de propostas que busquem o desenvolvimento
com distribuição de renda; mobilização em prol da prioridade à educação; defesa dos direitos da criança e do adolcscenle; empenho pela
erradicação du mis~rla e combate à corrupção.
~---- -Acreditando na necc;sidade de mudança da mentalidade, propomos como objetos iniciais de nossas ações o combate à corrupção
e àmiséria.
Sugerimos no ítem combate à miséria, a redução imediata do custo dos produtos de consumo básico através da isenção de todos os
impostos e tributos que incidam sobre eles.
~· ~-·-- Alula conn·o a corrupção é encarada de maneira ampla. abrangendo osetorpúblico e privado passando pela apumçã~ de todas as
denúncias de corrupção. especialmente as que envolvem os recursos públicos em todas as esferas da administração e por uma reforma
tributária que simplifique c evite asonegação. Deinfcio,propomos três ações:
• Exigir a moralizaçiiõ, rransp:irênciâ"c controíé democráiico sobre os mecanismos de conconência púl!licà.
• Cobm a fiscalização da arrecadação e aplicação dos recursos dos fundos sociais.

8012 Quinta-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1991

• Moralizar as campanhas eleitorais, exigindo transparência e controle democrático sobre o financiamento de partidos e candidaturas.
O Movimento Opção Brasil opera como umfómm permanente, de reflexão, ação e pressão, que busca iniciativas, em todos os temas
sugeridos, que restabeleçam a conftança-dos brasileiros no futuro do País.
COMISSÃO DE LANÇAMENTO
André Fnmco Montoro • Antonio Cláudio Mariz Oliveira • Alexandre Machado • Carlos Alberto Dória • Carlos Rocha • Celso Lafcr •
Emerson Kapaz • Fernando Henrique Cardoso • Francisco Canindé Pegado • Francisco Lun.a • Gilmar Carneiro • Gilberto Pereira • Henry Philippe Reichstull• Jacques Markovith • Jair Meneghelli • João Sayad • Jorge Forbcs • José Eduardo Cardoso • José Grcgori •
Júlio Capobianco • Lei la Barbara • Luis Antonio de Medeiros • Luiza Nagib Eluf • Manoel Dantas • Marcdo Lavanieri Machado •
Marco Antonio de Oliveira • Marcos Abaitam • Márcio Valente • ~!árcio Thonuíz Bastos • Maria Helena Gregor[• ~liguei Reale Jr. •
Oded Grajew • Og Dótia • Paulo p,lixão • Ricardo Amoroso• RicanloTuma • Ricardo Vacaro • Rosiver Pavan • Sérgio Mindlin •
Sérgio Mendonça • Sérgio Bio • Sér·gio Sérvulo ~Cunha • Walmir Dru}tas
·
ENTIDADES QUE

Al'OIA~l

OM.OoB_. __

AB!o ABIC0~1Po ABRI:\Q oADCE •ADPL oAFI\WRA •ASSOCI.\ÇAQ CO~iERCIAL DES.~O PAl:Lo oCATo CE~iRO ACADÉ\IICO XI DE AGOSTO o
CGT •COKT AG •COKSELHO Fi:.IJEK·\L DE EC'0:\0\llA oCR~1o CKO •CRP oCl'T oCOEX oDIEESE oFAEAB oHDES oFOR-ÇA SI I> DIC AI. • FOR UM
NACIONAL DAS Ul'IVERSIDADES oFUKDAÇÃCJ DOM CABRAl. oGIE o!BEAC oJEA oJLA'.JoJ;\ESC o~IOVI\!t~TO NAC!O~AL !JOS DIREITOS
HUMANOS •MOVI~1E~10 NACIONAL PELA PARTICJPAÇAO oPi\BE oSIMB oSINDUSCON

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Sen~do
res, o jornal O Estado de S. Paulo publicou com destãque
e a Agência Estado distribuiu matéria reproduzida por outros
órgãos de imprensa, seguildo a qual o Senado aprovou uma
"lei falsificada".
O fato seria de suoi.a gravidade, não fax_~_ inverídica a
notícia.

Na verdade, o Proíetode Lei do Senado n• 354, de 1989 0
de autoria do e.mins::nte_Senador Franci~co Rollemberg, c!_is-

2) o Relator do projeto era o Senador Mário Maia, que
se encontrava ausente. Em con~eqüência, a relatox:ia foi redistribuída ao Senador Jamil Haddad, que leu o parecer elaborado pelo Senador acreano. Os trabalhos da reunião foram
gravados- como ocorre _em todas as reuniões das Co~issões
Técnicas. A gravação está arquiVada, e por ela- Se infere que
-s. Ex~, cuja voz é inconfundível, leu o parecer e votou a
favOr do projeto, alterado por nove em~ndas e por uma sugestão do Senador Odac_ir Soares;

pondo sobre o acondiciónanie.rlto,- a.- cóleta, o tratamerito, O
3) -t>e falo, as r~bricaS coÕsta~ú~s do parecei- não são
transporte e a destinação final dos resíduos a_e serviçoS de
do Senador Jamil Haddad e sim_ do Relator designado, Senasaúde, teve tramitação rigorosamente normal, obedecendo . dor Mário Maia.
_
aos preceitos constitucionais- e regimentais.
4) A notícia assevera que a falsificação, ocoi"rida_em prinA notícia, que os-jOrnais dizem ter sido b~eada em decla- cípios de dezembro do ano passado, "passou despercebida"
rações-denúncias do ilustre_ Deputado e ex-Senado_r Jamil
pelo Presidente da Casa, Mauro Benevides. À época, quem
Haddad, acusa:
presidia o Senado, e exemplarmente, era o eminente Senador
1 -que o projeto foi remetidO à Câmara d_os Deputados, Nelson Carneiro, ·cuja ihócência ilo caso - a dele e a do
sem ter sido aprovado terminativamente pela ComiSsão de Senado - é flagrantes.
Assuntos Sociais, que sequer se reuniu para ãpreciá-lo;
O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes,
2- que o Deputado Jamil Haddad nega haver relatado tendo votado, nominalmente, concordando com o parecer
o projeto;
. -"- -·---- .
do Relator, os segUintes Senadores: CiQ Sabóia de Carvalho,
3 - que, nos arquiVOs da ComJssão, encontrou o "suposJoão Calmon, José Fogaça, Ronaldo Aragão, João Lobo,to" parecer, de sete páginas, rubricado com uma assinatura
Odacir Soares, Lourival Baptista, Jutahy Magalhães, Oziel
que garante não ser a su_a;
Carneiro, Jamil Haddad, AntóniO Alves, Mansueto-de Lavor,
4 -que a lei inqtiítülda de "filisa'', nóS fins do ano tranNabor Júnior e Maurício Corr~a.
sacto, passou despercebida de todas as lideranças políticas,
A fita gravaaa não deixa que remanesçam dúvidas.
especialmente dos President~s dª _Casa, Mauro Benevides;
Lamentável é que o jornalista, ante fato de tamanha gravie da Comissão de Assuntos SociaiS, Afriiír-Gabriel.
dade, não tenha procurado inteirar-se da autenticidade de
Eis a verdade, Srs. Senadores, de fácil" comprovação:
que a mesma se revestia,- arites de abrir espaços à sua veicu1) a ComisSãO- de Assuntos Sociai_s _reuniu-se às 10 horas
lação em importantes órgãos de comunicação social do P~ís.
de 29-11-90, para apreciar diversos projetas, entre déS O _d_e
autoria do nobre Senador Francisco Rollemberg. Da reunião
Mesmo assim, a Presidência frariqueará aos jornalistas
foi lavrada a Ata no 4, assinada por seu Presidente, Senador
o acesso ao projeto respectivo, às. notas traquigráfiCas da reuAlmir Gabriel;
nião da ComiSsãõ-de Assuntos Sociais, beJ!l ~sstm à fita magné-
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tica, na qual se acham gr~~ados Os d_e~ate~ -~m torno da matéria~- ora iri.jtistificadamente questionada.
Qualquer outro esclarecimento será prestado pelo Direto-r da Secretaria Legislativa, a quem- incurribe coordenar os
trabalhos das Comissões Permanentes da Casa.
A Presidência sente-se no dever, também, de cqmunicar
ao Presidente do Comitê de Imprensa da Casa que colocará,
com o instrumental~~ gravação da SUSTEL, órgão incumbido
dessa matéria na Casa, o ê"avador e a fita- respectiva para
que todos jornalistas e Srs. Senadores que desej~m acompanhar essa ocorrência posSam fazê-lo no próprio Gãbinete da
Presidência, dentro de mais alguns instantes. Faremos rodar
a fita para que os: j0ri1alistas, que -senipré prestigiaram esta
Casa da forma mais decidida e coerente, extraiam desse fato
aquela conclusão que ponha em realce a lisura e a seriedade
com que se processam os trabalhos nesta Casa do Parlamento
brasileiro.
O Sr. Almir Gabriel - Sr. Presidente; peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a pala·
vra o nobre Senador.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB-PA. Pela ordem.
Sem revísão do orador.) -Sr. Presidente, pedi a palavra
como Presidente da Comissão de Assuntos SQciais, para relatar que ontem recebi um telefonema do Deputado Jamil Haddad, no sentido de buscar esclarecimentos, porque S. Ex~
tinha certeza absoluta de não ter relatado, no Senado, o projeto de lei que chegava às suas ·mãOS corffó tal. Combinamos de nos en_contrar às 15 horas, e assim o
fizemos, em meu gabinete, dç_n_úmeio 42. -Conversamos detalhadamente sobre o assunto, e coloquei
para S. Ex• que não me lembrava, de memória, que eventos
tinham circundado aquela aprovação, e que achava- aconselhável, como pessoas maduras que somos, que tratássemos
de averiguar, observar e levar até às últimas cOrtSeqUências
o que S._Ex~, naquele momento, formulava a respeito daquele
projeto.
-_
Combinamos, portanto. ·que nos valeríamos do material
disponível dentro do Senado, particularmente da Comissão,
com vistas a esclarecer todo o assunto. Qual foi nossa ~u_!presa
de vermos, hoje, a matéria nos jornais, c(im 3.firm-ações extremamente sérias e graves. Tanto mais que~ logo ap-ós esse
encontro com b Deputado Jamil Haddad, o Senador Francisco
Rollemberg nos procurou, quando, então, discutimo_s todo
·
o assunto que cercava a maté_ria. _
Com um cuidado eXtrao-rdiiláriÕ~ S. Ex\ que ]á tinha
mandado buscar todo material, fez-me ver, através da Ata-e de outros materiais, o seguinte: primeiro, h'oUVe a reunião;
segundo, o Deputado Jamil Haddad, realmente, foi quem
leu, a nosso pedido, o parecer elaborado pelo ex-Senador
Mário Maia, tendo ele próprio opinado a respeito de diversas
emendas que tinham s_tdo oferecidas, quer antes, quer no
próprio momento da sessão.
. _ ., , __ . .,.-- ---=-~--. __
Hoje, fui informado que o Senador Francisc_o Rollemberg
teve oportunidade não apenas de compulsar as notas taguigrá~
. ficas, mas também a gravação na qual se percebe perfeitamente o relato feito pelo Deputado Jamil Haddad. Pessoalmente, lastimo profundamente que tal fato tenha acontecido
com S. Ex", por q-uem Tenho a maior admiração e aPreço,
pela sua seriedade, por sempre buscar defender os trabalhadores, pelo seu compromisso ·com Uniã ·política sOCial inais
.ampla para este Pafs.
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Mas, creio que, nesse momento, S. Ex~ cometeu no mínimo uma grave imprudência, quando, fugindo do que havíamos
·combinado, de nos aprofundannos na totalidade dos eventos
que cercavam essas suspeitas; com o compromisso de que,
uma·vez verificada a existência de qualquer falsidade, de qualquer elemento, nós, em conjunto com o Senador Francisco
Ro11emberg, trataríamos_ de esclarecer o assunto e trázê-Io
a público, já que poderia ser um fato de extrema e extraordinária gravidade para o Congresso Nacional, particularmente
para o Senado Federal.
Nesse aspecto, entendo que cabe à Mesa e a nós, Senadores, repensar a colocação feita e, sobretlld~ .a obrigação de
levá-la a público, como há pouco V.-Ex~, Sr. Presidente, fez,
através de uma nota quase oficial, deixando claro cada fato
de per si, e, mais, deixando também todo esse material à
disposição da população brasileira e dos jornalistas, a fim
de que se clareie, por inteiro, a ação e a atuação da Coinissão
de Assuntos Sociais, particularmente nesse projeto que foi
levantado.
_
------Eram estas as informações que queríamos prestar. Logo
mais, depois da reunião da Comissão de Assuntos Sociais,
certamente, estaremos à disposiç_ão dos jornalistas com ..todo
o material da Comissão à disposição para os devidos esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa agradece ao nobre Senador Almir G~briel pela intervenção que,
ria con(liçãQ de_ Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
e tendo- acompanhado de perto a tramitação dessa matéria,
ofereCe um inequívoco testemunho da lisura CO!ll que se pro~
cessou_ a apreciação do projeto nesta Casa dó Parlamento
brasile~r_o.

O Sr. Francisco Rollemberg- Sr. Presidente, peço a
palavra para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
. ()SR. FRANCISCO IWLLEMiiERG (PFL - SE. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente, Senad_or Mauro Benevides, Sr~s e Srs . .Senadores, con~
fessu que, ~a__seman~ que passo_u,_fui surpreendido com o
ex-Senador Jamil Haddad. hoje [)eputado Federal, nosso
Companheir()_~ meU particular amigo, quando S. Ex~ me procu-ra para verificar a licitude da tramitação de um projeto de
n9_~s-~ autoria", cuja preocupação única era dar um tratamento
especializado ao lixo hospitalar, do qual o projeto discordava,
.e..que naquele instante se achava em suas mãos, na Câmara
do_s_Deputados_, para dar um parecer. S. Ex~ dizia do seu
espanto com a aprovação desse_ nosso projeto na Comissão,
e aprovado com um parecer por ele proferido. Alegava S.
Ex~ que jamais concordaria com a aprovação do projeto, que
a reunião" não havia sido realizada, e que as rubricas nele
contidas não lhe pertenciam e, portanto, precisava ir a·fundo
para saber o que est_ava acontecendo realmente nas Comissões
do Senado Federal.
Ora, Sr. Presidente, é realmente estarrecedor ouvir uma
notícia desse tipo, porque se isso tivesse ocorrido nas nossas
comissões, todo o nosso trabalho, o trabalho dos Sr$. Senado~
fes, estaria invalidado, haja vista que não teríamos a confiança
de, em aprovado o seu projeto, saber que o que seguiu para
a tramitação na Câmara dos Deputados foi exatamente aquilo
votado e aprovado na comissão respectiva.
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Conversei com -o eminente Deputado Jamil Haddad e
pedi-lhe que aguardasse a chegada ao Brasil do Senador Almir
Gabriel. nosso Presidente. para então. nós três. i"rmás a f!indo
nessa questão. S. Ex·'_ se comprometeu que assirtr <Y faria e
que ontem me procuraria para que fôssemos. eu e ele, ao
Senador Almir Gabriel discutir o assunto.
Esteve comigo no Senado, mas não quis me at'orrrparthar
ou não se propós a me acompanhar até o Senador Almir
Gabriel.
À tarde. sou surpreendido em meu gabinete pÕr meu
secretário que recebera, de um jornalista da Folha de S. Paulo,
um pedido de informações a respeito de um ato que implicava
uma falsidade ideológiCa,- num atO de corrupção que era a
falsificação de um parecer sobre o nosso projeto.
-Ora, Sr. Presidente, a essa altura nós só nãQ tínhamoS
recebido as notas taquigráfiCàS que ·estavam sendo providenciadas juntamente com a respectiva fita gravada aa reunião
da ComissãO.. Pela manhã, compareci à Sustei com as notas
taquigráficas e coni. -a- fita na qual o Sr. Deputado, então
Senador Jamil Haddad, dava o seguinte parecer, que levei
para que aqueles que não conhecem o assunto tenham a idéia
do que ocorrera~ realmente. no dia 29 de novembro de 1990,
na ComissãO:
"O SR. PRESIDENTE (Almír Gabriel) - Solicito ao nobre Senador Jamil Haddad que faça a leitura
do parecer sobre o item 3 da pauta.
O SR. RELATOR (Jamil Hacldad) - Sr. Presi'
dente, o parecer já está, inclusive. asSinado pelo Senador Mário Maia. Assim, farei apenás a leitura.
É um parecer longo, que os colegas já têm e que
é favorável. mas com apresentação de emendas.
A Emenda n" 1 considera resíduo de serviço de
saúde o lixo e os resíduos gerados pelas ações de proteção e recuperação de saúde, pessoas e animaís, exeCutados por serviços de saúde e veterinária, bem como
gerados pela pesquisa médica e veterináría, pela medicina legal e anatomia patológica e pela produção e
testagem de produtos biológicos de uso animal.
A E mcnda O'' 2 refere-se ão fnciso II do art.
dando-lhe a seguinte redação:
"Lixo séptiCo: reSíduos que constitue-m riscO biológico por conterem_ patógenos que causam riSCo de infecção ou aáo-edffieitto para as ·pessoas que entram em
cantata com eles, compreendendo: resíduos infectados
ou contaminados, aqueles provenientes das unidades
de serviço onde clíentes pacientes ou animais tenham
acesso. ·onde haja manipulação de suas excreções ou
secreções__ tais como: objetos pontiagudos e cortantes,
agulhas. lárninas e bisturis."
__
S. Ex~ continua, Sr. Presidente, a ler as emendas ãs
aprovando.
-Terminada a leitura das emendas, o Senador Almir Gabriel coloca em discussão, quando então o Senado'r Oda_cir
Soares pede a palavra e diz:

zn.
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talar também o Distiito Federal, que, por um lapso,
ifão constou âo nosso projeto."

·- O SR. JAMIL HADDAD -Sr. Presidente, quero
deixar bem claro que li o relatório do SenadOr M_ário
Maia- enfatiza, ·em cuja análise nerri pude me aprofundar.
O SR. PRESIDENT_E (Almir Gabri~I)- A sugestão será levada ao Relator e creio que nenhuma dificuldade haverá na aprovação.
Em votação.
Como vota o Senador Cid Sabóia de Carvalho?
O SR. CID SABÓIA DE.CARV ALHO -Sim,
com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - João
C~lmon?

O SR. JOÃO CALMON- Sim; com o Relator.
O SR- PRESIDENTE (Almir Gabriel) - José
Fogaça?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Comó Relator.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Ronaldo_Aragão?
O SR. RONALDO ARAGÃ_Oc._ Com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - João
Lobo?
O SR. JOÃO LOBO- Com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) -: Odacir
Soares?
O SR. ODACIR SOARES- Com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)-Lourival
· · ·
Baptista?
O SR. LQURIVAL BAPTISTA - Com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Jutahy
Magalhães? ·
... O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Com o Relator.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Oziel
Carne-iro?
O SR. OZIEL CARNEIRO_-:- Com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Jamil
Haddad?
O SR. JAMIL HADDAD -Com o Relator, com
o acréscimo do Senador Odacir Soares.
Ofa, Sr. Presidente, por se tratar de projeto terminativo,
todos os demais mem bras foram chamados e votaram "sim".
- -Fõi- aProvado, por UIJanímidade na -CoirilsSão, no' dia 29
de nevem bro de 1990, Olneu projeto, com ü parecer elaborado
''Sr. Presidente, queria apenas fazer uma sugestão
pelo Senador Mário Maia e relatado pelo Senador Jarnil Had·aqui ao Relator, se souber, para acrescentar no Título dad.
III, onde fala das obrigações da administração muni_Daí por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa surcipal; e do Distrito Feaeral, porque está fora o Distrito
Federal.
presa e o nosso espanto que os jornais de hoje estampem
Incluo nas obrigações de manter um serviço 4e uma n,otícía desse jaez, dizendo: "Deputado diz que teve assiincineração ou de tratamento específico do lixo hospi- natura falsificada".

e
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Ora, Sr. Presidente, não há nenhuma assinatura falsifi~
cada. As assinaturas cfue étmstarit do proJe-to origiilal são do
Senador Mário Maia. O Senador Jamil Haddad assinou como
relator. E. n3. redaÇão final, cons_ta, em todas as páginas,
a rubrica do Senador Almir Gapriel, então presidente da -comissão.
Etam-estas a-s explicações que gostaria de-ctar, Si'. Pfesidente, sendo eu o pai da criança, autor do projeto;-por certo_
essas dúvidas respingariam_ erii mim, poiS quem nlaiS estaria
interessado na aprovação do que o próprio autor do projeto?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eram estas as declarações que gostariá-áe-Tazer. (Muito
bem!)

O Sr. Ronan Tito- Sr.

President~,

:peço _a_p~aJ~~r_a.

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador.

Concedo

OSR. RONAN TITO (PMDB -MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, ontem esta Casa recebeu
a visita de um dos mais extraordiriários parlameri.fãies do mundo. Não estou exagerando, não. Vou repetir, uin dos mais
extraordinários pariamentares do mundo.
__ _
Trata-se do Senador Emüio Taviani, Vice-~re~dente do
Senado da- Itália. Emílio Taviani está â-ilda-ndo peio mundo,
divulgando a verdadeira história de_ ÇiiStóVão Çolombo_ até
encontrar a América.
Na fala extraordinária e intereSsarltíssima do e.rlldito Senador, ele disse jocosamente: Qu~I o pecado que é cometido
sempre pelo políticO?- Ficamo~ perplexos, e ele disse: "Não
é, como muitos pensam, cobiçar a mulher do próximo, nem
se trata do pecado de não amar a- Deus!" E terminou por
revelar o mandamento contra o qual mais pecamos: "Não
matarás!" E ele disse: "Nós_ matamos pela língua!"
Por isso, Sr. Presidente, n1uitas vezes, nesta Casa, tenho
me levantado para defender não a pessoa culpada, mas aquelas
pessoas que se pretendem inCulpar de maneira leviana e superficial, antes de se chegar ao final de uma verificação séria.
No caso, não foi um Sen~dor: Seria o Senador Francisco Rollemberg? O Senador Almir Gabriel? Os SenadOres- que assinaram? Não. No caso, generalizou-se e, o que é pior, com
isso passa-se a ter dúvidas sobre a Instituição- uma instituição
que é capaz de chancelar e aprovar um projeto que não exi_sti~;
uma instituição que, com à complaCêncía, -c~:im. a conivência
do Presidente do Senado -diZ a notícía- aprov;:~. um projeto
que não existilit- QUal sér{ verdadeiramen~_e __a repercussão
do desmentido, que terá que vir, para as·pessbas que leram
essa "novela"? O Brasil é um País que vive de novelas, não
é? E qual será a repercussão da "novela.,? Da novela, eu
seit Neste momento, pelo Brasil afora, est'!mos ~ultivando,
com muita garra, o pessimismo e, principàlmente, a cobrança.
Somos um Pafs cobrador, cobramos. de t~~o_munçio: d9~políti~
cos, do ExecUtivo, da imprérisa. A imprensa cobra de nós
e nós cobramos de todos. Só não estou vendo ninguéffi pa_ra
pagar a ·eonta, e quero saber quem vai pagá-Ia, porque agora
passa a pesar sobre o Senado Federal e sobre o Congresso
Nacional. Quantos vão ler o desmentido?
Sr. Presidente, como chamaríamos _e-sse_s_ Crimes que se
cometem contra instituições-if!IPrescind(vçisJ)ara_ '!Construção
de um Estado democrático? O Sr. Senador Emílio Taviani
disse que pecamos contra o quinto mandaniento: matamos
pela língua. S. EX" falou ontem, e hoje nós vimos o assaSsinato.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) --Portanto,
com as intervenç6es dos eminentes Senadores Almir Gabriel,
Francisco Rollemberg e Ronan Tito, a Mesa reitera os termos
do esclarecimento agora transmitido e dirigirá convite a_o nobre Deputado Jamil Haddad, para que a fita que vai ser rodada
pafa _cOjlp.ec_iE}ento dos Srs. Jorl).alistas tenha_ também a assistência dO ilustre Representante do Rio de Janeiro, que, nesta
Casa, durante quatro anos, pontifico-u--como uma âas figuras
mais destacadas, podendo oferecer .S. EX" próprio o tes.temu. nho da correção com que sempre atuou o Senado Federal,
até inesmo eni momentos difíceis que representaram a defesa
da prerrogativa do Senado Federal. S. Ex~ se transformou,
em determinado momento, em arauto da defesa dessas prerro~
gativas. Sobretud_o_ quanto se questionava a necessidade de
pJeno conhecimento dos_ nomes de _depositantes do sistema
bancário na_cional que teriam se favárecido com informaçó~s
privilegiadas. Recordo que o então Senador e hoje Deputado
Jamil Haddad contou com a nossa mais decidida colaboração,
dando lugar a que a esta Casa chegassem volumes de documentos remetidos pelo Banco Central, que foram encaminhados ~mediatamente ao nobre Deputado e ontem ~enador
Jãiriil Haddad. Naturalmente, S. Ex• aináa deve estar debruçado sobre essa meia tonelada de documentos e, certamente,
em breve ou em oportunidade que entender adequada, falará
ao povo brasileiro sobre essa documentação. Mesmo revestida
de confidencialidade, ela deve ter permitidq que se extraísse
algumas lições importantes para o exercício da prerrogativa
de fiscalização e controle a cargo do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência informa aos Srs. Senadores que, por razões de saúde,
o Titular do Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
Antônio Rogério Magri, não pôde comparecer nesta tarde
ao Senado Federal, nos termos de convocação aprovada. S.
Er pediu escusas e dispôs-se a vir na próxima semana, p-arã
oferecer os esclarecimentos reputados indispensáveis nó requerimento que originou a sua convocação e naslnte!Vençoes
que certamente os Srs. Senadores entenderão de fazer chegar
ao Titular dessa Pasta ministerial.
Em razão disso, não se cumprirá a Ordem do Dia programada. A Mesa manterá as inscrições que fôrã.m fei~as pira
interpelação ao Ministro António Rogério Magri, se S. Ex•
aqui esúVer na terça ou quarta-feira -~a semana ~ntr~n~.
O SR. PRESIDENTE (Mauro_Benevides) -A Mesa sente-Se _no dever de lembrar aos Ses. Senadores que hoje, às
19 horas, deyerá_estar reunido o Congresso Nacional para
a apreciação de yetos presidenciais, o primeiro deles que incidiu sobre a política salarial brasileira.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- s·p_ Pela ordem.)
-:-:-Sr. Presidente, a sessão está por ser encerrada?
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Claro, nobre
Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, gostaria
apenas de informar que o Ministro da Economia, Fazenda
e Planejamento, Marci1io Marques Moreira, disse-me ontem
que, até o dia de hoje, enviaria a V. Ex' a resposta ao ofício
dessa Presidência, de 26 de setembro de 1991, relativo ao
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restabelecimento do acesso ao SIAFI. Tendo dialogado com
o Presidente da República, o Ministro Jarbas Passarinho afirmou-me, na sexta-feira última, que, por ordem de Sua Excelência, seria restabelecido o pleno acesso do Senado _ao sistema
_
__
e que isto seria comUhTcado oficialmente.

Assim, solicito a V. Ex•, Sr. Presidente, que, tãO- logo
chegue a esta Casa o ofício do Ministro Marci1io Marque~
Moreira, possa o Senado dele tomar conh~cimento. Nes~a
oportunidade, seria divulgado, então, o primeiro ofício dessa
Presidência juntamente com a resposta, que será uma informação muito sig-riificativa para a·defesa das prerrogativas do
Senado Federal. Muito obrigado.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Líder,
Senador Eduardo Suplicy, V. Ex• pode ficar tr3.nqüilo, porque
tão logo a correspondência agora referenciada por V. Ex•
chegar às mãos da Presidência, a C3sa dela terá_~onhecimento
formal. Antes dissó, V. Ex• será por mim cientificado não
apenas do ingresso do d_ocumento na Casa, mas fãri1bém dos
seus termos, para que, se for o caso, V. Ex~ possa comentá-lo
na tribuna do Senado Federal.
O Sr. César Dias- Sr. Presidente, antes do _término
da sessão, seria possível, na forma regimentaJ., fazer uma breve
comunicação?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador César Dias, praticamente esta sessão foi convocada com
a Ordem do Di3 para OUVir b -Ministro do Trabalho e da
Previdência Social, Antônio Rogério Magri. A Casa, certamente, sentir-se':'á brindada com a_ i)'Jter~enção da tribuna,
que V. Ex' fará com o brilho habitual na próxima oportunidade.
O Sr. César Dias - Muito obrigado, Sr. Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel- César Dias -Eduardo Suplicy- E pitácio Cafeteira- Hugo Napoleão- Lavoisier Maia- Márcio
Lacerda- Nelson Wedekin.
".
' .
- - ..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a ordinária- de amanhã a seguinte
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Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso
·1 do art. 161 da, Cqnstituição· Federal, o valor adicionado
para fins de cálculo da participação dos municípioS na- receitado Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-

dorias e sobre Prestação de Serviços de TraJisportes Interestadual e Inten:Ílunicipal e de Comunicação, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•' 428, de 1990, e
260, de 1991, das Comissões
- de Assuntos Econômicos; e
-

_

de Constituição, Justiça e Cidadania.

-3REQUERIMENTO N• 490, DE 1991
Votação, em turno único do Requerimento n<:> 490, de
1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, solicitando,
nos termos regimentais, a inclusão, em Ordem do Dia~ do
projeto de Resolução n"' 40, de 1991, de sua autoria, que
suspende temporariamente os limites previstos no art. 39 da
Resolução n• 58, de 1990.
· · · ··
-4REQUERIMENTO N• 791, DE 1991
Votação, em turno único do Requerimento n!' 791, de
1991, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, solicitando,
nos termos regimentais e com base no art. 50 da Constituição
Federal, seja convocado o Senhor Ministro de Estado da Infra~
Estrutura, Doutor João Eduardo Ce_rdeira de S-antana, para
prestar, perante o Plenário desta Casa, informações sobre
o _f_echamento do sítio geológico de Ser:ra Pelada.

-5PROJETO bE LEI DA CÂMARA N' 81, DE 1990
(Induído em Ordeni do D_ia, nos tennO$
do art. 172, I, do Regimento 1nterno)
Discussão~ ern turno único do Projeto de Lei da Câmara
n' 81, de 1990 (n• 4.059, de 1989, na Casa de origem), que
estabelece as diretrizes para os Planos de Carre_ira do Serviço
Público Civil da União e dá outras providências.-(Dependendo
da votação do Requerimento n9 829, de 1991, de adjamento
da discussão).

-6PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÁO N• 16, DE 1991
PROJETO DELE! DA CÁMARA N' 85, DE 1991
(Incluída
em Ordem do Dia nos termos
(Em regime de urgência nos termos do
do
art.
358 do Regimento Interno)
art. 336, c;do Regimento Interno)
reOaÇãO
ao caput do art. 64 da Constituição
Dá
nova
Discussão, em turno único do Projeto de Lei da Câmara
Federal,
instituindo
a
alternância
no início de tramitaçãO de
n' 85, de 1991 (n' 1.793/91, na Casa de origem), de iniciativa
9
do Presidente da República, que dá nova redação ao § l9 projetas de origem externa. (1 signatário: Senador Alfredo
do art. 3' e aos arts. 7' e 9• do Decreto-Lei n• 288, de 28 Campos).
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerde 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.. rada a sessão.
!O da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953. (Dependendo
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 40 minutos. )
da votação do Requeririlenfá--n~ 781, de 1991, de extinção
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EDUA.Rda urgência).
DO SUPLICY, NA SESSÃO DE I•-JI-91 E QUE,
-2ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PROJETO DE LEI DO SENADO
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
N' 171, DE 1989- COMPLEMENTAR
O SR. EDUARDO SUPLIC.Y (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
Votação, em turno único do Projeto de Lei do Senado
n? 171, de 1989 _---:_ Co-mplementar, de autoria do Senador em tempo, os Líderes do PMDB, PSDB, PFL .e o Partido
-l-

~----·
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dos Trabalhadores apresentaram requerimento solicitando se- de Manaus gera mais empregos 4iretÕs e_m São Pâulo do_ que
ja extinta a urgência, no que diz respeito a~ pr?jeto d_e lei ·~_a próprià-ârea da Zooa Franca. É preCiSo que ã Nação saiba
que se a Zona Franca importa um bilhão de dólares do exteque for aprovado, em regime de urgência, pela Câmara dos
Deputados, referente à Zona Franca de Manaus, que possibi- .rio r, ela importa trés bilhõe:s e meio de São Pa~o~ O que
é mais gi-ave é que, enquanto vivíamos sob o regime da reserva
litaria a montagem de caminhões, camionetas e utilitário~)
de mercado, a população brasileira, e_scravizada, era obrigada,
concedendo isenção total de impostos para importação de
matérias-primas, para a fabricação desses tipos de veículos, sem direito de opção, a adquirir esses bens fabricados com
e isenção_de IPI para a venda, em todo o território na~op_al, esses insumos nacionais que, frente aos congêneres internacréditos de ICMS, isenção da taxa de 1,8%, que se paga cionais, são inegavelmente mais caros e obsoletos. Então,
para qualquer guia de importaç_ão e, ainda isenção de Imposto
era num mercado forçado, cativo, que a Zona Franca de Made Renda por 15 anos. ··
. .
.
_uaus sobrevivia. Agora, não. Agora, as prateleira·s de São
Este é um projeto que passou, de uma forma fulminante:, Paulo estão repletas de televisores alemães, japoneses, coreana Câmata dos Deputados, sem que houvesSf? a consideração nos, de melhor qualidade e com preços inferiores. A continuar
responsável das conseqüências que decisões _co~o__e:ss_as pod~_ assim, São Paulo vai começar a perder os empregos diretos
riam advir para o conjunto das indústrias e_m_ São _fapl? .. Minas gerados pela Zona Franca de Manaus, e a Zona Franca de
Gerais, Rio de Janeiro, em todo o território nacional, p~rque Manaus vai fechar. Este projeto de lei pretende tão-somente
se criaria na Zona Franca de M~naus algo como um conJunto_ ãdaptar a Zona Franca de Manaus à noya realidade. Um
de incentivos sintplesmente extraordinário. - - outro fator que no momento próprio espero trazer à consideO Sr. Amazonino Mendes-:- Permite-me V. EX' um apar- ração dos Senadores, ao conhecimento dos Senadores, é que
a verdadeira zona franca que eXiste neste País chama-se Parate, esclarecedor e importante?
guai. E;staé a zona franca. Tenho os números, os dados impresO SR- EDUARDO SUÍ'UCY- Com muita-honra: conée- sionan-tes das iinportaçóes c}ue o Paraguai faz de televisrifes,
do o aparte ao Senador Amazonino Mendes, que é do Ama- por exemplo, com o nosso sistema .....:.1ano Paraguai o sistema
zonas e conhece muito bem a Zona Franca de Manaus,
é diferente. Esses televisores são todos introduzidos no merO Sr. Amazonino Mendes- Antes de- fiais nada, cumpri- cado brasileiro. É impressionante o valor e o número de negómento o ilustre Senador Eduardo Stiplicy, não apenas pela
cios que o Paraguai faz Com o Brasil de forma marginal, debaiintervenção que faz" neste momento nias, sobretudo, pela sua
xo das nossas barbas e sob a nossa complacência. Meu ilustre
quase que ubiqüidade frente .ao~ problemas nacio_najs e às
Senador, cUjo respeito canto e ~e_canto, com as minl;las- convicaçôes sistemáticas e perinalleiités no- cUmprimento estrito do ções de não limitar minha admiração pelas pessoas de mérito,
seu dever nesta Casa, já que é o úni~o do seu Partido e, hoje, em Manaus, a CUT, a COT-e tOdos os representantes
por si só, é capaz de tamanha abrangência~ po_is q!:_le não
dós 80 mil trabalhadores Qa Zona Franca de Manaus ·estão
há uma sessão nesta Casa em que não prontifique a responsa- me aguardando para discutirmos a matéria, superapi'eensiVos
biJidade, a seriedade, a competência e o brilho do ilustre
e ac;:enand.o com a possibilida~e d~_~ma greve de protesto,
Senador. A matéria em pauta tem sido discutida, como ocor- porque não se agüenta mais, na Zona Franca de Manaus.,
reu ontem na palavra do ilustre e eminente Senador Jutahy as intervenções constantes~ permanentes, sistemática nos nosMagalhães, na oportunidade em que_ encam~~h-ªva votação sos destinos, cjue acontecem, via d_e regra, através de portarias,
a propósito de matéria não-originária do ilustre Senador instruções normativas, atitudes ao arrepio da lei etc., dando
Eduardo Suplicy. S. Ex• teceu comentári_os em relação_~--e~sa
uma" insegurança permanente àquela região. Só para-cCmcluir,
matéria, mas não permitiu apartes por ser aJiti.:.regímental. pois acho que estou me alongando debaixo da complacência
Agora, louvo_ essa ação do ilustre Senador porque este é o do ilustre Senador, é a Anfavea que, em última análise, está
momento próprio em que poderemos trazer ao conhecimento fazendo esse Iobby, é a jndústria automobilística brasileira,
desta Casa iriformações·, de parte aparte, sobre a matéria. ~sa falsa indústria que está aí, que não reaplica um centavo
Na verdade, esse projeto não- pretende inovar Qada._ Essa no Brasil, porque o que ganha aqui manda para fora; que
história de dizer que queretttõS fabricar na Zona Franca de não melhora seus carros porque o- Brasil, apesar da redução
Manaus caminhões, ônibus, pick~ups etc., com isençóe~ fiscais, de alíquotas, ainda tem reserva de mercado no se~or. É uma
isso não existe. Ou melhOr, isso existe desde 1967. A rigor, indústria que sempre fOr contemplada com o dinheiro público
o que ocorre muito heste País, o que élté sé: compiee~de, brasileiro, com o suor do trabalhador brasileiro, e, no entanto,
em função desse cipoal de leis, é a virtual impossibilidade o peso de sua folha de pagamento não _vai alé~ d~ 11%.
de se conhecê-las. Assim, de saída, ab initio, de plano, comba- Isso é um crime, isso·é Um escá:diior POis é" éssa mesmáindústemos, de forma incisíva, a idéia de Ciue se estaria querendo tria, habituada a sugar o sangue e o suor dos brasileiros,
criar essa faculdade para a Zona Franca de Manaus. Ela está que está criando toda essa celeuma_, e o -~az de forma indigna.
contida no Decreto no:> 288, não revogado, de 1967. O que A indústria automobilística enviou_seu representante, Sr. Jacy
verdade, é que o nosso País, com suãSâe~ciências industriais Mendonça 1 às reuniões do Ministério da Economia, onde se
e com a sua nova tendência -que, a essa altura, me parece tratou da matéria com todas as letras, com todos os detalhes
que não tem mais volta --de abertura do mercado, com e com todos os pormenores. A bem da verdade, essa indústria
a conseqüente redução de alíquotas de importação, esse mode- tem o descaramento de usar dois pesos e duas medidas, porlo, num abrir e fechar de olhos·, inviabilizou, por completo, _que, sem embargo desse direito avoengo, constante do Decrea Zona Franca de Manaus. Se não, vejamOs-: vaiiiOs tomar to-Lei no:> 288, desde 1967, _que teria a Zona. Franca de Manaus
como exemplo uma indústria de aparelhos de televisão. Pouca poderes para fabricar veículos utilitários, o conceito de utiligente sabe, neste País, que um televisor fabricado na Zona _tádO- ficou em zona dn:ienta para esse efeito. No entãtitO,
Franca de Manaus tem 90% de insumos nacionais, _de compo- a indústria automobilística-brasileira entende que um automónentes brasileiros ou, melhor dizendo, componentes paulistas. vel Gol, de três portas, é considerado utilitário, porque assim-E aqui abro um parêntese para di~r que a Zona Franca ela recebe os incentivos. Na verdade, Sr. Senador, a situação ...
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O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin. Fazendo soar

a campainha.)- A Presidência lembra ao nobre aparteante
que os apartes devem durar dpis_ mi?Y:tos, e s~g~re _ao nobre
Senador Eduardo Suplicy que tambem apartete. (Rtsos.)
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Recentemente, houve na Argentina, e já pela segunda
veZ, um entendimento, pelo qual as empresas, senta:ndo os
se_!I-S re~onsáyeiS coiri os trab31lhªdgres e com o- -g~yemo,
chegaram a um entendimento tal, pelo qual houve a diminuição de alíquotas de certos impostos, garantía, por parte dos
empresários, de que iria haver aumento da produção., do nível
de emprego e contenção de preços. E os trabalhadores, ·aí,
tiveram negociação coletiva à luz desse acor<jlo. Seria importante, quem sabe possa o Senado Federal ser um catalizador
·desse tipo de entendimento.
V. Ex\ Senador Amazonino Mendes, mencionou que
os trabalhadores, na Zona Franca de Manaus, da CUT, da
CGT e da Força Sindical, estão preocupados, porque V. EX'
hoje irá dialogar com eles. Eu gostaria- de transmitir que tambérp os- trabalhadores da CUT, da Força Sindical e da CGT,
em- SãO Paulo e nos diversos Estados, onde há indústria autoni."ob1lística, indústrias de componentes eletrônicos e indústrias
de uma maneira geral, estão preocupados com esse projeto:
O próprio Governador Luís António Fleury Filho, ontem,
telefonou-me, e a outros Senadores_ também, como_ está registrado na imprensa de hoje. O Governador, há muito tempo
nãó- -dialogava com o S_enador Mário Cóvas, ligou também
para S. Ex~, para o Senador Fei-nando Henrique Cardoso,
preocupado com essa situaç-ão, pois é o reponsável pela economia paulista. S. -Ex~ pediu-nos que estívéssemos muitó atentos
ll-frani.ítciÇãO âesse proJeto:
-_Senador Amazorüno Mendes, estou avaliando que é da
n-óssa- réspóilsàbilidade fustamerite díscutí:r, em detalhe, esse
projeto. Eu, em-prinCípiO; formuleí duas propostas de emenda
a esse projeto do Executivo. Vou lê-las, para conhecimento_
dQ&..Srs. Senadm:es.
· ···
··

O Sr. Amazonino Mendes- Sr. Presidente, vou concluir
o meu aparte. Ilustre Senador Eduardo Suplicy, a mã.téria
é realmente longa e quero, antes de terminar a minha locução,
fazer as minhas vénias a essa veia incõiitparável de humor
com que nos brinda este Presidente luzidio que está à Mesa.
Mas, em síntese, reservoMme, então, o direito de, a posteriori,
inclusive, até, quem sabe, numa reunião -com-um de- Lide·
ranças,-Uissecar a··matéria e, coin perdão necessário, sei .que
tem agasalho do ilustre Senador, despeço-me d~ste_ aparte.
sei que o" fiz, consultando as convicções livres é dignas do
ilustre Senador.
O SR. -EDUARDO SUPLICY - Considero da maior importânda, Senador Amazonino Mendes, que tenha V. Ex~
trazido essas informações- p-ara--o debate que haveremos de
travar nos próximõs dias. É claro que se trata de questão
da maior importância para as empresas, para ·os ·que tiabalharrf
nas empresas da Zona Franca de Manaus. Mas também é
preciso analisar as repercussões de medidas tais, como-as colocadas nesse projeto de lei, para o conjunto das diversas im:lústrias, na verdade, não apenas da indústria aUtOmobilística
e de todas que se inter-relacionam com ela, seja em São PaulO,
em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande Cio Sul, no Rici
de Janeiro, no Nordeste, e assim por diante. O que Iros assús'tava era a forma muito rápida de tramitação, mas o fato de
ela aqui vir tão rapidamente, está ensejando um debate que
será oportuno. -Ainda ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos,
EMENDA
diante do aumento extraordinário dos preços de automóveis,
Dê-se ao- art. 7o com a redação dada pelo Decreto-Lei
decidido pela GM. pela Ffat. pela VolkSwagen. pela Ford,
n' 1.435;de 16 de dezembro de 1975. a seguinte redação:
pela Autolatina, pelas empresas montadoras de automóveis,
fizemos um requerimento, aprovado por unanimidade naquela
"Art. ?o .O~, produtos ifl:du~tr~aliz~dos ~a_ ~<?na
.
ComiSsão~--para qúe venham, nos próxim-os dias,'-discutir coFranca de Manaus, quando dela saírem por qualquer
nosco, os Presidentes das indústrias montadoras, bem como
porto do Território Nacional, estarão sujeitas à exigibios Presidentes dos sindicatos de trabalhadores, das respectivas
lidade do Imposto Sobre Importaç-ão relativo a matéáreas de origem. Por que razão? Para que os Presidentes
rias-primas, produtos íntennediários, materiais ·secundessas indústrias possam explicar por que razão, por exemplo,
dários nele empregados. calculado o tributo com redu_os preços de alguns automóveis, de setembro para outubro,
ção da respectiva alíquotaad valorem em 40 (quarenta)
aumentaram em 120%. Por que razãCYevoluíram dessa maneipontos percentuais."
ra? O que aconte_cia qúàndo havia o controle de preços, e
Justificação
o que acontece quando há a abertura da economia, no sentido
-A-redução de 88 (oitenta e oito) põntÕS-PefCeõtUais, prede se_ permitir ã entrada de veículos estrangeiros no mercado
vista no projeto -origirial, introduzirá grave distorção entre
nacional? Parece não estar hã vendo o efeito disciplinador de
as condíçõeS de- produção na Zona Franca e nas regiões do
criar maiói competição. para se eVitar e-sses:· aum-entos tão
abusivas de preços. O que estará haVendo? E, aO-'-mesmo
País que não desfrutem desse incentivo à importação. Com
a redução proposta ne-sta Emenda, uma matéria-prima, taxada
tempo, possam os repensáveis, por essas indústrias, e·xplicar
em 20% fora da Zona Franca, recolheria apenas 12% de
como é que tem evoluído, em termos da sua distribuição,
imposto de importação na região incentivada.
o valor adicionado por cada uma delas, porque, dele, teremos
a destinação de recursos para os impostos, para os aluguéis,
O Sr. Amazonino Mendes -Permite-me V, Ex~? É para
para os juros, para os lucros c para os salários.
apoiar V. Ex:, é só para concordar com V. Ex~, nObre Senador.
O DieeSe;- aSseSsOrando o Sindicato doS -Trabalhadores
Metalúrgicos, de Sã_o _Beil).ardç. e. :Oi~dema, tem mostrado
.-0 SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não. Vou ler a segunque a particípãção- dos salários nos valor adicionado e no
da emenda, assim V. Ex~ terá a oportunidade de tomar conhepreço final da indústria autorilobilística tem diminuído ao_lon~ --Cimento dela.
gq desses últimos anos. É precise>" que se expliquem as razões
-O Sr. Amazonino Mendes - Gostaria que V. Ex~ me
disso. os trabalhadores têm aprescritado" uma plãriilha-;-que
permítis-se s6 esta primeira: 06SerV<iÇitO:tem sido discutida e questionada pela Anfavea. Seria interessante que possam os Senadores discutir com os representantes
O SR ..EDUARDO SUi'LICY~Mas a segunda lcurtinha,
da indústria e Com os trabalhadores na mesma mesa.
assim V. Ex• comentará as duas.
-
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O Sr. AmazoninO Mendes- Pois na:o.

O SR. EDUARDO SUPLICY- EMENDA
Suprima-se o § 1'' do art. 7'' com- a- ridação dada pelo
Decreto-Lei n" 1.435. de 16 de dezembro de 1975, prevista
no art. 1·' do Projeto de Lei do Senado n" 85, de1991.
.Justificação
A isenção de imposto de importação nas compras em
cascata,_ na ausência de índiceS de nacionalização, constitui
extrema liberalidade a desestímulo à produção local.
São estas as co·ntribuiçOeS-que tr3go. Digo--a V. Ex• que
estou com a cab!!ça aberta para apte~der -e discutir. porque
não sou um ·conhecedor da Zona Franca de Manaus, tal como
V. Ex·• o é. Mas, trago aqui a preocupação de. todos aqueles
que trabalham no Estado de São Paulo e em outras regiões
brasileiras.
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democracia verdadeira, por esta via. por este caminho claro
do diálogo_, e_ atravé~_ das representações setoriais da socie~ade. Muito obrigado, e é com muita alegria que fiz este
aparte,_ e -~ais uma vez ::.tgradeço a V. Ex;J _

O SR. EDUARDO SVPLICY - Senador Amazonino
Mendes, gostaria q-ue isso puaesse ser feito o q-uanto antes .
Os Presidentes das indústrias e os representantes dos_ trabalhadores já devem estar convidados para debater a questão do
_aum~nto de preços, ac~edito _que será a oportunidade para
se dtalogar sobre o projeto. e tenho a certeza que issO será
um dos assuntos da maior importância.
O Sr. Amazonino Mendes- Se me permite um pormenor
que eu esqueci e é grave. A matéria é urgente porque trata
de matéria fiscal, que, se não for aprovada nesse exercício
a Zona Franca entrará_ no limbo do ano que vem.

O SR. EDUARD(fSUPLICY- Exatamente, agora te<emos que estudar as propostas de natureza tributária_~, OfSt~
mês, com grande_ atenção, inclUSive ã luz_ da mensagem qoe
O Sr. Amazonino Mendes- Vê V. Ex' como há realmente
mal-entendidos. T~n!'Io a certeza de que esta emenda de_correu o Presidente da República neste instante, está transmitindo
da leitura do projeto, on~_e consta 88 p()ntoS perc~lltu-ais, à Nação, sobre a reforma tributária proposta. Segundo o que
onde há um enorme equívoco· de origem. Toda a discussão -diz a imprensa, hoje, a reforma tributária levará em conta
não foi sobre os·_ 88 pontos percentuais:, e Sim sObre os_88_ a isenção do Imposto de R~nda__para os que ganham de sete
%, que são coísas--aTstintas. Na verdade, a Zona Franca de salários mínimos e meio até 337. mil cruzeiros; depois, irá
Manaus, hoje, recolhe 15%, iin média, de Imposto de Impor- _cobrar 25% dos que ganham de 337 mil a 2,4 milhões de
tação. Os 88%, preconizados no projeto, pretendem, tão-so- cruzeiros e para _os sal.ários maioreS,_ 35:%. ·o- q·U_e__ Se_ sabe,
mente, dar uma margem de_preferêDcia ao-Investidor e uma -o que se pode prever já, é que para os assalariados que terão
o desconto na fonte haverá uma disciplina muito forte no
segurança e resguardo, em relação a essa política âe fedução
sentido de cobrar efetivamente o Imposto de Renda. Não
de alíquotas, de 12%.
~
se tem, igual regr.a na co.Prança_ do Imposto de Renda para
,
Quer dizer, há Uma diferença de _3_9'c__ Haveria um ganho, diversos outros, como os rendimentos de capital. É necessário
e verdade, mas apenas de 3%_. que pode perfeitamente ser que haja também maior urgência no exame pelo Congresso
Nacional, no que diz respeito ao Impos~o sobte Grandes Fornegociado até chegarmos a 15%. Os 40 pontos percentuais
que _advoga V ..Ex~ são ~bsolutamente compatíveis, porque tunas, que já foi ãpreciado pelo Senado Federai e que está
as ahquotas praticadas hoJe no Brasil. sobretudo as mais caras, tramitando na Câmara dos Deputados. Avalio que ainda ter::i
vão_ a 60 e pouco~ por cento. Aplicando~se 40 pontos percen- que conhecer mais"de perto os detalhes da proposta da reforma
tuais recolher-se-Ja 20 e poucos por cênfo~ que é uma coisa -tributária. Mas seria a oportunidade para que o Governo pen·
admissível, é correto: Ach9 _que houve um equívoco muito sasse não apenas no aspecto de estar arrecadando um volume_
de recursos suficientes para fazer frente às suas necessidades
gra~de n.a leitura, e ·q-uanto a istO aí, ilão há dúvida que me
pemtenciO em função da chamada urgência requerida. Haveria e tirar a economia brasileira, da problemática e défiCit orça~
mentário que enfrenta. Seria a oportuniáade-de se fãzer justi~
que ter essa· discussão aclaradora, onde eu faço vênia a V.
ça! Seria a oportunidade de se pensar como melhor distribuir
Ex~- Mas não há dúvida que há uma série de equívocos-gerando
a renda. E ã luz de uma reforma tributária é que, rilais uma
fantasmas inexistentes __ É com muita alegria que saio daqui
vez, coloco que seria interessante-que-, nessa r_eforma, se levashoje e vou dialogar Como os trabalhadores da minha terra,
se em conta a proposição do Imposto de Renda Negativo,
ond~ vou t~ansmitir indusiv,e ·a ezpend_a proposta por V. Ex~,
que e perfeitamente compatJvel. Concluindo, arremataria com que seria consistente inclusive com o que aqui se propõe.
Se para aqueles que ganham acima de 2,4 milhões se cobrará
o seguinte: Sr. Senador, este País vai enfrentar muitas lutas
35%, se para aqueles que estão na faixa de 337..mil a 2,4
porque o País é desconcertãdo regionalmente. Já disse e, cert~
vez, aqui que 99,2% da receita do Eatado do Amazonas é s~ co_~rará 25%, o que teria consistência com a melhoria da
Manaus, é a Zona Franca de Manaus. São Paulo - não vou distribuição da renda, com a erradicação da miséria, da pobreza, neste País, seria pensar-se em criar uni Imposto de RenUa
dizer nenhuma nividade - é a maior cidade nordestina do
Negativo para aqueles que ganhassem digamos até 90 mH
Brasil, por quê? Porque o Brasil não tem sido Brasil para
os nordestinos. Os nordestinos não têm o direito ele ter suas ou 100 mil cruzeiros mensais, para que tivessem direito a
indústrias. Esta é a verdade dos fatos. Precisamos tanto_quanto um complemento de renda igual a uma propnrção que poderia
variar de 30 a 50%, dependendo da disponibilidade de recursos
po~sív~l, neste P~ís, abrir mão de parte dos nossos interesses,
da diferença entre o patamar mínimo que se de"finísse 90,
pms nao consegmremos nunca nenhum entendimento se conti100 mil cruzeiros, e o_nível de rendimento da própria pessoa.
nuarmos com egofsmo e essa falta de patriotismo. É evidente,
é necessár:io .que h~ja um c9nsenso nacional de amor à integriSobre esse terna voltaremos a falar na próxima semana.
dade brasiieua pots, só assim, poderemos consubstanciar uma (Muito bem!)
Tem o apat!e V. Ex'
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ATA DA !56• DE SETEMBRO DE 1991
EM 18 DE SETEMBRO DE 1991
(Publicado no DCN -Seção I I - de 19-9-91)

A página 6099, z~ coluna, no Requerimento no;> 610, de
1991, na sua num~ração,
Onde se lê:
REQuERiMENtO N' 160, DE 1991

RETIFICAÇÕES
À página n"' 6083, 2~ coluna, imediatamente após a legislação citada que acompanha o Projeto de Lei da Câ_mara n"'

77/91, que autoriza o Poder Executivo a instituir o ·-serviço
Social Autónomo "Associação das Pioneiras Sociais" e dá

outras providências, em seu despacho,
Onde se lê:
(A Comis~ão de Constituição e Cidadania.).

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
À página n' 6086, imediatamente após o quadro do Edital
n" 117/91 aprova o ato que outorga permiSsão à Rãdio Serra
da Mesa Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora

na cidade de Minaçu, Estado de Goiás, inclua-se por omissão
o seguinte despacho:

(A Comissão de Educação.)
À página n' 6087, imediatamente após o quadro do Edital
n' 153/89-TV, que acompanha o Projeto de Decreto Legislativo n<:> 118/91, que ap-rova o ato que outorga concessão
à Televisão Independente de São José do Rio Preto para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de_ São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, inclua-se
por omissão o segUinte despacho:
(A Comissão de Educação.)
À página 6099, 1~ coluna, na autoria do Requerimento'
n' 607/91,

Senador

Leia-se:

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991 - SenadorEduardo Matarazzo Suplicy.
À página 6099, 1~ coluna, na autoria do Requerimento
n' 608/91,
Onde se lê:
Sala das Sessões, 18 de setembro Çe 1991 -Senador
Teotonia Vilela Filbo.
Leia-se:
Sala das Sessões, 18 de setembro_ de 199l --Senador

Teotónio Vilela Filbo.

REQUERIMENTO N' 610, DE 1991
ATA DA !71• SESSÃO, REALIZADA
EM 2 DE OUTUBRO DE 1991
(Publicado no DCN- Seção I I - de 3-10-91)
_RETIFICAÇÃO
À página 6.660, 2•, coluna, na apreciação de matéria após
a Ordem do Dia, ao anunciar a votação do Requerimento
n' 684, de 1991, o Sr. Presidente,

Leia-se:

Onde se lê:
- -Sala das Sessões, 18 de setembro de 1991 Eduardo Matarazzo Supl[cy.

Leia-se:

Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se ago·
ra à votação do Requerimento n9 168, qUe ...
Leia-se:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se agora à votação do Requeriinento.n' 684191, que ...
ATA DA 173• SESSÃO, REALIZADA
EM 3 DE OUTUBRO DE 1991
(Publicada noDCN- Seção II- de 4-10-91)
RETIF!CAÇÃO
À página 6702, 2~ coluna, na autoria do Requerimento

n' 686/91,

··

·

··

·

Onde se lê:
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1991-Senador Valmir

Campelo.

·

Leia-se:

Sala das Sessões, 3-de-O-Utubro-de 1991- Senador Wªlmir
Campelo.

ATAS DE COMISSÃO
A'IAS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO, CRIADA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N' 167, DE 1991, DESTINADA A INVESTIGAR AS DENÚNCIAS DE CORRUPÇÃO E IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS.
(*) Atas da 2• a 14• Reuniões.
(•) Publicadas no Suplemento à presente edição.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l . - ATA DA 206• SESSÃO, EM 14 DE NOVEMBRO
DE 1991

1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Aviso do Senhor Ministro das Relações Exteriores
N~ 26/91, encaminhando informações s9bre os quesitos
constantes do Requerimento n' 674/91.

1.2.2- Ofício do Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados

da República na correspondência oficial dos órgãos e entidades dos Poderes Legt~lati_vo, Executivo e Judiciário,
União, Estados e Municípios.
_
_
-N• 37/89 (n' 4.348/89, naquela Casa), que isenta
:cio pagamento de pedágio os veíàli6S automotores licenciados como táxi.
·

- N• 352189 (rÍ' 5.231/90, naquela Casa), que dispõe
sobre a obrigatoriedade das empresas construtoras que contratarem com o serviço público a admitirem estagiários,
e dá outras providências.
- N• 285/89 (n' 5.639/90, naquela Casa), que define
os a_tos de improbidade administrativa de que trata o §
4o do art. 37 da Constituição, e dá outras providências.

- N~' 5 315 a 324/91, comJ.!nicando o arquivamento dos_
-Encaminhando à revisão do Senadq autógrafo do
seguintes Projetes de Lei do Senado:
...
seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n• 106/91 (n' 2.033/91,
- N• 153/85 (n• 5.983/85, naquela Casa), que introduz ··
na Casa de origem), de iniciativa do Superior' Tribunal
modificações na Lei n 9 7.232/84, que di~põe sobre a Política
do Trabalho, que dispõe sobre a reestruturação do Tribunal
Nacional de Informática, e dá outras providências.
-N' 376/81 (n' 8.004/86, naquela Casa), que deter- .. Regional Federal da 3• Região, e dá outras providências.
mina 'á criação de Coordenações de Educação Ecológica
. no ensino de 19 e 2~> graus e ~á outras providências.
1.2.3- Pareceres
- N• 323/81 (n' 8.320/86, naquela Casa), que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho,
Referentes ãs Seguintes matérias:
aprovada pelo Decreto-Lei n' 5.452,de 1•de maio de 1943.
~Mensagem n' 269/91 (n' 560/91, na origem), que
- N• 118/80 (n' 8.593/86, naquela Casa), que altera submete â- aprovação do Senado Federal os nomes dos
a redação do art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, Srs. Ruy Coutinho do Nascimento, Car1os Eduardo Vieii:a
para que a prescrição bienal seja contada a partir da cessa~
de Carvalho, José Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soação do contrato de trabalho.
Jes~ Neíde Teresinha Malard e Paulo Gust_avo Go_net Bran-N' 98/85 (n' 8.603/86, naquela Casa), que denomina co pará comporem o Conselho Administrati_vo cte Defesa
Aeroporto Internacional Senador Adalberto Sena, o Aero· Económica (CADE.)
porto Internaciünal de Cr-uzeiro q~rSu1,-no-EsfadO_d_o Acre.
-Projeto de Lei do Senado n' 278/91, que altera o
-N' 7/89 (n' 3.092789, naquela Casa), que altera a
item III do art. 5• da Le1 n' 8.059/90 (Redação final.)
Lei n' 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
-Projeto de Lei da Câmara n' 86/91 (n' 4.784-C/90,
os registres públicos e dá outras providências.
na origem), ·que dispõe sobre a preservação, orga-niZação
e proteç-ão -dos acervos documentais Pr1vados dos presi- N• 362/89 (n' 4.347/89, naquela Casa), que dispõe
dentes da República e dá outras providências.
·sobre o uso obrigatório da marca alusiva ao Centenário
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EXPEDffiNTE
Cllln'IIO ORÁPIOO DO SBHADO Pl!DBRAL

PASSOS i'OKro
Dfttor-Gerll do Seudo Peclenl

--1ivo

--

DJÁRK) DO COIIORBSSO !IACIIOIIAL
Maa do Sendo Feclenl

lap1<110 IOb

,...,..--da

loOACIEL DA SILVA MAIA

ASSINATURAS

CIIIU.OS HOMERO VIEIRA NINA

WIZ CIIIU.OS DB BASTOS

Dirctor bAitriiJ
FLOIUAN AIJOUSTO COUI1NHO WADKUOA
. -Adjuto

Semeolrlll

-Projeto de Lei da Câmara n' 4/91 (n' 2.482-B/89, ·
na origem), que cria e regulamenta o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia ___: FNbCT é
dá outras providências.
-Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projet()
de Lei do Senado n' 223/89 (n' 4.901-D/90, naquela Casa),
que dispQe sobre a inclusão das creches e eStabelecirilentõS
similares no programa educacional brasileiro.
· ·

--··---·-·------··---------CJ$ 3.519,65
'l'irq;cm 2.200 eocempl.ua.

1.2.6- Comunicação
Da Liderança ·do P~, :indicando representante do
em Co~issão_ Mista.
- --

par~id~

1.2. 7- Requerimentos

· - N• 830191, de autoria do Senador Lourival Baptista,
solicitando aUtOrização ·para desempenhar missão oficial
na cidade de Nova Iorque - EUA, no período de 14 ~
1.2-4- Leitura de Projetas
de novembro a 2 de dezembro próximo.
-N' 831/91, de autoria do Senador José.Eduarqo,
Projeto de Lei do Senado n• 370/91, deautoria do
solicitando licença para ausentar-s~_d_o~ _tr_ab3.lhos da_ca·sa,
Senador Affonso Camargo, que permite a exploração de . no dia 18 do corrente mês. Votasão adiada _por faJt~ de
jogos de azar em hóteis-cassinos e dá outras providências·.
quorum.
- N• 832/91, de autoria do Senador Albano Franco,
Projeto de Lei do Senado n• 371/91, de autoria do
Senador Rachid Saldanha Derzi, que autoriza a União- 3 - solicitando que seja considerada licença o dia 18 do corrente mês._Votação adiada por falta de quorum.
doar, à União .dos E$coteiros do :Brasil- _Região de Mato
Grosso do Sul, o imóvel que menciona.

Projeto de Lei do Senado n' 372/91, de autoria do
Senador João Rocha, que dispõe sobre o aproveitamento
de alunos estagiáriOs das instituições públicas de ensino
superior pelos Governos da União~ dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, na fiscalização da aplicação dos
recursos orçamentários e extra-orçamentárioS, e dá Outras
providências.
- Projeto de Lei n• 373/91, de autoria do Senador Nelson
Wedekin, que dispõe sobre medidas de defesa da Previdência Social e dá outras providências.
Projeto d_e Lei do Senado n• 374/91, de autoria do
Senador Mareio Lacerda~ que dispõe sobre_a_fabriçaçãO
e o. uso de pára-raios radioativos e dá outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 37~/91, de autoria do
Senador Francisco Rollemberg, que ~Itera ~_ispositivo da
COnsolidação das L~is~ do Trabalho - CLT ~e dá outras
Providências.
1.2.5 - Ofício
- N• 931191 , do Presidente da Câmara dos Deputados,
referente a rejeição da Emenda n' 5 ao Projeto de Lei
da Câmara n' 85/91 (n' 1.793-A/91, na origem.)

1.2.8- ComUnicação
Do Senador Eduardo Suplucy, comunicando sua designação como Lfder do Partido dos Tiab~alfiaáoresnes!a
Casa.
1.2.9- Comunicações da Presidência
-~Prazo para apresentação de emendas aos Projet.os
de Lei da Câmara n• 4 e 86/91.
-Recebimento de documentação do Departamento
do Tesouro Nacional referente às d~spesas de operações
exte"riu~.s_ re_l:itivas aOs COntratos -para Regulamentação dos
. .
Juros Devidos em 1989/90.
-~-;-: Témiino _de prazO para reCebimêô.fo" de Emefl.daS
-ao Projeto de .decre.to .Legislativo n9 128/91, sendo que
aO mesmo_ foram oferecidas cjnc;o ~mer)das: . .
. : .....
-Recebimento de relatórios do Banco Central sobre
endividamento dos Estados e Municípios refereD.te ao InêS
- de outubro do corrente ano.
-Deferimento ad referendum da Comissão Diretora
~ do Requerimento n' 827/91.

1-2.10- Discursos do Expediente
SENADOR NEY MARANHÃO -Pronta ação do
Ministro do Trabalho e Previdência Social cancelando
165.000 aposentadorias e pensões do antígo Funrural, em
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virtude da constatação de irregularidades na sua concessão.
Desvio de merenda escolar em São Paulo.

__

SENADOREDUARDO SUPLICY- Desemprego
em massa no Pafs. Necessidade dç apuração do envolvi-

mento de brà.sileiros no caso "BCCI".

1.3 ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 85, de 1991 (n' 1.793/91,
na Casa de origem)-, de iniciativa dO Pfesidente da República, que dá nova redação ao § 19 do art. 3~> e aos arts.
7• e 9• do Decreto-Lei n• 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. Apreciação sobrestada por
falta de quorum para a votação do Requerimento n' 797/91.
Projeto de Lei do Senado n' 171, de 198~-- Complementar, de autoria do Senador Fern~do Henrique Cardo-

so, que define, nos termos_do inciso I do art. 161_da Constituição Federal, o valor adiciOnado para fins de cá~culo

da participação dos municípios na receita dO Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e ln termunicipal e de Comunicação. Votação adiada por falta
de quorum.
Requerimento no 490, de 1991, de autoria do Senador
Ronaldo Aragão, solicitando 1 nos termos, regimentais, a
inclusão, em Ordem do Dfa, do ProjetO de Resolução n9
40, de 1991, de_ sua autoria, que suspende temporariamente·
os limites previstos no art. 39 da Resolução ri<? 58, de 19_90.
Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n'791, de 1991, de autoria do Senador
Epitácio Cafe"tefra; solicitando, nos termos regimentais e
com base no art. 50 da Constituição Federal, seja convo.:
cada o Senhor Ministro de Estado da Infra-Estrutura, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para prestar, perante o Plenário desta CaSa, ihfOriria:çõeS sobre o fechamento do sítio geológico de ~Seria Pelada. Votação adiada
por falta de quorum.
.~
Projeto de Lei da Câmara n' 81, de 1990 (n' 4.059,
de 1989, na Casa de origem), que estabelece as diretrizes
para os Planos de Carreira do Serviço Público Civil da
UniãO e dá outras providências. Apreciação sobrestada por
falta de quorum para votação do Requerimento n9 829/91.
Proposta de- Emenda à Constituição n' 16, de 1991,
que dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição
Federal, instituindo a alternância no inícíõ ãe tramitação
de projetas de origem externa. At)reciação sohrestada por
falta de quorum para votação do prossegUimento da tramitação da matéria, após relatório apresentado pelo Sr. Jutahy Magalhães.
·
~
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1.3.1- Matéria apreciada após a Qrde}D do Dia
-Re,querimento n' 830/91, lido no Expediente. Votação adiada, após parecér dã corriiSsão competente.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ABDIAS NASCIMENTO- Retrospectiva da luta contra a discriminàÇão racial no País. .
SENADOR MANSUETO DE-LAVOR- Pi:ivatização da Companhia Siderúrgica dÓ- Nordeste - COSI-NOR. Defesa da criação de comissão pane-acompanhar
- o ·processo de privatização desenvolvido pelo Governo Fe~
dera!.
SENADOR JOÃO FRANÇA- DramaÚcícJade da~
situação do se to r Salide em Roraima. _ _
, . .-, .
SENADOR LOüiUVACBAPTISTA ~Apelo em
favor da restauração e manutenção da F acuidade de Medicina do Terreiro de Jesus, na·Bahia.
SENADOR PEDRO SJMON - Desatualização dos
instr~!Dent_Os legais de combate 40 çri~~- no erasil.
SENADOR NELSON WEDEKIN - Homenagem
a Alberto Pasqualini. Atualização das idéias daquele homemptíblic9 na solu_ção da crise_brasileira.
SENADOR MARCIO LACERDA- Próxima visita
à ComissãO de Relações Exteriores· do Senàdó .Federal·
do Prof. Alfonso Guerra, Vice SecretáriO--Gerar dO. Paitido
SocíaUsta Óbreiro EspanhOl. Defesa do--cinema nacional.
~·

SENADOR LA VOÍSIER MAIA- Artigo do Jornal
Folha ~e S. Paulo, do último dia 10,' intitulado HomemGabiru.

1.3,3 .,- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4 -ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA

J- LÍDERES E- VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
TES

4- COMPOSIÇÃO DAS COMisSÕES PERMANEN. .

SUMÁRIO DA ATA DA 175• SESSÃO, .REALIZADA EM
7-10-91
RETIFICAÇÃO
Na publicaÇão do Sumário, feita no DCN-Seção II,
de 8-10-91, na pág. 6.796, 2•coluna, no item 1.3.1-Discursos após fl Ordem do Dia, inclua-se por omissão, ãpós o
Senador Jutahy Magªl,!lã_es, o segui!J-_te;_,_-,
_.
SENADOR MAURfCIO CORREA, como LíderPos~çã9 do Vice-Pr~sidente da República Itaniar Franc9
a respeito da priVatização da Usiminas~---
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Ata da 206a Sessão Conjunta, em 14 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi, Iram Saraiva e Meira Filho
\

.

ÀS 14 HORAS R 30 MINUTOS, ACHAM-SB PRE-

SENTES OS SRS. Sl!NADORI!S:
Albano Franco - Arnazonino Mendes - Antonio Mariz - Csrloo Patrocínio - Chagas Rodrigues - Dario Pereira
- Divaldo Suruagy - FAuardo Suplicy - Esperidiao Amin Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Henrique Almeida .: Hugo Napoleao - Humberto Lueena - Irapuan Costa
Jtínior - Joao catmon - Joao Fran,a- Jonas Pinheiro - Jo86 Foga,a - Jost Paulo Bisol - Lavoisier Maia - Louremberg Nunes Rocba - Lourival Baptista - Luc!dio l'ortella Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário covas - Mauro Benevides - Nelson Carneiro - Nelson
Wcdeldn - Onofre Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Simon
- Rachid Saldanba Derzi- Ronan 1ito- Ruy Bacelar - Valmir C8mpelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo númeró regimental, declaro aberta a sessao.
Sob a proteção de Deus~ iniciamos -nossos trabalhos.
ú Sr. i>? Secretádo próceàerá i ieitura -ôõ Expedi.ente:--

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
DO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
N~' 26, de 1991, de 12 do corrente, encaminhando esclarecimentos prestados por aquele MinistériO -SObre -os-queSitos
constantes do Requerimenfo Ii~ -674, de 1991, de autoria do
Senador Pedro Simon.

' Encaminha-se cópia ao requerente.
OFÍCIOS

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS ....
N~ 315 a 324, de 13 do corrente, do PrimefrO Sec:fetário
da Câmara dos Depv.tados, comunicando o arquivamento dos
seguintes projetes de lei do Senado:
- w 153, de 1985 (n•5.983/85, naquela Casa), de &btoria
do Senador Raimundo Parente, que introduz modificações
na Lei n• 7.232, de 29 de outubro de 1984, que dispõe sobre
a Política Nacional de Informática, e-dá outras providências.
- N• 376, de 1981 (n' 8.004/86, naquela Casa), de autoria
da Senadora Eunice Michiles, que determina a criação de
COordenações de Educação Ecológica no ensinó de 1~> e' 2'?
graus e dá outr~s _Erovidências.
-N• 323, de 1981 (n' 8.320/86, naquela casa), de autoria
do Senador Humberto Lucena, que acrescenta dispositivo à
Consolidação da Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n• 5.452, de 1• de maio de 1943.
.
·

- N' 118, de 1980 (n• 8.593/86, naquela casa), de autoria
do Senador Humberto Lucena, que altera a redclção d.-o-artigo
11 da Consolidação das Leis do Tfabalho; para que a prescrição bienal seja contada a partir da cessação do contrato de
trabalho.
- N' 98, de 1985 (n' 8.603/86, naquela Casa), de aut.oria
do Senador Mário Maia, que denomina Aeroporto Internacional Senador Adalberto Sena, o Aeroporto Internacional
de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre.
- N' 7, de 1989 (n' 3.092/89, naquela Casa), de autoria
do Senador Ruy Bacelar, que altera a Lei n• 6.015, de 31
de dezembro de 1973, que dispõe s~bre os registres pu'blicos
e dá outras providências.
.
. ... . . ,
-N• 362, de 1989 (n'4.347/89, naquela Casa), de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre o uso obrigatório
da marca alusiva ao- Centenário da República na correspondência oficial dos órgãos e entidades dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, União, Estados e Municípios.
- N• 37, de 1989 (n' 4.348/89, naquela Casa), de autoria
do Senador Maurício Corrêa, que isenta do pagame_nto de
pedágio os veículos automotores licenciados como t~xi...
-

-

N~

352, de 1989 {n? 5.23ll20, -naquela Casa) de autoria

do Senador Louremberg Nunes Rocha, que dispõe sobre a
obrigatoriedade das empresas construtoras que contratarem
com o serviço--público a admitirem estagiários, e dá outras
providências.
- N' 285, de 1989 (n• 5.639/90, naquela Casa), de iniciativa da ComissãoDiretora, que define os atos de improbidade
administrativa de que trata o § 4<? do artigo 37 da Constitu_ição, '
e dá outras providências.
Encaminhado à revisão do Senado autógraro- do
seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 106, DE 1991
(N• 2.033/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal dQ Trabalho)
Dispõe sobre a reest_ruturação do Tribunal Regional Federal da 3• Região, e dá outras providênciaS.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O Tribunal Regional Federal da 3' Regíãoopa~sa .
a ser composto por vinte e sete Juízes ..
Art. 29 Ficam criados 'nove: cargos de Juiz do Tribunal
Regional Federal da 3• Região.
Art. 3'? Os cargos de Juiz do Tribunal serão_ providos_por nomeação pelo Presidente da República mediante indicação, em lista tríplice, organizada pelo Tribunal RegiOnal Federal da 3~ Região, observado o disposto no art. 107, incisos ·
I e II, da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os Juízes do Tribunal tomarão posse
perante o Plenário do Tribunal Regional Federal da 3• Região:
Art. 49 Ficam criados, no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal do Tribunal Regional Federal
da 3• Região, os cargos relacionados no Anexo desta lei.
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Art. s~ _O cargo de Vice-Presidente e Corregedo~, m~n- _ _ I --:-um_ quinto dentre advogados com mais de dez anos
cionado no § 1• do art. 4• da lei n' 7.727, de 9 de Janeiro de efetiva atívidade profissional e membros do Ministério PúR
de 1989, no Tribunal Regional Federal da 3• Região, com blico Federal com mais de dez anos de carreira;
funções distintas, fica dCsdobrado em cargos de_ Vice-P.reI I - os_demais, mediante promoção de juíze~ federais
sidente e de Corregedor-Geral da Justiça Federal da 3• Região. com mais de cinco anos de exercício, por antig_üidade e mereciArt. 6• Cabe ao Tribunal Regional Federal da 3• Região mento, alternadamente.
prover os demais atas necessários à execução desta Lei.
Parágrafo úniCo. A lei disciplinará a remoção ou a perArt. 79 As despesas decorrentes da apiicação desta lei muta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao sUa juriSdição e sede.
Tribunal Regional Federal da 3~ Região, a partir do exercício
Art. 108. Compete aos Tribunais Regi_onais Federais:
de 1992.
I - processar e julgar, origin.almente.
Art. 8' Esta lei entr~ .em vigor na data de sua publi~
__ a) os juízes federais da área de sua jurisJição, incluídos
cação.
os- da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes
Art. 9• Revogam-se as disposiç6es em contrário.
comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério
Público da União, ressalvada a e<1mpetênch1 da Justiça EleiR
ANEXO
torai;
(Art. 4' da Lei n'
, de
de
de 199)
b) as revisões crlriiinais e as ações rescrsórias de jtiigádoS
seus ou dos juízes federais da região;
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRET~RJA
c) os mandados de segurança e os habeas data contra
DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA.3• REGIAO
ato do próprio Tribunal ou de juiz_ federal;
d) os habeas corpus, quando a autoridade coautora for
juiz federal;
_ _
NQ
!lt
CODIGOS
Cll.TCGORlii.S /CARGOS
CI\RCOS
__e) os conflitos de competência entre juízes federais vincuTRI'·D1'.S;;.In
OJ
lados ao Tribunal;
DJ.rC"çiio e M!• Diretor .:!c Su!.J:~:ccl:ct.llrill.
Tl\F'~DAS-101
14
Dir.:tot de Divt~iio
Se$S<>r.,,r.aneo
I I - julgar, em grau de recurso~ as causas· decididas pelos
lO
Chc:Ct> ;lo _Gilbir.ctC'
Sup.:-r.l.orcs
'l'RF-DM-102
09
l'."sesr.or o.l.n J'ulz
tJF-DM-100!
juízes federais e pelos juízes -eStaduais no exercício da compe'I'RF-I.lT~'l-_1_02_:_
10
As~e~s(>r Judicii:r:W
tência federal da área de sua jurisdição.
'1'é.<.:niN• Juc!ici.5r.!:o
J\t..!:vlYdO::I! de
-

o

'I'R~"~Dl\S-10!

'l'R."'-AJ'-o21- ~o-.
liH~

'l'RF-1\J-022
THF-AJ-024

Auxlli«r Judleiirio
ll.tc;:dcmlc Judiciãrio
Asrcntc ele scsruu.nc~
Ju,Ho.,:i;J,·i"

J\poiQ Jtldiciãrio
(JF-AJ'-020)

TRF.!A.J-02S.

Ot>h'as 1\liv.ldA-

dcs o.lo: Nivol
pcrlor

s;u Mêdico

JF-NS-901

-

{JF~Nf.-900)

Proccss<l!llcnto

J\n11list11 de Si&t<'mu

de lllldos

Proqrllr·•·Hkor

(TRF-PR0-1600)

OpcrudN'
Digi.t;ulor

Outra.~;
de~: de>

Ativida:Hvcl Au

xili&r

-

Auxil.l.Ar Clperacion11l
scrviee..; Diveuos.

TRF-PRO-IGOl
TRF-PR0-11>02
TP.F-PR0-1603

TRF-PR0-1604

1

66

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

~-·-··'""·""·····

.. ...-..
~

-~.-.;

..... ..... ..
~

~

•-~~-~ç.~.

S7

"
,.,
""
03

de

TíTuLO VI
Da Tributação e do Orçamento
...

_
-,
• ' ' •• • • • •• •• ·~~•-••••• •••• • •• • • • _. • • • • • • • •• ~o..;_..u • ~u~, • • • • • •-•••• • • • •• •••

CAPÍTULO II
Das Finanças Públicas
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LEGISLAÇÃO CITADA
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BRASIL
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SEÇÃO II
· Dos Orçamentos
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·Art. 169. A ..Qespesa com pess9ªl attvo ~ inativo da
Uri.ião, dos EStados, do DistritO Federal e dos Municípios
não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
Parágrafo .único. __ A __ cpncessãQ
qualquer vantagem
....... ' ...................... ·--~---~. --~---.-~~·" ~ . .,.~-ôu-auiheiitO de remuneração, a·criação de cargos ou alteração
CAPÍTULO III
de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal,
Do Poder Judiciário
-a__qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração
··············-··--······si3ÇXõ.iv·····---·--·~·····=·-h"-'. _,__diieta õu indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, só poderão ser feüas:
Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais
I - se houver pr~via dotação-o-rçartrentária sufi_cient§_ pa........... , ••
rá âtender às·projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos
dela decorrentes;
Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem R
I I - se houver autorização específica na lei de diretrizes
se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas_ e as sociena respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dades de economia mista.
dentre brasileiros com- mais de trinta e menos de sessenta
-- ........... -..... ~-- ........ -.... ·~·-- ·•..-,.::;._;.:.;~ ...... ".:::; .-...........•.
e cinco anos, sendo:
.................................... ·--•'·""'"· ............ ~--..,;._; ........... ~'.

······················----..:-.-.-.........-~.~·'"'······--·-····-~:-.~l-!Ni'•''
TíTULO IV
Da Organização dos Poderes
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LEI N• 7.727, DE 9 DE JANEIRO DE 1989.
Dispõe sobre a composição inicial dos Tribunais

Regionais Federais a sua instalação, cria os respectivos
quadros de pessoal e dá outras providências.

A;t:. 4; ..

·a~· ~T;it;~~;i~-R;gi~;~i~-Fe·d-;;~~ serã'~-· i~;~:lados pelo Presidente do Tribunal Federal de Recursos •,Presididos pelo magistrado mats antigo, onundo ~a __carr~lfa de
juiz federal, até a posse do Presid_e.nte ~_do Vxce~_resxde_nte,
eleitos na conformidade do que dispuserem os respectivos
Regimentos Internos.
_
§ 1• O Vice-Presidente exercerá também a. f~mção de

corregedor da Justiça Federal na respectiva
•••• • •• •••••••••

J_unsd1çao~

.

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

.--

·····iii·N;'8.2i1;iiE.'12õii'iuiiio~oE.·i-99~1-~

nispõe sobre as diretrizes orça~entárias para o
ano de 1992, e dá outras providências.
• • • • • • o o o

H•••• • •
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ANEXO À LELDlRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
SUBPROGRAMAS PRIORITÁRIOS NO PLANO PLURJANUAL
Grupo de precedência I

0054- Pesquisa Fundamental
0055 - Pesquisa Aplicada
0056- DesenvQlv.iiD_ento Experimental
0057 - Informação Científica e Tecnológica
0059 - Levantamento do _Meio Ambiente
0103- ProteçáQà Flora e à Fauna
0104- Reflorestamento~ ~- ~
0111 - Extensão Rural
0112 - Promoção Agrária
0187- Erradicação do Analfabetismo
0188 -Ensino Regular
0190- Educação Pré-Escolar
0206- Ensino de Pós-Graduação
0213 - Cursos de Suplência
0217- Treinameillo- de Recursos Hu_manos
0236 - Livro Didático ,
0237 -_Material de Apoio Pedagógico
0316- Habitaçües Urbanas ~
~
0346- Promoção IndusJrial
0427- Alimentação e Nutrição
~~
0428 - Assistência Médica e Sanitária . ~
0429-- Controle de Doenças TransmissJYeis
0430 - Vigilância Sanitária .
_-, _
0431- Produtos Profiláticos e Terapêuticos
0447- Abastecimento D"água
0448 -Saneamento Geral
0449 -Sistemas de Esgotos
0456 - Controle da Poluição
0483 - Assistência ao Menor .
0487 - Assistência Comunitária

Grupo de Precedência III

()()()1 .:_ Ação Legislativa
oooi:... Conirole Externo
0013- Ação Judiciária
~
_
~
~ ~
·~~~~
0014- Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
0040 - Planejamentó e Orçamentação
0043 - Organização e Modernização AdminiStrativa .
0044- Informações Geográfícas· e Estatísticas
.0045- Estudos e Pesquisas Econ6míco-Sociais
0094- Estoques Reguladores
0098 - Execução da Política de Preços Agrícolas
0136- Serviços Especiais de Telecomunicações
0160 - Operações Aéreas
0163- Operações Navais
0166- Operações Terrestres
0:!15 - Cursos de Qualificação
0265 -Geração de Energia Termonuclear
0290- Extração e Beneficiamento 0410- Relações Diplomáticas ~ ~
~
_ 0475- Fiscalização das Relações do Trabalho
0477 - Ordenamento do Emprego e do Salário
0479-:-::-_Normatização e Fisçalização da Proteção no Trabalho
0480- Prevenção do Acidente do Trabalho ~
0523 - Infra-estrutt.I-ra Aeroportuária
9524 - Controle e Segurança do Tráfego Aéreo~
0534- Estradas Vicinais
0542- Ferrovias
05_62 - Portos e Terminais Fluviais e Lacustres
LEJ COMPLEMENTAR N' 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979

_Dispõe_ sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional

Grupo de Precedência II

0015 - Custódia e ReintegraÇão Social
0066 - Reforma Agrárai
0067- Colonização
0075- Defesa Sanitária Vegetal
0077 - Irrigação

TÍTULO Vlll
- Da Justiça dos Estados
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mestrado em Plan'ejamento Urbano e Regional, pela UniverJaneirp e Mestrado em Direito e Estado, pela Universidade
de Brasília, além de ter concluído vários cUrsos de especia- sidade de Brasilia (UnB), tendo exercido atividades docentes
, lização.
-na Universidade Federal do Amazonas, como Professor Ad~
No que se refere à sua experiência profissional, vale resjunto de Economia Rural e de Desenvolvimento Agrícola,
saltar diversos cargos na área -jurídica: como advogado no- em 1982; na Universidade Estadual do Pará, como Professor
Escritório de Advocacia Guilherme Caldas da Cunha, de 1962 Titular da cadeira de Economia Brasileira, em 1986 e 1987,
a 1966, como Assistente do Presidente do Instituto Brasileiro e de formação Económica dQ Brasil, em 1988; e Professor
de Bibliografia e Documentação, de 1966 a 1969; como Assis~ Supervisor da Diretoria de Ensino d-a Escola Nacional de
tente do Procurador-Geral do Conselho Nacional de Pesqui- Administração Pública -ENAP, julho a dezembro de 1990.
sas, de 1969 a 1970, e corilo Procurador-Géral_do mesmo ___ -~Em relação â sua experiência profissional, vale ressaltar
Conselho, de 1979 a 1985; Consultor Jurídico do Ministério o exercício de atividades na área de assuntos económicos,
de Ciência e Tecnologia, de 1985 a 1987 e assessor jurídico nas funções de Técnico de Planejamento e Pesquisa, desde
do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, 1975, tendo atuado como Assessor Especial para a área de
de 1987 a 1988. Foi advogado do Conselho Nacional de Desen- investimento urbano, do Conselho Nacional de Desenvolvi~
volvimento Científico e Tecnológico- CNPq, de 1975 a 1988 mento Urbano -CNDU, Coordenador Adjunto de Adminise desde 1979 é Professor de Direito Administrativo e de Juris- tração Financeira da extinta CNPU, Secretário-Adjunto e Se~
prudência do Direito Administrativo da Faculdade de Estudos cretário de Produção Rural do Estado do Amazonas; eleito
Diretor do Banco da Amazônia S/A, para um mandato de
Sociais Aplicados da Universidade de Brasflia (UnB).
Destaque-se ainda, a sua posição como Conselheiro eleito 3 anos, e designado para a Diretoria de Câmbio;- Diretor
da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção DF, aluando de Crédito Especializado da mesma instituição financeira, de
como Presidente da Comissão de Ética e Disciplina e da Câma~ agosto "de 1987 a dezembro de 1987, e Diretor Financeiro
. ra de Ética e Disciplina, para o período 1991/92; a sua partici- e de Relações com o Mercado, de dezembro de 1987 a julho
pação em congressos e a elaboração de trabalhos técnicos de 1988.
e acadêmicos em assuntos relevantes nas áreaS de atuação .. _ Jgualmente relevante é a sua experiência junto ao Minis~
do CADE, o que deinônsfra notório oonhecimento jurídico tério da Justiça, onde atua como Chefe da Divisão do Departae econômico~ ficando satisfeita a exigência da Lei n<? 8.158, mento Nacional de :Pro~~ção e Defesa Económica da Secre~
de 1991, em seu art. 14, parágrafo único.
tariã. N ãcióiial de Direito Económico e- Inspetor Chefe das
Tais funções e cargos, evidenciãdos em seu currículo que Inspetorias Regionais do mesmo Departamento; é analista
se encontra à disposição dos eminentes integrantes desta Co~ de problemas brasileiros, com diversos livros publicados e
missão, revelam o nível de qualificação profissiOnal e de forma~ articulista em jornais de circulação nacional, além de ter parti~
ção acadêmica do indicado, ficando, assim, esta Comissão cipado em Conselhos Técnicos e Consultivos de vários órgãos
em condições de deliberar sobre a indicação do Sr. Carlos públicos, atividades que demonstram o notório conhecimento
-económico e jurídico do candidato.
Eduardo Vieira de Carvalho, para Conselheiro do CADE.
Tais funções e cargos, evidenciados em seu currículo que
Sala das Comissões, 12 de novembro de )991. - Raise encontra â disposição dos eminentes integrantes desta Comundo Lira, Presidente - Beni Veras, Relator.
missão, revelam o nível de qualifiCaç-ão prófissional e de formação acadêmica do indicado~ ficando, assim, esta CorriíSSão
PARECER N• 452, DE 1991
em condições de deliberar sobre a indicação do Sr. José Matias
Relativo à escolha do nome do Sr. José Matias Pe- Pereira Conselheiro do CADE ..
relra para Conselheiro do CADE - Conselho AdminisSala das Comissões, 12 de novembro de 1991. - Raitrativo de Defesa Económica.
mundo Lira, Presidente- Beni Veras, Relator.
Relator: Senador Beni Veras.
Com a Mensagem n• 269, de 1991 (Mensagem
56Ü,
PARECER N• 453, DE 1991
de 16-10-91, na origem), o Senhor Presidente da República,
Relativo
à escolha do nome do Sr. Marcelo Monnos termos dos artigos 84 1 inciso XIV, e 52, inciso III, alínea
teiro Soares para Conselheiro do CADE - Conselho
f, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República
Administrativo de Defesa Económica.
submete â aprovação do Senado Federal_ o nome do Sr. José
Matias Pereira para Conselheiro do CADE -~Conselho AdReliiiori Senador Beni Veras
ministrativo de Defesa Económica.
Com a Mensagem n• 269, de 1991 (Mensagem n• 560,
Os refe:idos dispositivos constitucionais conferem ao Se~ de 16-10-91, na origem), o Senhor Presidente da República,
nado Federal competência privativa para aprovar previamen- nos termoS dos artigos 84, inciso XIV, e 52,_ inciso lli; alínea
te, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de titula~ f, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República
res de cargos .públicos que a lei determinar.
submete à aprovação do Senado Federal o nome do Sr. Mar~
A Lei n• 8.158, de 8 de janeiro de 1991, que institui ceio Monteiro Soares para Conselheiro do CADE- Conselho
normas para a defesa da concorrência, preceitu'a, no parágrafo Administrativo de Defesa Econômicà:
único do art. 14, que disciplina o Conselho Administrativo
Os referidos dispositivos constitucioriais conferem ao Sede Defesa Económica- CAD E, órgão juâieante da estrutura nado Federal competência privativa para aprovar previamendo,Ministério da Justiça, .a aUdição -da Câinara Alta na apro- te, por voto secreto, após argüição plíblic3, a escolha de titula~
vação do nome dos quatfo Conselheiros, Presidente e Procu- res de cargos públicos que a lei determinar.
rador, para um mandato de dois anos, permitida a recondução.
A Lei n• 8.158, de 8 de janeiro de 1991, que institui
O curriculum vitae anexado à mensagem presidencial de- normas para a defesa da concorrência, preceitua, no parágrafo
monstra que o Sr. José Matias Pereira possui sólida formação
úníco do art. 14, que disciplina o Conselho Administrativo
acadêmica, com graduação em Economia e em Direito, e de Defesa Económica- CADE, órgão judicante da estrutura
1

n•

I
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gado senior do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, especialista em mercado de capitais
e representante do Banco junto ao setOi pUblico no perfodo
de 1975 a 1986; membro.d.o Conselho de Administração da
· Sociedade de Habitação de Interesse Social -- SHIS; Secretário ExecUtivo do Conselho de Desenvolvimento Comercial
Art. 105 ... Dependerá de proposta do Tribunal de Justi(CDC), do extinto Ministério da Indústria e do Comércio,
ça, ou de seu Órgão Especial, a alteração numérica_d~s.mem
e membro do Conselho Deliberativo do Centro BraSileiro_
bros do próprio Tribunal ou dos Tribunais inferiores de segunde Apoio à Pequena e Média Empresa- CEBRAE, de 1986
da instância e dos juízes de direito, de primeira instância.
a 1989.
§ 19 Somente será majorado o número dos membros
No setor privado exerceu atividades gerenciais de analista
do Tribunal se o total de processos distribuídos e julgados,
financeiro, junto ao Banco Denasa de Investimento S/A, de
durante o ano anterior, superar o índice_ de trezentos feitoS
1970 a 1973, e como Gerente-Geral do Banco CRECIF de
por juiz.
investimentos S/A,-de 1973 a 1974, e atuou como consultor
financeirO de frigoríficos, da ELMEC-Engenharia Ltda. e_ do
Grupo Arthur Young Internacional, co sede em Toronto,
(À Comissão de Constituiçã,o, Justiça e Cidadan7a.) Canadá.
Destaque-se ainda extensa participação em conclaves no
PARECERES
País e no exterior, como delegado das instituiçõeS privadas
e públicas a que esteve vinculado nos últimos 28 anos, ou
PARECERES N" 450 A_455, DE1991
convidado por· organismos TniErnaciona.is; .o- desempenho de
Da Co_missão de Assuntos Econômicos, sobre a ativídades docentes, designações especiais, e publicações de
Mensagem n• 269, de 1991 (n• 560/91, na origem), que artigos em jornais e revistas, o que demonstra notório conhecisubmete à aprovação do Senado os nomes dos Srs. Ruy
mento jurídico e económico, requerido para o exercício das
Coutinho do Nascimento, Carlos Eduardo Yieira de funções de Presidnete d.o CADE.
Carvalho, José Matias Pereira, Marcelo Monteiro SoaTais funções e cargos, evidenciados_em seu currículo que
res, Neide Teresinha Malard e Paulo Gustavo Gonet se encontra â disposição dos eminentes iritegrantes desta CoBranco para comporem o Conselho Administrativo de missão, revelam o nível de qualificação profissional e de formaDefesa Económica -':CADE.
ção acadêmica do indicado, ficando, assim, esta ComisSãO PARECER N• 450, DE 1991
em condições de deliberar sobre a indicação do Sr. Ruy CoutiRelativo--à escolha do nome do Sr. R.uy Coutinho riho do Nascimento para Presidente do CADE.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1991..- Raido Nascimento para Presidente do Conselho Adminismundo Lira, Presidente -Beni Veras, Relator.
trativo de Defesa E~Qnómica - ÇADE.
CAPÍTULO II
Dos Tribunais da justiça

····••••<<>•-«••-····-~·~··~·~·-"-""·~-=~-~.-.~~~~~---~"=""------

Relator: Senador Beni Veras
Com a Mensagem n• 269, de 1991 (n• 560, de 16-10-91,
na origem}, o Senhor Pre$idente da República, nos termos
dos arts. 84, inciso-XIV, e 52, inciso ID, a1ínea f, da Constituição Federal, o Senhor Pre.s..idente _Qa República _submete
à aprovação do Senaâo Federal o nome do Sr. Ruy Col!tinho
do Nascimento para Presidente do Conselho Administrativo
de Defesa Económica - CADE.
Os referidoS- díspOsitiVos constitucion-ais conferem ao Senado Federal competência priVativa: para-aprovãr previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de titulares de cargos públicos que a lei determinar.
A Lei n? 8.158, de_ 8 _de janeiro de 1991, que institui
normas para a defesa da concorrência, preceitua, -no parágrafo
único do art. 14, que disciplina o Conselho AdministrativO
de Defesa Económica- CADE, órgãíS judicante da estrutura
do Ministério da Justiça, a audição da_Câmara Alta na aprovação do nome dos quatro Co~elheiros, President~_ e Pr()curador, para um mandato de dois anos, permitida a recondução.
O curriculum vitae anexado à mensagem presidencial demonstra que o Sr. Ruy Coutinho do Nascimei!_~C? possui sólida
formação acadêmica nas ár_e_as jurídica e de finanças, cpm
_gradu_~ção em Direito, mestrado em_Aclministração e diversos
cursos de pós-graduação em economia te9rica e a-plicada.
Demonstra igualmente vasta experiência profissional junto ao setor público, onde autuou como Assessor Legislativo
do Governo do. Estado de Goiás, de 1963_ a 1965, Auxiliar
Legislativo da Câmara dos Deputados, de 1968 ' 1973, advo:

PARECER N' 451, DE 1991
Relativo à escolha do nome do Sr. Carlos Eduardo
Vieira de Carvalho para Conselheiro do CADE- Conselho Administrativo de Defesa Econômica.
Relator: Senador Beni Veras
Com a Mensagem n• 269, de 1991 (Mensagem no 560,
de 16-10-91, na origem), o SeD.hor Presidente da República,
nos t'ermos dos artigos 84, inciso XIV. e 52, inciso IJI. alíQ~a
f, da Constituição Federal, o Senhor PreSidente da Repúbfíca
submete à aprovação d_o Senado Federal o nome do Sr. Carlos
Eduardo Vieira de_Carvalho para Conselheiro do CADEConselho Admiflistrativo de Defesa Ecoriômicà.
Os_referidos dispositivos con_stitucionais collferem ao Senado Federal competêndã.-piívã.tiva parã aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de titulares de cargos públicos que a lei determinãr.
A Lei n9 8.1,58, ele 8 de jane_iro de 1991, que institui
normas para a defesa da concorrência, preceitua, no parágrafo
único do art. 14, que disciplina o Conselho Administrativo
de Defesa Económica- CADE, órgão judicante _da estrutura
do Ministério da Justiça, a audição da Câmara Alta na aprOvação do norq~_dos quatro Çc;mselheiros,_:presidente e_?ro_c_u- _
rador, para um mandato de deis anos, permitida a recondução.
O curriculuni vitae ailexado à mensagem presidencial demonstra que o Sr. Carlos Eduardo Vieira de .Carvalho póssui
sólida formaçao acadêmica na área jurídica, com graduaç~o
em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, dO-Rio de
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do Ministério da Justiça, a audição da Câmara Alta na -àpro- de Defesa Económica- CADE,- órgão judicante da estrutura
vação do nome dos quatro Conselheiros, Presidente e Procu- do Ministério da Justiça, a audição _da Câmara Alta na aprovação do nome dos quatro Conslheiros, Presidente e Procurador, para um mandato de dois anos, permitida a recondução.
A análise do curriculum vitae anexado à mensagein presirador, para um mandato de dois anos, permitiqa a recondução.
dencial demonstra que o SL _Marcelo Monteiro Soar~s possui
O curriculum vitae anexado à mensagem presidencial deas características acadêmicas e profissionais legalmente reque- monstra que a Sro Neide Teresinha Malard possui sólida formação acadêmica na área juiidica, com graduação em Direito
ridas para o exercício das funções de Conselheiro do Cade,
tendo obtido graduações em Ciências Económicas em 1972, pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1971, pós-graduação em Estudos Legais na Universidade de Estocolmo,
e mestrado em Administi"açãO Pública, pela Fundação Getúlio
- na Suécia, e mestrado em Businesse Law. pela Universidade
Vargas, em 1976.
_
de Londres, em 1989/90; além de estar cursando o Mestrado
Como experiência profissional, ressaltem-se as atividades
em DireitO Público na Universidade de Brasília.
na área de abastecimento, de direito económico· e de defesa
_Demonstra igualmente vasta experiência profíssional jundo consumidor, sendo atualmente Diretor çle Adffiinistra_ção
da Companhia Nacional de Abastecimepto; foi Chefe de GA- to áo setor privado como Advogada, de março de 1972 a
agosto de 1973;e no setor público, a partir de 1978 até a
binete da Secretaria Nacional de Direito Econ6níico do Ministério da Justiça, em 1990, e Diretor-Geral do Departamento presente data, como Assistente do Procurador-Geral e ProcuNacional de Registro do Comércio, de 1985 a 1990. Foi Secre- radora da extinta Companhia de Financiamento da Produção;
Assessora do Ministro do Tribui:lal Federal de Recursos, Diretário de Coordenação e de Planejamento do extinto Ministério
da Indústria e do Comércio, de 1981 a 1985, Coorde-nador
tofa da Divisão de Pareceres e Estudos da Consultoria Jurídica
do Ministéfio da Justiça; e Presidente do Conselho Fiscal
de Projetas Especiais do Conselho de Desenvolvimento Comercial, em 1980 e 1981, Assessor--Econômico do Ministro da Radiobrás, a partir de maio de 1991.
Proferiu palestras em áreas relevarttes para as funções
da Indústria e do Comércio, de 1977 a 1979, Assessor da
do CADE e participou de seminários no País e no exterior,
Diretoria da extinta Cobal - Companhia Br.lsileira de Alimentos, de 1974 a 1977; e Diretor Técnico Financeiro· das
eXerceu ·funções de magistério, obteve diversos diplomas em
Centrais de Abastecimento de Sergipe - CEASA/SE, em linguas e literatura estrangeira, e foi agraciada com Bolsas
1973.
de ?studos de instituições interhac!onais, o que comprova
Participou de vários cursos de especiaização e extensão o vasto conhecimento jUrídico requerido para o ~xercício de
_
universitária, foi representante de órgãos púbiicos em Conse- conSelheira.
Tais IunÇões e cargos, evidenciados em seu currículo que
lhos e Comissões nas áreas relevantes para a_Turlção de Conse-:.
lheiro do CADE, tendo colaborado, em 1990, no exame da se encontra ã disposição dos eminentes integrantes desta Colegislação comparada de dh-:ef§P~_ pafses- sobre o combate ao missão, revelam o ní~~~ de qualificação profissional e de formaabuso económico, o que evidencia notório conhecimento eco- _çãQ acadêmica da indicada, ficando assim, esta comissão em
nômko e jurídico reque-rido pelo parágrafo único. do art. 14, condições de deliberar sobre a indicação da Sr" Neide Tereinha
Malard para Conselheira do Cade.
da Lei no 8.158, de 1991.
Sala das Comissões, 12_ de novembro de 1991. - RaiTais IUnções e cargos, evidenciados em seu currfçulo qu~
se encnntra à disposição dos eminentes integrantes -desta co- mundQ. Lira, Presidente- Beni Veras, Relator.
missão, revelam o nível de qualificação profissional e de formação acadêmica do indicado, ficando, assim, esta comissão em
PARECER N• 455, DE 1991
condiÇões de deliberar sobre a indicação do Sr. Marcelo MonRelativo
à escolha do nmpe. do.Sr. J'~ulo Gustavo
teiro Soares para Conselheiro do CADE.
·
·Gonef
Branco
para Procurador do Conselbo AdminisSala das Comissões, 12 de novembro de 1991. - aaltrativo de Defesa Económica - CADE.
mundo Lira, Presidente- Beni Veras, Relator:
Relator: Senador Beni V eras
PARECER N• 454, DE 1991.
Com a Mensagem n° 269, -de 1991 (Mensagem n° 560,
Relativo à escolha do nome da S~ Neide Teresinba de 16-10-91, na origem), o Senhor Presidente da República,
Malard para Conselheira do CADE - Conselho Admi- :ilos termos dos artigos 84, inciso -XIV, e_ 52, íiiciso III, alínea
f, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República
nistrativo de Defesa Econômica.
submete à aprovação do Senado Federal o nome do Sr. Paulo
Relator: Senador Beni Veras
Gustavo Gonet Branco para Procurador do Conselho AdmiCom a Mensagem n" 269, de 1991 (Mensagem n" 560, nistrativo de Defesa Económica -c; CADE.
Os referidos dispositivos constitucionais cOnferem ao Sede 16-10-91, na origem), o Senhor Presidente da República,
nos tennos dos arts. 84, inciso XI_V_, e 52.., inciso III; ali11_~ nado Federal competênciã privafíVa para aprovar previamenf, da Constituição Federal, o Senhor Presidente da República te, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de titulasubmete à aprovação do Senado Federal o nome da S~ Neide res de cargos públicos que a lei determinar.
Teresinba Madard para Conselheira do CADE -Conselho
· A Lei n• 8.158, de-8 de janeiro de 1991, que institui
Administrativo de Defesa Ecoriômica.
__
~orm~~ para a ciefesa ~~ çnnCOJTência, preceitua:, nO parágráfo
Os referidos dispoSitivos constitucionãiS~Coilfi!~reni··ao Se~ ~ni.co "do -art. 1~ que disciplina o Conselho Administrativo
nado Federal competência privativa para aprovar previamen- de"i:>efêSa~EêOnóffiica- CADE, órgão judicante da estrutura
te, por voto secreto, após argüição, a escolha de titulares do Ministério da Justiça, a audição da Câmara Alta na aprode cargos públicos que a-lei de_tcnninar.
vação do nome dos quatro Conselheiros, Presidente e Procu~
A Lei n" 8_158, de 8 de janeiro de 1991, que institui rador; para um mandato _de dois anos, permitida a recondução.
normas para a defesa da concorrêncía, preceitua, no parágrafo
O curriculum vitae anexadQ_à mensagem presidencial deúnico _do ã.rt. 14, que disciplina o Conselho Administrativo monstra que o Sr. Paulo Gustavo Gonet Bfanco po-ssui sólida
1
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fOrmação acadêmica na área jurídica, sendo Bacha'rel em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Direito Internacional, pela Universidade de ESSEX, na Inglaterra, onde
defendeu tese sobre o Direito à Privacidade e Liberdade de
EXpressão. Realiwu ainda, em nivel de pós-graduação, Curso
de Direitos Humanos Internacionais, em Estrasburgo, exercéndo ainda, desde 1986, atividade de Professor de Direito
Administrativo e de Teoria Geral do Direito Privado, na Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal.
_ _
Em termos de experiência profissional, o candidato foi
Assessor de Ministro do Supremo Tribunal Federal, de abril
de 1983 a outubro de 1987, e, a partir dessa data, Procurador
da República, cargo para o qual foi aprovado em primeiro
lugar no concurso nacional. Publicou vários trabalhos jurídicos
em revistas especializadas, revelando notório conhecimento
jurídico e económico para exercer as funções de Procurador
do Cade.
_
.
Tais funções e cargos, evi4enciados em seu currículo que
se encontra. à disposição dos eminentes integrantes desta Comissão, revelam o nível de qualificação profissional e de fo_nnação acadêmica do indicado, ficando, assim, esta Comissão
em condições de deliberar sobre a indicação do Sr. Paulo
Gustavo Gónet Branco para Procurador do Cade.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1991. - Raimundo Lira, Presidetite- Beni Veras, Relator.
PARECER N• 456, DE 1991
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado o• 278,
de 1991.

A Comissão Diretor.a apresenta a redação final do Pro je"to
de Lei do Senado n• 278, de 1991, que altera o item III do
art. 5• da Lei n• 8.059, de 4 de jullio de 1990.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de novembro de 1991.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanba Derzi,
Relator - Meira Filho - Lucfdlo PorteUa.
ANEXO AO PARECER N• 456, DE 1991
Altera o item lii do art. 5• da Lei n• 8.059, de
4 de julho de 1990.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O item III do art. S• da Lein• 8.059, de 4 de
julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redaçl!_q;
"Art. 5~
III - independentemente de sua condição, os filhos, menores de vinte e um anos ou inválidos, e as
filhas solteiras que viviam sob a de~ndência económica do ex-combatente por ocasião do seu óbito;'.'
Art. 2~' Revogam-se as disposições em contráriO.
PARECER N• 457, DE 1991
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n• 86, de 1991 (n• 4. 784-C, de 1990, na
origem), que "dispõe sobre a preservação, organização
e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República e dá outras providências".
Relator: Senador Josaphat Marinho
O presente projeto de lei, de iniciã.tiVa -do Poder Executivo, tem por escopo principal a organizaÇão técnica do acervo
d.ocumental dos titulares em exercício da Presidência da Repú-
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bli~a, visando a sua proteção e a viabilizaçãO do seu acesso,
mediante expresso consentimento deles ou de seus sucessores.
Entendidos como integrantes do património cultural brasileiro e declarados de interesse público, tais acervos têm sua
adequada proteção prevista no art. 216 da Constituição Federal.
No Capítulo I, o projeto em tela determina a organização
técnica para consulta e pesquisa de acervos presidenciais, faw
cultando às pessoas físicas ou jurídicas de direito privado,
possuidoras de documentos dessa natureza, a realização de
acordo prévio voluntário, no que diz respeito. à sua incorporação ao sistema documental criado pelo presente projeto
de lei.
Da mesma forma, o acervo presidencial privado é declarado, na sua origem, como propriedade do Presidente da República, estando, entretanto, sujeito às restrições previstas
pela Constituição Federal, no que tange à preferência de sua
compra pela União e à hnpossibilidade de sua alienação para
o exterior sem autorização prévia do Estado.
O Capítulo II define o sistema dos acervos documentais
piivados dos presídentes da República e dispõe sobre a c_omposição do grupo responsável pela viabilização do previsto no
projeto de lei, nomeando as entidades públicas que o integrarão e estabelecendo a possibilidade de se recorrer a pessoas
físicas oU jurídicas de direito privado que detenham conhecimento especializado_ sobre a matéria. O capítulo determin~,
ainda, as atividades concernentes a cada um dos organismos
públicos que promoverão o funcionamento -do sistema documental, resguardando, no parágrafo único do art. 6"', o acesso
a documentos sigilosos, sujeitos à legislação específica que
te gula a segurança do Estado.
Os titulares dos _órgãos da administraÇãO pública - a
S(lber: Arquivo Nacional, Instituto Brasileiro do Patríinónio
-Cultura/IBPC, Museu da República, Biblioteca Nacional, Departamento de Documentação da Secretaria-Geral da Presidência da República e a nova Secretaria de Documentação
Histórica do Presidente da República ,;_ comporão, como
membros natos, a Comissâo Memó_ria dos Presidept~s da República, sendo. sua ação considerada de natureza relevante
e não remunerada.
O Capítulo III trata da organização do acervo documental
privado do Presidénte em exercício, criando, junto ao Gabinete Pessoal do Presidente da República, a Secretaria de Do_cumentação J:listórica do Pre_sidente da República, a quem
caberá a coordenação dos trabalhos referent~ ao acervo documental privado do Presidente em exercício.
O Capítulo IV do projeto em análise trata dos mentenedores dos acervos documentais privados de presidentes da
República, definindo seus direitos e a possib1lidade de recorrerem ao Estado para organização e viabilização de ac:esso a
esses acervos, definidos os prazos de restrição à sua divulgação
pública.
As despesas decorrentes do presente projeto de lei correrãoà conta das dotações orçamentárias da Presidência da República e dos órgãos participantes do sistema previsto pelo
projeto.
·
É sabido que a preservação dos documentos de valor
histórico provenientes de instituições_ da administração pública
são fundamentais para a memória do País, elemento indispensável na definição do perfil cultural da nação.
Na etapa histórica em que vivemos, quando se assiste
à busca cada vez maior de uma efetiva aproximação entre
o Estado e a Sociedade, é imprescindível que não ·se perca
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de vista a adequação das políticas de proteção do património
__ -Jonas Pinheiro _,-João Rocha- Eduardo Suplicydocumental ao atual momento.
José Fogaça - Ganl>aldi Alves Filho - Esperidião Amin Nesse sentido, o presente projeto de -lei, de iniciativa
Carlos Patrocínio - Levy Dias - Coutinho Jorge - Meira
do Exeéutivo e aprovado na Câmara dos Deputados, cria
Filho- João Calmon - Marluce Pinto.
condições altamente mentórias para o regular exercíciO de
proteção a um dos acervos mais impoitantes da vida política
PARECER N• 458, DE 1991
e cultural do País e, até então, sujeito à dispersão e ao descoDa
Comissão
de Ed~c~_ção,_ sQbre o Projeto de Lei
nhecimento: o acervo de pre_sidentes da República.
da Câmara n• 4, de 1991 (n' 2.482-B, de 1989 - na
É sabido que, do ponto de vista arquivístico, a dispersão
origem) que "Cria e regulamenta o Fundo Nacional
docurnentaLtem sido dramaticamente agravada pela ausência
de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia - FNDCT
de uma política de controle técnico que atue sobre esses acere dá outras providências".
vos em proveito do cidadão. Entendendo-se a memória nacional, na realídade, como o conjunto das "memórias nacioilaísn,
Relator: Senador Coutinbo Jorge
ou seja, dos testemunhos das diferentes épocas e dos diferentes
I - Introdução .
contextos, é inegável que a documentação gerad~ pelo exercício da Presidência da República é de fundamental imporO projeto de lei em exame, de autoria da Deputada Cristância para a consolidação da história sócio-cultural de uma
tina Tavares, "Cria e '.regulamenta o Fundo Nacional de Dedeterminada época: Por essa razão principal (a organização
senvolvimento da Ciência e Tecnologia - FNDCT", Tem
eficieDte desse acervo, posto a serviço do usuário), o projeto
porobjetivo, contribuir para a promoção e incen-tivo ao ~:fes_en
volvimento _ yientffico, -à pesquisa e à capacitação tecnologica,
de lei em tela é bastante oportuno.
A proteçáo garantida pelo presente instruriJ.erito Se esten- nos tennos do art. 218, da Constituição Federa\.
de à documentação da mesma naturezaem mãos de cidadãos
Na, Câmara dos Deputados, a__!llatéC:a tramitou nas Coou de institu-içOes -de- direito p-rfvado, como medida acaU.te:- missões d_e _ConstituiÇãO e J ustíç_~_ e_ ~edação ~ fi!lat_lça,s e Tribuladora contra a dispersão desse acervo, sem, contudo, ferir _ ta_ção e de Ciência é T~pologq~_, Comunicação e Infórmática.
Na Comissão de Constituição e Justiça, foram oferecidas
os preceitos legais que protegem o patrimônió príVado. Signifi_pelo Senhor Relator duas emendas sugerindo pequenas alteracativamente, o parágrafo único do art. 1q já define a incorpoções, que não afetavãm a essência da proposta: a primeira
ração dos acervos presidenciais de propriedade priyada ao
grande sistema --que será _objeto de tratamentQ técnico-e - (art. 1~), diz respeito ao ato de criação, conforme dispõe a
especializado --coma--voluntária e suje_ita- a prévio acordo ementa do projeto (cria e regulamenta); a segunda (art. 2•),
substitui a expressão Hinciso I" por art. 19, visto que não
fonnal entre as partes.
Merece ainda menção o fato de o Projeto resguardar existe;; qu~lquer inciso no referido artigo. A Comisão, ao exao papel da União como __comprador preferencial, em caso de
minar o projeto, adotou somente a emenda ao art. 2~ (emenda
venda dos acentos de posse de particulares, devendo, também, n' 2).
a mesma União ser Obrigatoiiamen"tie ouVida em caso de alie-_A Comissáo_de Ciência e Tecnologia,-comupicaÇão
nação dos acervos referidos para o exterior, preveni:h.do-se, e Informática não ofereceu qualquer proposta ou tipo de repacom esta medida, a inde_~ida expatriação de dnClJmentos essen- -ro ao projeto.
ciais pata a cõnfOnTiaçáo histórica da Nação.
_ _
_ __ --~Na Comissão <;fe _Finanças e_ Tributação o projeto,
Outro ponto a ser apréciadn_-é a congregação de institui- ao ser analisado pelo Senhor Deputado César Maia, sofreu
ções, cujo tratO com a questão cultural e, em particular, com por parte do Relator, 9 (nove) emendas, que alteraram e
a questão arquivística, garante a otin:iii::tção do tratamento aperfeiçoaram o texto original, toçlªs descritas nQ :r:espectivo
técnico dos acervos a serem colocado~ à disposição da socie- Relatório, aprovadas pela Comissão e introduzidas no texto
.dade._O-equívoco do fracionamento conceituai das diferentes sob exame.
A justificativa resSalta que ~'a pesquisa é o pOÕto de apoio
abordagens técnicas pode ser, em grande parte, evitado com
tal medida. Por outro lado, a Comissão Memória dos Presi- sobre o qual se assep.ta o desenvolvimento científico e tecno~
dente da República, prevista pelo projeto de lei,- reúne os lógico de qualquer nação" e que somente com a "pesquisa
setores da administração pública revestidos :de legitimidade_ um_ país pode forma sólida base de conhecimento desenvolver
para o cumprimentO dos obj.etivos~ a serem_ colimados~ por novas tecnologias _e_ competir ng_ mercado mundial. Apesar
sua tradição e capacitação técnica. _ _
_
disso, a ciência e a tecnologia vêm sendo tratadas no Brasil
É importante·salientar que os documentos sigilosos, regu- a um nív~l ínfimo_•:, Sem recursos e descaracterizada como
lados por legislaçó_es específicas-,- assim o são considerados prioridade de Governo, "essa área chegou a um tal nível
pelo presente projeto de lei, conforme o parágrafo único do de abandono que hoje centros de pesquisas montados _a um
art. 69 •
custo- altíssimo e pro jetos de pesquisas que vêm sendo desenFinalmente, por entender que a guard~ adequ~da dos volvidos, há anos, correm o risco e interrupção por falta de
acervos documentais da história do País é fundamental para recurso".
É patente a necessidade do Governo de não só aumentar
a preservação da nossa identidade cultural e considerando
que o Projeto de Lei da Câmara n' 86, de 1991 (n• 4.784-C, os gastos globais em Ciência e Tecnologia (CT) dos atuais
de 1990, na origem), do ponto de vista do mérito, promove 0,74% do Pffi para um nível em tomo de 1,40%, no _final
um significativo avanço nessa matéria, e ao ·mesmo tempo, de 1994, como também transferir para a iníciativa Privada
atende aos requisitOs da constitucionalidade, juridicidade e os dispêndios em cr ~l:oniuniente afirmamos que o Governo
técnica legislatlvà, prónllnciamo-Oos favoravelmente a sua (Brasil) investe em" CT 0,74% do PIB quando países como
os Estados Unido-s,_ Japão, Alemanha, Coréia do Sul e outros
aprovação.
.
-.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1991. -Lourem- países do 1? mundo :iJtvestem valores em_ cr que vão de 1,3%
berg Nunes Rocha, Presidente - Josaphat MariÕbo, Relator a 2,78% dos seus íniensos PIB. Entretanto, devemos perseguir
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- e este é o objetivo explícito do atual projeto pela própria
'dinâmica de apresentação e atuação - a -elevação gradual
dos investimentos do setor pri':'ado em CT, para·qué possamos
atingir percentuais de 45% (Itália) a 81% (Coréia) de recursos
privados. Assim evitamos ficar ria incómoda posição em que

94% dos gastos para geração de CT, são provenientes dos
orçamentos públicos (Federal, Estadual, Municipal) e dos 6%
restantes___ SO% s_e originam de empresas estatais e somen.te
20% do setor privado.
·
Sabe-se que a política dentífica·e-tecnológica não pode
ser definida sem uma estreita_ relação com o setor produtivo
e, conseqüentemente, atrelada à política iildustrial.
O projeto, de autoria da ilustre_ Deputada Cristin~a Tavares, apesar de ter sido apresentado no início de 1989, muito
se aproxima das metas e objetivos do atual plano de metas
para o se to r de CT. no período 1990/94, onde se prioriza
o desenvolvimento cient_íficó e tecnológico~-visando à melhoria
do padrão tecnológico da produção, da competitividade do
produto· brasileiro, quer inferna quer no mercado internacional, e da qualidade de vida e bem-estar do povo. Preocupa-se o Poder Executivo em fornecer ·instrumentos para a
competição, a curto prazo, com oS-prOdutos importados. A
Política Brasileira de Ciência e TettmJogia (PBCT), assim,
estaria orientada para a capicitação tecõológica da indústria,
através do estímulo direto às empresas·--e do fortalecimento
das condições externas {importações faCilitadas para a modernizaÇão do porque interno). Para insfiuriiéitlil.lizar esta nova
política de CT, o caritinho natural seria a Lei de Meios anual e plurianual - que pelos cortes sofridos (quaselinear)
de 70%, para o presente exercíCio,-eStaria a iinpedir esta
importante alavancagem que o setor está a exigir, dentro-das
- --.-.-.-prioridades nacionais.
- --- - -O projeto,- neste particular, dá oportunidade às empresas privadas nacionaiS (art. 39 ) parã i obtenç-ãó de financiamentos do FNDCf, com o propósito de- estimular o próprio
setor a integrar-se no esforço de pesquisa e desenvolvimento
(PD) e incorporá-lo como fator de _lUcro-; produtividade, eficiência, modernizaçãó" e risco, como já assinalamos. A autor
cita na justificativa o ·exemplo dos Estados Uni_dos, onde o
Estado apoia a pesquisa em. s-uas inúmetâs universidades e
centros de pesquisa~ cabendo à iniciativa privada o maior
esforço em investir pesadamente para a complementação do
desenvolvimento de pesquisas, onde o_ setor governamental
não pode atingir ou obter resultados específicos.
- O projeto, por outro lado - -art,_ 4~", parágrafo úniCo
- , tenta reduzir o custo -da máquina administrativa e coordenadora dos recursos, limitando no máximo_ em 5% (cinco
por cento) dos recursos do recriado FNDCT para o- custeio
das despesas administrativas das enticJades aplicadoras. desses
recursos, cabendo à entidade gestora ....;... FINEP - Financiadora de Estudos e Projetlls ~a compensação de 0,5% (meio
por cento) como taxa de administraÇãcf;·cobrada semestralmente. Buscou-o-projeto eliminar custos: elevados, os quais,
segundo sua autora, vêm "ocorrendo no CNfq, em que as
despesas com admiriistração e coordenação (11, 1% da dotação
total) quase equivalem aos dispêndios com todos os institutos
de pesquisa (13%)".

II - AnáUse do Projeto
O projeto original, nos seus 13 (treze) artigos, tninsfeiíb.
- (art. 5') - a administração de FNDCT, da FINEP FinanciadOra de Estudos e Projetas para ó BNDES, que seria
exercida com o controle do Conselho de Ciência e Tecnologia.
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Com as_ emendas apresentadas pelo Deputado César Maia
e adotadas pela Comissão de Finanças e Tributação, muitos
artigos foram modificados, incluSive o art. 5<.>; que -trãh:Sferirie incumbiu a FINEP a função de administ~ar e gerir o FNDCf.
Entretanto, rriedida paralela gão foi apresentada no sentido
de alterar os arts. 7'!, 89, 99 e 10 que complementavam, no
projeto original~ as demais atribuições então concedidas ao
BNDES, de iniciativa da sua Autora que, posteriormente,
"Inodific_ou tais atribuições. Assim, por alguma falha, ao ser
composto o projeto, na sua-totalidade, resultou dupla administração e gestão do FNDCT: no ali. 5', a F!NEP fica incumbida,
caracterizada e autorizada a ''praticartódós os atos de natureza
técnica e administrativa necessáriOs à gestãO do fundo; no
art.-7~, ficam estabelecidas idênticas atribuições ao BNDE.S,
como administrador e gestor do mesmo fundo_ - FNDCT.
O art. 10 estabelece, ainda que o BNDES "fará jus à taxa
de administração de 0,5% (meio por cento) ao ano, calculada
sobre o ativo total do FNDCT. cobrada semestralmente".
Alguma providência deve ser tomada para sanar flagrante
e futuro conflito administrativo~ gerado por falha de técnica
legislativa, pois é inconveniente haver dois organismos especializados a opinarem sobre a administração e a gestão ~e
um mesmo fundo.
Tradicionalmente, entendemos que até por economia e
tradição, caberia à FINEP, a contiiluidade dos seus serviçoS
de consultaria, firiaricianiento e acompanhamento nas áreas
de competência. Esta instituição é uma agência governamental
de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico do
País c virtCi.Ilada à atual Secretaria da Ciência e Tecnologia.
O diversificadc ãmbito de atuação da FINEPestende-se desde
a··conce_ssão de recursos sem retorno (fundo perdido) através
~de_ alguns programas do FNDCT, para projetas de pesquisa
básica e aplicada em universidades e in-stitutos -de pesquisa,
até o financiamento de longo prazo com baixos encargos,
para projetas de capacitação e desenvolvimento tecnológico
em empresas nacionais, processados através do Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Empresa Nacional
- ADTEN- e do programa de Apoio às Empresas de Serviços de Consultoria- AUSC.
.
A FINEP, como gestora do FNDCT, vem assumindo
a cc-reSponsabilidade pela manutenção de cursos de mestrado
e doutorado de reconhecida excelência, formação e modernização da infra-estrutura de pesquisa, além do financiamento
de projetes de pesquisa científiCa e tecnológia de importância
estratégica para o País. Como exemplo, citamos alguns usuários: UFRJ, UFMG, UFRGS, UFPE, USP, UFPB, UFMA,
UFPA, UFBA, UFSC, !PT e outros.
De outro lado, com a coordennação do ADTEN, a FINEP financia projetas que abrangem desde desenvolvimento
de novos produtos e processos, implantação de centros de
qualidade, absorção de tecnologia de engenharia básica e de
detalhamento, até o apoio à formação de Planos diretores
municipais e estaduais. Há dezenas de empresas que a FINEP
vem apoiando nas mais diversas iniciativas e especialidades
de atuação no mercado interno.
A FINEP é uma: empresa séria, competente, com custo
reduzido de manutenção e de propriedade do Governo Federal. A atuação do BNDES, como se _sabe, é mais no campo
industrial de médio e grande portes, não vinculada, em termos
_ gerais, cóm -as instituições que- vêm operando c-om a FINEP
e nesta cadastradas. É, sim, empresa com tradição e competência comprovadas no trato com assuntos do setor de ciência
e tecnologia. Tanto assim que, no orçamento para 19~1, o
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Governo Federal prestigiOU-~_FINEP ~-a dotou de recursos
para financ1amento-dci setor CT, no perído 19~_9/94, com valores e crescimento (28% a. a.) jamais vistos ert:cãdministrações
anteriores, mesmo quando comparado com -~gl}_ns períod_~s
em que a Ciéncia e a Tecrtõlógia f<;>ram consi<f:eradas prioritárias. A FINEP é uma empresa perfeitamente _integrada na
área de CT, e, por isso, não achamos conveniente a sua e_xclusão ou mesmo a po~Sível cc-participação com outra e-mpresa
-também competente - como é o BNDES, o qual cabe
desempenhar inúmeras tarefas e _incumbências de interesse
da economia nacional.Pequenas alterações ao texto do projeto são necessárias.
Oferecemos, p-ortanto, aos ilustres pares dessa Comissãoemendas que, se adotadas, poderão ser anexadas ao texto
do projeto, modificando-o para uma posterior reflexão mais
profunda, por ocasião da discussão no Plenário desta Casa.
III - Parecer
Para ajustar melhor o projeto, achainos necess:~c; efetuar as seguintes sugestões que i!J.~orporamo~ ao projeto na
forma do substitutivo -que apresentamos adiante:
1) alteramos o art. 19 , adotando a eme-nd_a_ d~ c;omissão
de Justiça e Redação -_da Câ!llara que;-apesar- d_e aprovada,
não fofincluída no texto do projeto;
~
2) a) adaptamos a alínea a do art. 2' às prioridades fixadas
na Lei de Diretrizes OrçamentáriaS - LDO -, e não do
Orçamento Geral da União;
b) alteramos a alínea c e, com isso, ampliamos o financiamento a fundo perdido a todas as áreas e não só àS estfatégfê'i:ts;
c) transferimos para a alínea d do art. 2<:>, o percentual
indicado no parágrafo único do art. 4<:>, por t~atar-se de diretrizes gerais (Iimj_te máximo de 5.% para despesas administrativas por parte das entidades _beneficiadas);
3) alteramos O art. 3 9 restringindo os benefiCiários dos
recursos do fundo, haja vista que ·os peSquisadores, ~ientistas,
professores e estudante~ já sãO_- atendidos pelos recursos e
programas do CNPq.
4) retiramos a alínea g do art. 49 por questões puramente
operacionais haja vista que o item "e" do mesmo artigo garante o retorno ao Fundo do capital aplicado.
5) a) sugerimos nó art. 5' a substituição do "Sei::retário.
da Ciência e Tecnolo.gia" pelo "Cõnsellio Nadn_nal de Ciência
e TecnOlogia"', cm face do disposto na Lei n~" 8.090/90;
b) caracterizamos a"FINEP" (art. 5') como agente finall.ceiro, evitando-se a dupla caracterização constante c!o texto
(Secretaria Executiva + administrador}. O "BNDES" fica
em to_das as menções (art. 79 , 99 , 10, 12), substituído pela
"FINEP" (emenda da própria autora mas não incluída no
texto);
.
6) propomos a alteração do art. 8',já que o Conselho
Nacional de Ciéncia e·Têcnologia não poderia "aprovar" a
programação de financiamerito, e não teria sentido a fixaçãq
de datas e prazos (outubro de cada ano). Tudo deve ser reme~
tido para o processo de elaboração da proposta orçam~ntária
e, antes desta, a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
_ _
_
_
7) modificamos o percentual da -taxa de adminiStração
de 0,5% para 2%, viSto Ser esta últinla a taxa históricit que
a FINEP vem cobrando desde 1975. O valor é calculado sobre
o ativo total do FNDCT, devido semestralmente;
8) êompatibilizamos o art. ~2 ~mas alterações propostas
nos ·arts. 59 e 6~
--
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IV - Conclusão
Em face de exposto e para ajustarmos todas as modificações constantes do item anterior e sugeridas ao longo do
nosso parecer, propomos o seguinte substitutivo ao PLC n9
4, de 1991.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÁO DE EDUCAÇÃO,
AO PLC N' 4, DE 1991
"Cria e regulamenta o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia - FNDCT, e dá
outras providências.
O Cong'resso Nacional decreta:
Art. 19 É criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Ciência e Tecnologia --FNDCT, com a- fiilalidade de
promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa
e a capacitação tecnológica, nos termos do art. 218 da Constituição Federal.
Art. 2' Na definição das prioridades e formulação da
política e do programa operacional do Fund_o serão observadas
as seguintes diretrizes gerais:
a) fortalecimento de instituiçõ·es que realizem pesquisas
e experimentações científicas e tecnológicas orientadas para
os setores de produção considerados prioritários para a economia nacional e assim definidos na Lei de Diretrizes Oiçamentárlas e no Plano Plurianual;
· b) distribuição criteriosa de recursos a projetes que visem
àtransferéncia de co-nhecimento, absorção e difusão de tecnologias;
c) fomento à pesquisa básica atraVés de fi:riimciamento
a fundo perdido;
d) limite máximo de 5% dos recursos recebidos para o
custeio de despesas administrativas, por parte das entidades
beneficiadas com financiamento do fundo.
Art. 39 São beneficiários dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tec_noÍogia- FNDCT,
as- universidades úU unidades universitárias, os institutos de
pesquisa de n-atureza pública, as empresas públicas e privadas
nacionais.
Art, 4' Constituem fontes de recursos do FNDCT:
a) recursos orçamentários, aprovados pelo Congresso
Nacional, para atender às finalidades do Fundo;
b) auxílios, subvenções, contribujções, transferências e
partidpações em convênios;
c) doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas
públicas ou privadas;
d) produto de suas operações passivas de crédito> juros
de depósitos bancários e outras;
_
e) rendimentos, acréscimos, juros e correção mónetária
provenientes da aplicação de seus recursos;
O as amortizações recebidas dos mutuáriOs do Fundo;
g) o produto das operações. que, por sua conta, forem
feitas com instituições financeiras nacionais;
h) recursos de outras fontes.
Art. 5' ·· Compete ao Conselho Nacional de Ciência e
Tecnologia - CCT), nos termos da Lei n' 8.090, de 13 de
novembro de 1990_,__estabelecer as diretrizes para aplicação
dos reCurSos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciéncia e Tecnologia - FNDCT, incumbindo à Financiadora de
Estudos e Projetos ~ FINEP, na qualidade de seu agente
financeiro, praticar todos os atos de natureza té'r.nica e administrativa necessáriOs â gestão do Fundo.
.
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Art. 6• São atribuições do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia - CCT:
. _·
a) aprovar políticas. programas e normaS de procedimento para aplicação de recursos, de acordo com as nonnas estabelecidas no art. 89 desta lei;
b) aprovar o orçamento do FNDCT;
c) indicar providências para compatibilização das aplicações do FNDCT com as ações dos demais órgãos do governo
ou entidades privadas, visando ao intercâmbio e transferência
de conhecimentos e tecnologia entre entidades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internaciolfâis;
- --- d) avaliar os resultados obtidos.
Art. 7• São atribuições da ·FINEP, oomo agente finan.
·
·
ceiro do FNDCT:
a) gerir os recurso.s;
b) definir narinaS; ptbCêdimentos e condições operacionais, enquadrando_ os pedidos de recursos nas faixas de financiamento a fundo perdido, incentivo parcial ou operação de
crédito e formalizando os contratos co_mpetentes;
c) celebrar convênios de repasses de recursos para insti--- -- _ _ , -, . . , ~tuições de pesquisa;
d) prestar contas dos resultados_ alcançados, do _desel}lpenho dos pesquisadores e do estado dos recursos e aplicações.
Art. 8~' Nos prazos estabelecidos na sistemática de planejamento orçamentário da União, a FINEP encaminhará
à apreciação do Conselho Nacional de Ciência e Tec_nolOgia
a proposta de aplicação dos recursos relativos aos programas
de financiamento pata o ano seguinte, ·parir a devida, inclusão
na proposta orçamentária.
Art. 9• A FINEP enviará anualll1enie ao Congresso Nacional relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos~ relacionando os projetas atendi~
dos, seus respectivos valores e as áreas de estudos ou pesquisas
. _.
-_
-,
correspondentes.
Art. 10. A FINEP farã jus à taxa de administração de
até 2% (dóis por-cento), calculada sobre o_ a.tivo total do
FNDCf, cobrada semestralmente.
Art. 11. Os saldos relativos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico serão transferidos para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia - FNDCT, criado por _esta_ lei,_ dentro dO prazO -de
sua regulamentação.
__
_
_ _ _
Art. 12. O Poder Executivo regulamerltará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias oontados da sua publicação.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na da,_t_a de sua_p,q,blicação.
·
Art. 14. Revogam-se as disposições em ~Õ~trário, especialmente o Decreto-Lei n• 719, de 31 de março de 1969.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 1991. -Louremberg Nunes Rocha, Presidente - Coutinho Jorge - Relator
-Jonas Pinheiro- José Fogaça- Eduardo Supllcy- João
Calmon -- Levy Dias -- Marluce Pinto - João Rocha Esperidião Amin - Carlos Patrocínio - -Josaphat Marinho
- Garibaldi Alves Filbo - Meira Filho.
PARECER N• 459, DE 1991

Da Comissão de _Educação, sabre o Substitutivo
da Câmara dOs Dej)uta-dOs S.o Projeto de Lei do Senado

n• 223!89 (n'_ 4.901-D/90, naquela Casa), que diSpõe sobre a mclusao das creches e estabelecimentos similares
no programa educacional brasileiro.
Relator: Senador Carlos Patrocínio

I -
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Relatório

O .nobre Senador. Teotonlo Vilela Filho apresentou ao
Senado Federal projeto de lei com o objetivo de incluir as
creches e estabelecimentos similares no programa educacional
brasileiro. Esse projeto, ao qual foi dado o número PLS
223/89, foi aprovado nesta Casa e encaminhado à Câmara
dos Deputados, onde recebeu o número PL 4.901/90.
· · A Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
- dos Deputados debateu a proposta e decidiu aprovar o projeto
nos termos de substitutivo apresentado pela nobre Relatara
Deputada Eurides Brito.
_... '-O projeto, agOra enêaniinhado ao Senado Federal detern:tin_a que as creches e estabelecimentos similares pa~sem a
set coõside;ados instituições educacionais, integrando o sistema de ensmo. Dessa forma, tais lnstitiiiçõ'ês observarão as
normas pedagógicas estabelecidas pelo Ministério da Educação e Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, e as
normas de natureza sanitária defmidas pelo Ministério da Saú~
de e pelas Secretarias-Estaduais e MunicipaiS -Ge Saúde.
__ . Determina, também, _que os~rviços prestados às crianças
envolvam, "de forma integrada, as atividades de educação
saúde, alimentação e apoio social".
'
Finalmente, o substitutivo aprovado na Câmara dos Dep~tados, determina que o Po~er Executivo regulamente a
let no prazo de 90 (noventa) di_as a__contar de sua vigência.
I I - Parecer
O- Brasil é signatário da "Convenção sobre os direitos
da Criança", adotada, unanimamente pela Assembléia das Náções Unidas em 1989. Em _seu artigo 18, a referenciada Con- ·
_y_enção preceitua:
"1. Os Estados-Part_es envidarão os seus melhores
esforços a flrri de assegurar o reconheciinento do princípio de qU:e ambos os país têm obrigaçõeS comuns
com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Sua- preocupação fundamental visará o interesse maiOt da criança.
2. A fim de garantir e promover os direitos anunciados na presente Cõilvenção, os Estados-~artes prestarão assistência adequada aos pais e aos representantes
legais para o desemperiho de suas funções no que tange
à educação da criança, e assegurarão a criação de instituições, instal_ações e serviços para o cuidado_Q.as crian· ·
ças.
3. Os_ Estados-Partes adotarão todas as medidas
apropriadas a fim de que as crianças cujos paiS- tnibalham tenham direito a beneficiai:-se dos serviços de
assistência social e creches a que fazem jus." (Cf. Unicef, Situação Mundial da Infância 1991, p. 76).
A Constituição Federal é clara na determinação da proteção à infância, notadamente no art. 227, onde em seu caput
há a determinação de que: "É dever da família, d,a sociedade
e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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 e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-la a _salvo de toda forma de negligência. di:c:.criminação, exploração, violência, crueldade e opressão". Seguindo os mesmos princípiOs, o art. 208 define que o dever
do Estado com a educação, entre outros, será efetivado me-
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diante a garantia de "atendimento em creche e pré-escola
às crianças de zero a seis anos de idade. (Art. 208, IV).
Há concordância unânime dos Senhores Senadores e Deputados que a proteção à infância é questão de fundamental

importância: ao País e todos têm consciência plena que o aten-

\Seção II)

Sexta-ff;ira 15 8035

Sala da Comissão, 12 de novembro de 1991. -Louremberg NuneS Rocha, Presidente- João Calmou- Carlos Patrocínio, Relator- Levy Dias- Jonas Pinheiro - José Fogaça
- Eduardo Suplicy - Marluce Pinto - Josaphat Marinho
- João Rocha - Esperidião Amin - Garibaldi .\lves Filho
- Coutinho Jorge __:. Meira FilhO-

dimento à infância no Brasil é ainda muito insatisfatóti"ó.
Segõ.hdo o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e EcoO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expenómicas - !BASE, "aproximadamente 40% das crianças de
0-6 anos estão sentia atingidas por algum tipo de programa diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetes de lei do Senado que serão lidos
de atendimento ou desenvolvimento inf3.ntil, 15% das crianças
pelo Sr. I• Secretário.
de 0-6 anos são acobertadas por serviços de pré-escola. Apesar
São lidos os seguintes:do incremento havido na última década, o acesso da criança
pobre à creche e à pré-escola ainda permanece insatisfatório.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 370, DE 199_i
Nas maiores_ cidades do País, em 1985, a taxa de inatrícula
de crianças de famílí_as com menos de 114 do salário mínimo
Permite a exploração de jogos de azar em hotéisera de 10% apenas·~ (ln: Conferência ax.bra-sil, tópico 416,
cassinos e dá outras providências.
7 de outubro de 1991, Rede AlterNex).
·
O Congresso Nacional decreta:
Essa realidade deve animar ainda mais os homens de
Art. lo Fica pennitida, mediante autorização governaresponsabilidade deste País a declarar e trabalhar para por mental e na forma que vier a ser regulamentada pelo Poder
em prática o prinCípio da absoluta prioridade, definido na Executivo, a exploração de jogos de azar em hotéis-cassinos
Constitu"iÇáõ, em favor da criança e do adolescente.
que Venham a ser construídos dentro dos limites dos municf~
A proteção da infância, a educação da criança, a atenção pios de Manaus e Foz do lguaçu.
com sua saúde e alimentação, o respeito à sua integfidade
§ 1~ Para efeito desta Lei, hotel-cassino é o meio_ de
físiCa e espiritual, são condições essenciais, Sem substituto, hospedagem de turismo, classificado pelo Instituto Brasileiro
para a construção da verdadeira cidadania e a evolução da de Turismo- Embratur, administrado sob uma úníca direção
sociedade; são elementos axiomáticos da edificação da nãCio~ societária e cjue disponha de áreas, padrões construtivos, instanalidade.
lações, equipamentos e serviços a serem definidos pela Embra~
Em decorrência da aplicação desses princípios, -há que tur, destinados à hospedagem, prática de jogos de azar, entreobservar-se que:
tenimento e lazer dos usuários.
1. as creches e estabelecimentos similares têm imporArt. 2~ Caberá ao Instituto Brasileiro de Turismo tância no processo de educação da criança, pois constituem .Embratur, autorizar a exploração de hotéis-Cassinos aos soliciespaços complementares ao lar, estabelecem níveis de sociali- tantes que se enquadrem nos critérios estabelecidosnesta Lei
zação da criança, interferem em sua formação societária e e na r~gulamentação posterior.
moral, da mesma forma que auxiliam na criã.çâõ. de hábitos;
Art. 3~ O interessado na obtenção de autorizaçã9 de
dessa feita, devem, necessariamente seguir orientações educa- funcionamento de hotel-cassino, deverá recolher na forma
cionais compatíveis com o estágio 'de desenvOlvimento das e valor fixados pela Embratur, taxa de s_erviço, não reembolcrianças, caso contrário, a funçãp pedagógica que exercem, sável, para análise dO pedido e julgamento.
sem a devida qualificação, pOderá provocar irifluência nociva
Art. 4" São decisivas na apreciação da solicitação de
sobre as crianças. Isto significa dizer que, orientados pedagogi- autorização de funcionamento as segliirttes contribuições eco~
·camente ou não, por sua própria condição, esses estabele- nómic_o-sociais das empresas participanteS:
cimentos todos exercem influência significativa no processo
I - investimentos ·que a erhpresa se comprometa- a realide educação da criança, em momentos fundamentais da edifi~ zar na construção de hotéis e OJ!~ras instalações de lazer, esporcação de sua personalidade fudiY:idual e social. Este fato, por tivas, culturais e de interesse turístico nas cidades aludidas
si só, determina que o Estado deve regular a ação dessas no art. 1";
instituições, disciplinando o exercício de suas atividades, em
_Jl - contribuições sob forma de ativos monetários ou
favor da criança.
financeiros, destinadas a investimentos do Município interes~
2. a ex1Stência de estabelecimentos de apoio à criança :sado, nos campos de fomento turístico indicados no inciso
permite maior liberdade aos pais_p_ara o exercfcio de atividades anterior;
-UI - programas de formação e treinamento de profisprofissionais necessáriãs -à rrianutenção- dã:- família. Situação
esta que se torna essencial quando a mãe é a única pessoa sionais- em hotelaria e serviços afins, com a especificação,
com responsabilidade de criar os filhos (são signifiC"ã:tivOs oS em compromissos,"-do respectivo conteúdo e meios de execasos em que isso ocorre). A existência de um sistema adequa- cUção;
IV - propostas que melhor caracterizem a utilização
do de creches significa a- liberdade da mãe para o exercício
de suas funções profissionais e garantia de certo nível de quali~ de mão-de~obra da região onde será implantado_o empreendimento;
·
dade de vida da criança. V - integração do projeto às condições ambientais da
III- Voto
região.
Art. s~ A eXploração de hotéis=cassirióiii"é i-estrita a· emPor esses motivos, e tendo em vista que o substitutivo
aprovado na Câmara dos Deputados completa de maneira presas que preencham cumulativamente as seguintes condi:
_ --._ ,adequada a proposta antes aprovada no Senado Federal, so- ções:
I - sejam nacionais~ cõiii capital constituído exclusivamos favoráveis à aprOvaÇão do projeto de tei nos termos do
mente de ações nominativas;
substitutivo da Câmara dos Deputados.
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II- comprovem idoneidade finan·ceira, inclusive de seus
sócios e administradores que deverão também comprovar idoneidade moral.
§ 1<:> Nenhuma pessoa física oujurídi_ca poderá ser acío-nista ou ter participação em__mais_d_e_três hotéis-cassinos.
§ 29 A nenhuma eiilpresa poderá ser autorizada a expioração de mais de um hotel-cassino.
______ ___ __ .Art. 6~ Constarão Obrigatõriarrieilte do ato de autorização:
I - o prazo de duração da autorização;
II- horário de funcionamento;
III - a relação dos jogos autorizados e .a especificação
quantitativa e qualitativa dos móveis e equipamentos a serem
_
utilizados no jogo·;- - IV- os nome..s dos diretores e sócios__n;_sponsáveis.
Art. 7~ O Poder Executivo baixará, dentro de cento
e vinte dias a contar de stia pUblicação; os regulamento~ necessários à aplicação desta Lei.
__
§ 1'? A regulamentação estabelecerá as condições para
a aprovação dos diretores, sócios e pesS:oaLempregado, a qualquer título nas salas de jogos e na gerência das empresas
autorizadas a operar as atividades de jogo, e fixará ã OOmpetência das autoridades supervisoras para designar previamente
as pessoas autorizadas ao desempenho das atividades meneionadas neste parágrafo.
_ _
§ 2'? Os regulamentos de que trata o caput deste art-igo
definirão:
· •-
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sob qualquer forma, seja em moeda nacional ou estrangeira,
seja em valores convencionais que -as repfesetftem. Art. 11. Os hotéis-cassinos não terão acesso aos benefícios fiscais e estímulos financeiros e/ou linhas de crédito
em_ cond~ções favprecidas previstas para o turismo.
Art. 12. As empresas autorizadas fícain obrigadas a:
__ 1-:-:.eJetuar, sempre que necessário, obras de conservação
e. reparação dos edifícios, mobiliário, utensilios e equipament~_-'-dos__b_otéis-cassinos e das _á~eas externas;
_
- II --colaborar com as_ iniciativas ofidais que tiverem
cqmo objetivo fomentar o turismo na área ou região onde
estiverem localizadas, promovendo e patrocinando exposiçõcs, espetáculos ou provas esportívas Segundo programas
e calendários a serem estabelecidos com a Embratur e _Õrgãos
Oficiais de Turismo:
-·III -recOlher, em conta bancária específica o valor que
for fixado, conforme critérios explicitados na regulamentação,
como caução para a autorização;
IV- manter fundo de reserva para atender pag~mento
decorrente do movimento eStimado do fogO;
V- manter registras contábeis, em separado, das receitas -despesas i-elativas ao movirriento de apOstas.
- Art. 13. sem prejuízo dos tributos fede_rais, estaduais
e municipais que inciâam sobre as atividades dos hotéis-cassit(os, fica instituída contribuiÇão- sobre o lucro bruto dos jogos
de azai-, em -perceDtuaiS variáveis entre 10% (dez por cento)
e 30% (trinta por cento), dependendo da modalidade do jogo,
1-osdireitos~obrigãÇõeseresponsabilidadesdasemprena forma que vier a ser determinado pelo regulamento desta
sas e os dos usuários dos serviços oferecidos por essas _em~ Lei.
_
_
_
_
-presas;
·
§ l'? Para efeito deste artigo o lucro bruto do jogo se
II - os serviços que as empresas poderão ou d~verão determinará por controle direto ou por estimativa.
· ... ~ · ···- ---- -- ··
-,-§ 2° A contribuição instituída neste artigo será destiprestar ao público;
III- as designações, sfmbolos e expressões que poderão nada ao custeio de atividades prioritárias que visem o increou deverão ser usadas em relação com a~a1ividades reg~ladas; menta do tu~isii"!o interno e receptivo, e terá a seguinte destiIV - o processo e -a competência para a aplicação das nação proporcional:
penalidades a que ficarão sujeitas as pessoas, empresas e seus
-a) 50% (cinqüenta por cento) para o Instituto Brasileiro
responsáveis, por ínfriilgéncias das disposições da presente de Turismo- EMBRATUR;
Lei e dos atas regulamentados e normativos, expedidos para
b) 30% (trinta por cento) para o Estado e 20% (vinte
sua execução;
por cento) para o Município onde se localiza o hotel-cassino.
V - as modalidades de jogos de _azar_:_ permitidas, bem
§ 3~ A contribuição de que trata este artigo será devida
como as condições para o acesso do público às s.alas de jogo; a partir do início das atividades do hotel-cassino.
VI- a forma e a periodicidade das informações estatís_§ 4n Até o dia 10_(dez) de cada mês, as empresas autoriticas, contábeis, finanCeiras e patrimo-niais a serem-submetidas zadas a explorarem hotéis-cassinos recolherão ao Banco do
às autoridades competentes·, bem como os critérios de sua Brasil a crédito da EMBRATUR, do Estado e do Município
padronização e publicidade.
_
_
em que se localize o estabelecimento o yalor da contribuição
Art. 89 As empresas beneficiárias de autorização para referente ao mês anterior.
.
exploração de jogos de azar" e vedado transferir_essa expio§
A Embratur usará, em caso de atraso nos recolhiração e os direitü"S ligados à respectiva autorização, salvo sob mentes da contribuição, os privilégios processuais da Fazenda
condições a serem determinadas na regulamentação.
Púb_lica, em especial os relativos à cobrança dos seus créditos,
§ 1'? No caso de ser autorizada, de acordo com_a lei custas, prazos, prescrição e decadência.
·. --e os regulamentos respectivos, a transferência não excederá
Art. 14. A Embratur exercerá os poderes _de fiscalio prazo de duração da autorização -original.
z:ação confE:iidos à-UQião, no_ referen~e ao cumprimento desta
§ 29 A empresa autoriZada, seus diretores, sócios e ad- Lei e de SeuS-regulamentos pertírieiltes a aSsUntos de interesse
ministradores só pOderão ter reconhecida a transferência e do turismo, bem como ao recolhimentO" da contrib1,1ição estaseu favor se atenderem os requisitos_ estipulados no art. s~, tuída no. art. 14 desta_Lei, sem prejufzo das atribuições do
bem como demais disposições desta Lei.
Departamento da Rec_eita Federal quanto à aplicação desse
Art. 9o É vedado aos dirigentes e funcionários de ho- e de outros tributos federais, e nada obstando à fiscalização
téis-cassinos:
' -de segurança no âmbito das autoridades judiciais e policiais
I -participar Dos jogos de azar dos__hotéis-cassinos;
nos três nfveis d_aFederação.
_
.
_ , .
II - ter sua remuneração, ou qualquer parcela de sua
Art. 15. Nos casos de lançamento de tnbu_tos de OÍIC!O
remuneração, calculada sobre o movimento das apostas.
será aplicada multa de 5D% (cinqüenta por cento), calculada
Art. 10. :É vedado às empresas autorizadas fazer em- sobre o valor d_as G.Ontribuições não recolhidas _espontaneapréstimos ou firianc:iamentos aos usuários dos hotéis-cassinos, mente, atuali~adas monetariam_~nte.
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Art. 16. O nãO CumpriJ11ento das Obrigaç_ões e dispo~
sições estabelecidas nesta Lei e em seus regulamentos suj_eitará
os infratores às seguintes comlriações:
·
I - advertência por escrito";
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soluçãó sOcialmente justa, um problema que se arrasta há
mriitos anos.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. -Senador
AlTOriSo- C amargo.

II - multa pecuniárí3;
III- suspensão temporária das atividades;
IV - interdição do estabelecimento e da atividade;
V - cancelamento da autorização.
Parágrafo único. Aplicadas as Penalidades a que se referem os incisOs III e V do caput, a Embratur solicitará as
providêncías das autoridades competentes.
Art. 17. Não se sujeitam às penalidades previstas no
art. 50 do Decreto-Lei no 3.688, de 2 de outubro de 1941,

LEGISLAÇÃO CITADA
,
CONSTITUIÇÃO
.
. _
DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TITULOVl
Da Tributação e do Orçamento

os diretores, sódos e funcionários _dos hotéis-cassinos autori-

zados a funcionar de acordo com o estabelecido nesta Lei
desde que sejam dentro dos limites por ela fixados.
Art. 18. Esta Lei entrafá em vígor na data de sua publicação.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário.

Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO I
Dos Princípio_s Gerais
~- Art. 149.
Compete exclusivamente à União instituir
contriQuições sociais, de intervenção no domínio econômico
e de interesse das categorias profissionais ou eçonômicas, co~
mo instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146. Ill, e 150, I e Ui e sem prejufw
do previsto no art. 195, § 6", relativamente às contribuições
a que alude o dispositivo.
Parágrafo único. Os Estados, o Distritõ Federal e os
Municípios poderão instituir contribuições, -cobrada de seus
servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas
de previdência e assistência social.

Justificação

Há muito tempo, discute-se as vantagens e desVantªgens
da abertura dos cassinos no Brasil.
Nós mesmos, durante algum tempo, permanecemos em
dúvida sobre qual seria a melhor solução para esse polémico
assunto.
Hoje, no entanto, estamos convencidos de que é um total
contra-senso, combater-se os cassinos num país o-nele, ~§tda
vez mais, proliferam jogos áe azar acessíveis às pessoas de
baixa renda. O ''jogo do bicho", a "raspadinha", seguidos
o~
o~
o.-.~ o~.:.; ••.
de todas as outras loterias exploradas pelos governos sãõ-muito
.. --,- ......... ~- .......... ............................... ·-· .. -...... ~--~'- .. '. ..
mais nocivos do que qualquer cassino.
DECRETO-LEI Ne 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
A verdade é que, um dia ou outro, os cassinos serão
Lei das Contravenções Penais
abertos no BrasiL
Torna-se, assim, muito importante que·-a-- nossa rede de
PARTE ESPECIAL
cassinos seja construída dentro de um modelo que possa trazer
·····························CA:P"truio'Vü... -··-··················'·as melhores vantagens para o nosso país.
_
Os_cassinos quando funcionam bem incentivam o turismO~ nas contravenções relativas
ajudam a balança comercial e geram muitos empregos.
à polícia de costumes
Por outro lado, é notório que nessa competiç_ão_em atrair
Jogo
de
azar
para os cassinos os jogadores de alta renda do mundo inteiro,
Art. 50. Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar
liá um grande vencedor: os Estados Unidos d_a América_do
público ou acessível ao público, mediante o pagamento de
Norte.
O modelo americano que concentrou hotéis-cassinos- em entrada ou sem ele:
Pena -prisão simples, de 3 (três) meses a I (um) ano,
apenas dois pontos--- Las Vegas e Atlantic City- distantes
e
multa,
de dois a quinze Contos de réis, estendendo-se os
entre si, foi o que deu e está dando mais resultados.
Nosso projeto, partindo do princípio de que nada é mais -efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decosábio do que seguir o que_já deu ceita, pretende 'concentrar ração do local.
§ 1~ A pena é aumentada de um terço, se existir entre.
nossos hotéis-cassinos cm Manaus e_ Foz do Iguaçll:.
Cremos ser desnecessário falar da potencialidade insupe- os empregados ou participantes do jogo pessoa menor de
anos.
rável de Manaus (Capital da Floresta Amazô_nica) e de Foz 18 (dezoito)
§ 29 Incorre na pena de multa de duzentos mil réis a
do Iguaçú (Capital das Cataratas), com relação ao chamado
dois contos de réis, quem é encontrado a participar do jogo,
turismo ecológico -o turismo do futuro.
como ponteirO ou apostador.
Ninguém desconhece, também, a angustiante necessidade
§ 3~ Consideram-se jogos de azar:
que as duas cidades têm por geração de novos empregos.
~á} ó jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva
Manaus pelas perdas ·que vem sofrendo em virtude da diminui~ ou principalmente da sorte;
ção dos incentivOs- âa Zona Franca e Foz do Iguaçu pelo
b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo
contingente de desempregados que herdou da construção da ou de local onde sejam autorizados;
Usina Hidrelétrica de Itaipu.
c) as apostas sobre qualquer outra competição eSportiva
Por tudo isto, esperamos que o Congresso Nacional dê
§ 4"' Equiparam-se para os efeitos penais, a lugãr acesw
uin apoio consensual a esse projeto que resolverá com uma sível ao público:
M O • ; . . • • O . • : o o • .--• • • o o o . - . • • o o • o o • • o • O O . · ;
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a) a: casa particular em que se realizam jogos de azar
quando deles habitualmente participam pessoas qUe não sejam
da família de quem a Ocupa;·
b) o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujqs ho_spedes

e moradores se proporciona jogo de azar;
c) a sede ou _d_ependência de sociedade ou associ3ção, ·
em que se realiza jogo de azar;
d) o estabelecimento destinado à exploração de jogo de
azar, ainda que se dissimule esse destino.
O o o 0 ' ' ' ' 0 ~ 0 , 0 - " ~··• o O O Ho~oooOo_~~ 00 0_0 ''-~,,-,O O o o

o o o o o o o . . . . . . , . , o ~~···~O • • O H • ' ' ' - ' ' ' 00

00 •ooooooooOOH<<oooooOoooo~ooooOo-""'o.,...ooooo_oOo0000''''''''''''''''''"1'''' ooOooo

(A Comissão -de ConstituiÇão, Justiça e Cidptümia
'
- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 371, DE 1991 .
Autoriza a União a doar, à União dos Escoteiros
do Brasil - Região de Mato Grosso do Sul, o imóvel
que menciona.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É a União autorizada a doar, à União dos Esco·
teiros-do Brasil - Região do Mato Grosso do Sul~ um Jote
de terreno situado no bairro dçnominado Vila _C_o(Qilel AntQ·.
nio, à Rua Caxias do Sul, n9 259, na zona u(bana do Município
de Campo Grande, com área de 9.267,71m2 (nove mil, duzeh'
tos e sessenta e sete vírguça setenta e um metros quadrados),
cuja Escritura Pública foi lavrala no Cartório Ulisses S~r.ra~
do 5• Ofício, Livro 52, às folha> 74 a 76, na data de 12 de
fevereiro de 1962 e registrado no Cartório ~d_o Registro de
Imóveis António Leite Serra, do 1' OfíCio, sob n' 56.170,
no livro 3Av. folha 141, na data de 14 de fevereiro de 1962.
Art. 29 O terreno descrito no artigo anterior devÚá~
sob pena de reversão ao patrimônio da União, ser destinado
exclusivamente à implantação de um Campo Escola, onde
se desenvolverão atividades escoteiras tais Como _escola de
formação e adestramento de chefes escoteiros, aca~2am~n·_
tos, reuniões e concentrações escoteiras--c:om- vtStas-:~o çr~~ci·.
mento físico, moral e intelectual da juventude sob os influxos.
da doutrina escoteira, abrangendo, ainda, a implantação do
escotismo para meninas e meninos de rua.
Art. 3~' A doação ora autorizãda se;rá feita cQQI as .cláu·
sulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, devendo o bem
doado reverter ao património da União _ casoJb~seja atribuída
destinação diversa da prevista no artigo anterior.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de Sua publi·
cação.
.
_- -Art. 5~ -Revogam·se as disposições em ~ntrário.
Justificação
O presente projeto tem o objetivo 4e. atender aos anseios
da comunidade escoteira do Estado do_Jylato Grosso do_ Sul
que há tempos reivindica espaço para implantação do seu
Projeto Escola. _
O terreno pleiteado, com área de quase dez-mil metros
quadrados, pertence ao Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem- DNER/MINFRA, sediada em Campo Grande
e está sob processo de alienação aguàfdando ser leiloado.
O citado lote possui as características :;j;Qe-quadas, atendendo
perfeitamente as neceSsidades da Região Escoteira do Mato
Grosso do Sul, cujas metas de grande interesse social, pois
voltadas para a formação física, moral e iiltelectual de crianças
e adolescentes e, ainda, implantação_ de ~rrojado projeto de
escotismo destinado a meninas e meninos de rua, num trabalho
voluntário- sem fins lucrativos, altamente Jouvável.
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Por todas essas razções estamos convictos de que _a presenfe iniciativa merecerá o neCessáriO apoio dos Ilustres Se·
nhores Congressistas Brasileiros.
.
Sala das Sessões; 14 de novembro de 1991. -Senador
Rachid Saldaohá Derzi·
·
··
·-

-(A. Com~ssão de COnstituição; J~tiça e Ctdãdania
- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENA»q N• 372, DE 1991
Dispõe sobre o ap~oveitamento de alunos estagiá~
rios <JS:S instit,uiç~ públicas de ensino superior pelos
Governos da União, dos Estados~ do Distrito Federal
e dos Municípios, na fiSCalização da aplicação dos recur~
sOs õrÇameotários e extraorçamentários, e dá outras
p~ovidênciaS.

O Congresso Nacional decreta:
Art. P Os alunos de Ciência Contábeis, Economia,_
Administração, Direito, Engenharia, Computação e de outros
cursos afins das instituições públicas de ensino superior podem
ser convocados pelos Governos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no periodo correspondente
ao estágio cuiriCular, para participarem, junto aos órgãosi:-ompetentes, de atividades de_fisçalização da aplicação dos recursos orçamentários e extraõrç-amentãriós, na respectiva esfera
administrativa federal, _estadual ou municipal.
Parágrafo único. Estão também sujeitos à convocação,
de que trata o caput desse artigo, os estagiários bolsistas ou
subvencionados por recursos públicos, matriculados nas insti·
tuições particulares de ensino superíor. __
- Art. 29 O estágio desenvohddo junto ao~ órgãos de fiscalização deverá tambéM manter o caráter .d.e complemen·
tação do ensino e da aprendizagem curricular sob a supervisão
da instituição universitária à qual o estagiário estiver vinculado. . .
..
,
.
· Art. 3• O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de remuneração pelos serviços prestados, não criando,
porém, o estágio vinCU1ado empregatício de qualquer natureza.
Art. 4~ O Poder Executivo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios regulamentará estalei, no
âmito de sua respectiVa jurisdição, ·no prazo de 90 (nov~nta)
dias contado da sua publicação.
__
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi·
cação.
Art. 69 Revogam-sê as ·diSpOsiç-ões em -contrário.
Justificação
A cafênci~ t;}e pessoal capacitado para a condução ágil
e transparente da· adminiStração pública é·freqüentemente
apontada como um dos fatores determinantes do desperdício
de recursoS cuja, aplicação criteriosa e honesta não· passa
pelos r!gores de um acompanhamento e fiscalização diutumos.
Se, na esfera federal, o vultoso contingente de servidores
postos em disponibilidade chegaria a induzir avaliação diversa-,
na maioria dos Estados e Municípios brasileiros, porém, não
deixa de ser_ verdadeira a quese impossibilidade de suas administrações contratare-m o pessoal necessáiio à- físcalização da
aplicação dos recursos orçamentáriOs e _extraorçamentários.
O Projeto de Lei que ora apresentamos visa à abertura
de caminhos viáveis aos Governos das três esferas adminfs·
trativas, União, Estados e Muniçípios- nàbus_ca de solução
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desse grave problema, sem a contrapartida da sobrecarga de
suas folhas de pagamento com pessoal.

COnsiderando-se que, em todas as regiões do PaJS, _cresce,
ano após ano, o número de estudantes universitári~s-da~ h_tstituições públicas de ensino superior em condições de estagiar,
seria bastante salutar o aproveitamento de parte desse contingente em atividades de inegável relevância -Sod3l, durante
o período do estágio curricular. A convocação, por motivos
de ordem técnica, daria prioridade aos estagiários de Ciências
· Contábeis, Economi~_. Administração, ,Direito, Engenharia,
Computação, incorpOrandO -evCD.tualmente ãlllnos de outros
cursos que- por afinidade- poderi~m cabiborar nos ~mpos
de sua especialidade com_o, por exemplo, em projetas envolvendo saúde, educação, agricultura etc.
·
A1ém disso, as funçõeS de acompanhamentç e fisCalizaçãodos recursos-públicos poderiam ser desempenhadas por mais
de 50 mil jovens capazes de atuarem junto aos quadros técnicos
permanentes da União, dos Estados, do DistritO" Federal e
dos Municípios brasileiros, realizando um serviço de reconhecida relevância que-íriterecsSà_b_áO- s-6 a eSsas entidades políticas,
mas também à totalidade do organismo social.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. -Senador
João Rocha.
(À Comissão de Educação- -decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 373; DE 1991
Dispõe sobre medidas de defesa da Previdência Social e dá outras providências.
(}Congresso Nacional decreta:
Art. 1(> Os Oficiais de Tabelionatos e_ de Registres de
Imóveis envíarão,. ma:nsalmeritet ao Instituto NacionãJ. do Seguro Sócia! (INSS), na capitid do respectivo Estado, cópias
do documentos comprobatórios de inexistência de- débito relativo às contribuições sociais que SeiViram para insiiuir a alienação, oneração,-registro- ou matrfcula de bens, nos termos do
disposto no art. 47 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 1~ A inobservância da obrigação prevista no caput
importará responsabilidade civil, penal e funcional de _seus
titulares.
· § 2• O Instituto Nacional do Segúró.Sodai (JNSS), pro,
moverá, mensalmente, o· cruzamento dos documentos referidos no caput com aqueles fornecidos por seus órgãos, tomando
as medidas para apurar a responsabilidade criminal cabível,
além da cobrança dos débitos previdenciários- correspondentes§ 3~ Em caso de oniissão, o ·servidor será respons3vel
pela reposição do prejuízo, se-m prejuízo das sanções penais
e administrativas cabíveis.
Art. 2(> Fica o INSS autorizado a cider, sem ónus, à
Justiça Federal e â Justiça dos Estados, servidores encanegados de zelar pelo rápido andamento das execuções fiScais
propostas pela Previdência Social.
Art. 3• Sujeita-se a duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal,
a setençado proferida contra o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), em matéria de arrecadação previdenciária, independentemente do valor dado à causa. _
__
Parágrafo único. No caso previsto neste artigo, o juiz
ordenará a remessa dos autos ao Tribunal, haja ou não apelação voluntária da parte vencida.
Art. 4• Sujeitam-se a duplo grau de jurisdição as decisões proferidas pelas Juntas de Recursos do Trabalho e da
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Previdênçia Social- JRTPS, contra o Instituto Nacional do
Seguro Social, em matéria de an:_e_~dação previdenciária.
Parágrafo único. Em miitéria de- interesse da arrecadação ptevidenciária fiÇa ved-ãda a conversão em .diligência
de r~cursos em processamento nos órgãos colegiados de cootrole jurisdicional da Previdência Social, os quais deverão
tramitar em regime de urgência.
_ Art. 5(> As decis_ões de interesse da arrecadação previ. denciária, proferidas pelo Conselho de Recursos do Trabalho
e da Previdência Social- CRTPS, contra o In-stituto Nacional
de.? Segt,~ro Sacia] - INSS, serão tr,ansmitidas, mensalmente,
à Previdência do Instituto e ao_ Ministro do Trabalho ·e da
Previdência Social.
Art. "6(> Até 31 de dezembro de 1991, os·débitos relativOffãS co~tpbuições p~evide~çiáriã~- existerites até 31 d~ março
_ de _1991 poderão ser liquidados mediante o endosso e a entrega
de Títulos da Dívida Agrária.
·· ·
Parágrafo único. Os débitos serão atuaHZãdoS até a data
da ef~ti~~ liquidação, acrescidos de juros de mora de um
por cento ao mês sobre o valor corrigido, dispensada a multa.
Art. 7(> O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua promuigação: ,
··
A'rt. 8(> Esta Jei entra em Vigor na data -de "sua pUblicação.
' Art. 99 Rev_ogam-se as disposições em contráriO.
Justificação
As normas propostas no presente Projeto de Lei integram
um conjunto de sug~~tões apresentadas pelo ex-Deputado Fed~ral e a_tual membro do Conselho da República, Dr. Paulo
Macarini.
Apresentadas por ocasião dos trabalhos da cOmissão Pãrlamentar Mista de Inquérito que investigou as_ fraudes cOntra
o sistema previdenciário, diversas proposições foram acatadas
p~_la referida Comissão, tendo sido posteriormente iilcorporadas aos Projetas ·de Lei que vieram a se transformar nas
Leis n•' 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991.
Por COnsiderarmos que as disposiÇões incluídas no presente projeto são igu3.1mente oportunas e relevantes como
riiedidás- de proteção ao sistema previdenciário, estamos submetendo este conjunto de normas complementares à apreciação. dos ilustres pares nesta c~. -eis que entendemos que
o fortalecimento e aperfeiçoamento da legislação previdenciária é um process-o contínuo e permanente, passível de incorporar toda e qualquer contribuição submetida ao escrutínio
pOlítico e· -e-spírito público dos membros desta Casa.
··-O art. 19 do projeto visa a proporcionar à adminístrãÇão
previdenciária um mecanismo eficaz de Coibição das falsificações cometidas neste setor, o qual deverá representar um
fOrte empecilho às fraudes contra a arrecadação previdenciáriã.
O art. 29 viSa- a:- facilitar a cessão de servidores à Justiça
Federal e dos Estados, como forma de agilizar milhares de
execuções fiscais de interesse da arrecadação previdenciária.
Tais execuções, a PTevalecer a morosidade que atualmente
_afeta os trabalhos j_udiciários, poderão levar até 30 anos para
encontrar uma solução final.
Ao estatuir o duplo grau de jurisdição das sentenças e
decisões contra o I_I'(SS, os arts. 3~ e 49 pretendem eliminar
uma série de fraudeS Contra o s"istema, rriofivadas pela omissão,
pela corrupção e pela prevaricação.
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No mesmo sentido, o parágrafo único do a_rt_. 4"', propõe
a supressão das diligências· nos· recursos administrativos e o
art. 5~' preceitua a Obrigatoriedade de comunicação -das decisões desfavoráveis ao INSS às autoridades de:nominàdas, como
forma de estabelecer um cerco muito especial a qualquer boicote contra os interesses dos segurados e beneficiários da Previdência Social.
Com o art. 6~", afinal, preteilde-se proporcionar mais um
mecanismo -de aprimoramento e incremento da arrecadação
previdenciária, já que os Títulos da Dívida Agrária poderão
converter-se em formiQável reserva técnica da Previdência
Social.
Trata-se de caso de compensação de débito, prevista nas
normas gerais de direito tributário (CTN, Lei n' 5.172166,
art. 156, II, e art. 170) e já aplicado a outras_rnodalidades
de títulos da dívida pública.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. - Senador
Nelson Wedekin.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.212, DE 24 DE JULHO DE1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio, e dá outras providências.

········... ···· ---· ··cA'PiT'Gi:o-x:i ····· · ···· -------·' ·---.--·
~

Novembro de 1221

§ 4~ O documento comprobatório de inexistência de débito pc;>derá ser apresentado por cópia autenticada, dispensada
a indicação de. sua finalidade, exceto no caso do inciso II
deste artigO._
§ 5" O_ prazo -d'i validade do documento comprõbat6ri0
de inexistência de débito é de 3 (três) meses contados da
data de sua emissão.
§ 69 Independe de prova de inexistêrida ·de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratifiCação ou--ere_fívaÇão de
outro anterior para o qual já foi feita a prova;
b) a constituição de garantia pa_!"a ~e>~c:es~ão de- cr_édito
rural, em qualqUer de Suas modalidades, por institUiÇãO de
crédito pUblica ou privada, desde que o contribuinte referido
no art. 25, não seja responsável ~ire~o pelo recoJhimento de_
contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social;
c) a averbação prevista no inciso ll deste artigo, relativa
a imóvel cuja construção te_nha sido concluída antes -de 22
de novembro de 1966.
.. _
.
.
. ·.. .. .
§ 7" O condómino adquirente de unidades_imobiliá.riã.s
de obra de construção_çivil nãQ incorporada na forma da Lei
n' 4.591, de 16 de dezembro de 1964, poderá obter documento
comprobatório de inexistência de débito, desde que __co_m,prove
o pagamento das contribuições relativas à suall_nidade, confor~
me .dispuser o regulamento.
o

o.

• ...

Da Prova de Inexistência de Débito

Art. 47. É exigido documento comprobatório de inexistência de débito relativo às contribuições sociais, fornecido
pelos órgãos c_ompetentes, nos seguintes casos:
I - da empresa:
a) na contratação com o Poder Público e no recebimento_
·de benefícíos ou incentivo fiscal ou credítício concedido por
ele;
b) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem
imóvel ou -direito a ele relativo;
c) na alienação ou oneração~ a qualquer título, de bem
móvel de valor superior a Cr$2:S00-000,00 (dois milh6es e
quinhentos mil cruzeiros) incorporado ao _ativo permanente
da empresa;
d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de
ato relativo· a baixa ou redução de capital de firma individual,
redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação
ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil; _
I I - do proprietário,-pesSoa física ou jurídi~, de obra
de construção civil, quando de sua _averba_ção no registro de
imóvcis, salvo no caso do inciso VIJI do art. 30.
§ 1~ A prova de inexi~têncía de débito deve ser exigid~
da empresa em relação a todas as suas dc;:pendências, estabele.~
cimentos e obras de construção civ~l, ind,ependentemente do
local onde se encontrem, ressalvado aos_órgãos competentes
o direito de cobrã_nça de qualquer débito· apurado posterior~
mente.
_
_
_ ____ _
_
§ 2" A prova de inexistênCia de débito, quando exigível
ao incorporado r, independente da apresentada no registro
de imóveis pór ocasião da inscrição do memorial de incorporação.
_
§ 39 Fica dispensada a transcrição, em "instrumento público ou particular, do inteiro teor do documento comprobatório de inexistência de débito, bastando a referência ao
seu número de série e data da emissão, bem como a guarda
do documento comprobatório à disposição dos órgãos competentes.

,.,.,,.,,o • • • •• •• •• oro n•• • o •

~·

•• •

••~

• o •• •-• ••• • ••••,.·•• •• •• •••--"-• • • •
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• • • -•- _

LEI N• 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências.
..-.: ................... .-... ··-· .... :-..·._.... :_.,_,....: :... :. :~ :-..• . ~.:. ·.·- .~.-; ... ~--···.
LEI N' 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Dispõe so_bre o Sistema Tributári9 Nadonal e insti~_
tui normas gerais de direito tributário aplicáveis à
União, Estados e Municípios.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
I I - a compensação;
III- a transação;
IV- remissão;
V - a prescrição e a decadêQ.cia;
VI - a conversão de depósito em renda;
-vn- o pagamento antecipado e a homologação do-lançamento n9s termos do disposto no art. 150 e seus §§ 1" e
------ ---- --VIII- a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2' do art. 164;
IX- a decisão administratiVa irreformável, assim entendida a definitiva ita ófbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X- a decisão judicial passada em julgado.
Parágrafo úníé:o. A -lei disporá -quanto aos efeitos da
extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da stia ConstitUição, obserVado -o disposto
fiOS arts. 144 e 149.
·

.

4~;-

····---······---··-··---····-··--sEÇÃo'iv ............... ., .. ,......... -..

Demais Modalidades de Extinção
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garatias
que estipular, ou cuja estipulação e-:n cada caso atribuir à
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autoridade administrativa, "autorizar a COm-pensação de crédi-
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meio_ ambiente e não tem ação sobre 9 raio. Por sua vez,
a norma francesa C-17-100, submete o pára-raios -radioativo
vincendos, do sujeito passiVo contra a f'azenda Pública. ~
ao controle da agência nuclear e não aceita qu~_lquer aumento
Parágrafo único. Sendo vincend-o_ o_ crédito do sujeito de eficiência_ em relação aoª sistemas convencionais.
passivo, a lei determinará, par? os efeitos deste artigo, a apui-aCabe, ressaltar que, além da substância radioativa não
ção do seu montante, não_ podendo, porém, cominar redução produzir qualquer efeito benéfico em um pára-raio_s, seu mamaior que a correspo-ndente ao juro de 1% (um por cento) nuseio ·acidental p-or pessoas não treinadas pode tomar-se
ao mês pelo tempo a· decorrer entre a data da compensação altamente prejudicial à saúde, em face do elemento radioativo
e a do vencimento. _
ameflcío ~41, ~misso r de pa~ículas alfa. Há o perigo, também,
· · · · · · · · ·; • •••• .•..•• ••
•• • •• •.. ,,,
.....
-..,....._._ •• ,
-do matenal v1r a ser sucateado, podendo causar danos se
(A Comissão de Assuntos Sociais- decisão terminativa.) entrarem contato com a pele ou eventualmente ingerido.
O engenheiro e professor Duílio Moreira Leite, da USP,
PROJETO DE LEI DO SENADO Ni 374,DE 1991 ...
em· seu artigo publicado em 1985, cita vários_ acidentes graves
Dispõe sobre a fabricação e o uso de pára-raios em- destilarias de álcool (dois em São Paulo, um no Paraná
radiotivos e dá outras providências.
e um em Goiânia), campos de futebol (Palestra-Itália) e no
pátio de manutenção do Metrô de São Paulo,
O Congresso Nacional decreta:
~
Art. 1<> Fica proibida em todo o _PaíS, a fabricação, 3. - ;-·:O professOr Marco Df Láscio também relata experiência
comercialização e a instalação de pára-raio-s qUe utilizeni subs- pessoal ocorrida no INPE-SP, onde foi comprovada a inefitâncias ou materiaiS- radiotivos como princfpió de- funciona- Cieticia do pára-raios radioativo, além de citar exemplos famosos. na literatura como os seguintes: Fábrica na Holanda em
mento.
Art. 2"' O inateriãffã.dioã.tivo :remanescente nas indús- 1953; Catedral de Milão em 19_60, Vaticano em 1976. Conclui
trias, utilizado na fabricação de pára-raios radioativos, deverá "áJfnfiarfdo qUe estudos teórico-s- ·realizados na Inglaterra no
ser recolhido imediatamente à Comissão Nacional de Energia Eletrical Research Association, comprovaram em 1969 os resultados práticos da ine"íiciência dO pára-raios radioatlvo, obtiNuclear- CNEN.
Art. 3<> Ficam os atuais usuáiiOS ae- páfa-raibs rãdíoa-- dos nos exaustivos experimentos dos laboratórios atmosférícos
tivosobrigados a substituí-los, no prazo estabelecido na regula- da Itália e da Suíça, ao longo de 10 anos, entre 1955 e 1965.
Por fim, informamos que~ há mais de 100.000 (cem mil)
mentação desta lei, por equipamentos de eficiência comprovada, tais como pára-raios do tipo- Frankllni OU gaiolã de pára-raios radioativos instalados no Brasil com uma atividade
Faraday, obedecidas as especificã.ções COntidaS naS normas nldioativa conjunta superior à da Cápsula de césio-137 do
acidente em Goiãnia :._ GO. O problema só não é mais grave,
brasileiras.
Parágrafo único_~ A substituição de ·que trata o cajmt visto que, a partícula alfa emítida pelo pára-raiOs râdioativo
deste artigo deverá ser "efetuada pelo responsável pela mariu- só avança 10 cm no ar; necessitaria um contato prolongado,
tenção das instalações elétricas, devendo a unidade radioafiva a ingestão ou o contato ·com a pele (provocaria queimadura
retirada ficar sob guarda e proteção, acondicionada em invólu- ou câncer). De outra forma, a vida ativa da substância radioacros próprios, até a'entrega oü rec9lhiJJ1.ento à COmissão Na- nv-a- atingeA.OOO anoS, o que torna im-Praticável o seu controle
quando_ disseminado por usuários não qual~ficados.
cional de Energia Nuclear - CNEN.
Como conclusão, achamos mais seguro e mais eficiente
Art. 4" O Poder Executivo regulamentará eSta -lei no
prazo_de 180 (cento e oitenta) dias, a coniãr da dat·a de~ sUa o uso do pára-raios do tipo Franklim ou a gaiola Faraday,
_ambos de aceitação mundial.
publicação.
~
Essas aS razões qué nos levaram a apresentar a Presente
Art. 5"' ESta 1ei entra em vigor na data de sua publiproposta, que estou certo merecerá a atenção dos meus ilustres
cação.
Pares nas duas Casas do Congresso Nacional, para o benefício
Art. 69 Revogam-se a.s disposiçóés eln contr~lio:
do usuário final que é toda a população._
Justificação
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. --Senador
A nossa proposta visa proibir a fabricaçãO, a cOmercia- Márcio Lacerda ·
lização e a instalação do chamado pára-raios radioatiVb.
(À Comissáo de Educação- decisão terminativa.)
Pelo que se tem lido em reportagens e artigos publiCados.
pelo Prof. Marco Alfredo Di Láscio, da Universidade de Brasília, e do Prof. DuíliO MOreira Leite, -da Universidade de São
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 37S, DE 1991
Paulo, concluímos que esses equipamentos são totalmen"te
_ _ Altera di~positivo da Consolidação das Leis do Trainócuos, país não atingem ou não atendem às espe"dficãções
balho - CLT, e dá outras providências.
propaladas, não- protegendo mais do que 20cm aO seu redor,
O Congresso Nàcional decreta:
podendo causar sérios danos, em face do uso do elemento
Art. I• O § I• do art. 136 da CollSolidação das Leis
radioativo amerício 241, eínissor de raios alfa.
Em entrevista maritida com -o Prof. Di Láscio-, ·fomOs ·do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de !• de
informados que váriOS Países prOibiram expressalne-itte O·seu maio de 1943, pass_a a ter a seguinte redação:
uso, a sabe:r:. as normas americanas NFPA-78 da National
"Ar!. 136. ·-····-······'"·---··---·.------~----.
Fire Protion Association e a inglesa CP-326, da Britsh Standart
Institution, como a norma suíça ASE 4022-!967 da Asdo que
..••••••• ·---~~ ..•• ; ~--····-·~· •••••.•••••.••-.---... ~~- •• :;>A.~~·:.· ••.• ~ •••••.•
ele é prejudicial ao meio_ ambiente e não tem ação sobre
§ l9 OS'membros de uma família, que trabalhao raio. Por outro lado, as normas alemã DIN-57-185 e a dinarem no ·mesmo estabelecimento ou empresa com mais
marquesa DS-453 proíbem- taxativamente -o uso dõ pára-raios
_de_50_ emprega·dos, terão direito a gozar fériaS no mesradioativo e justificam, -informando que ele é prejudicial ao
mo período."
tos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos_ ou

,_,_,____._..v~····~

;.~
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Art. 2~" Esta lei entra em vigor nã data de sua publicação.
Art. 3~" RevOg-am-se a:s disposiÇões em coritrário.
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Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
·
É lida a seguinte

J ustiflcação
O presente projeto de lei tem por objetivo prOpiciãr aos
membros de uma famíli_a, ·que trabalhem na mesma empresa,
o direito de gozarem suas férias rio mes-mo- períOdo.
Pela legislação atual, a concessão das férias no mesmo
período a membros de uma família está condicionada à vontade do empregador, que poderá negá-la sob o argumento de
que sua concessão resultará em prejuízo para o serviço.
A proposição nos parece ter alto alcance social, pois Visa
propiciar que membros de uma mesma família possam usufruir
de suas férias regulamentares num mesmo período, reforçando-se e consolidando-se os laços familiares, o que é altamente
benéfico para a~ estabilidade e a segurança da família como
unidade social fíSica de toda a sociedade.
Em razão do exposto, submetemos a proposição à elevação- consideração dos nobres pares, esperando venha ela a
merecer o seu apoio e aprovação.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. - Senador
Francisco Rollemberg.

LEGISLAÇÁO CITADA
DECRETO-LEI W 5.452, DE I' DE MAfO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136. A época da concessão das férias será a que
melhor consulte os interesses do empregador._
§ 1~ Os membros de uma família, que trãbalharem no
mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar
férias no mesmo períOdo, se assim o desejarem e disto não
-- --resultar prejuízo para o serviço.

COMUNICAÇÃO
Brasilia,

"I de novembro de-1991

Senhor President
DirijO-me ao iii: · J Presidente para solicitar a substituiçãç da Exm~ S~ .:.t:nadora Júnia Marise, indicada como
representante do Partido da Reconstrução Nacion·al- PRN,
pelo Senador Saldanha Derzi, na Comissão Mista, incumbida
de dar parecer sobre a proposta de Emenda à Constituição
n• 17/91 que "Dá nova redação ao inciso II do art. 40 da
Constituição Federal".
Atenciosamente, - Senador Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será feita
a substituição solicitada.
Sobre a mesa, requ_erimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 830, DE 1991
Requeiro,--nos -terri16s a-o art. 40 do -RegimentO Interno
do Senado Federal, autorização para desempenhar mis-são
oficial na .cidade de Nova Iorque - EUA, _!lO período de
14 de novembro a2 de dezembro próximo: por ter SidO des(gnado através de Decreto do Senhor Presidente da República
de 25 de setembro de 1991, publicado no Diário Oficial da
União de 26 de setembro de 1991, para integrar a Delegação
do Brasil à XVLI Sessão da Assembléia Geral das Nações
- Unidas, na qualidade de observador parlamentar.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. - Senador
Lourival-Baptista.

Senhor Deputado,
Em atenção ao seu Ofício GP n' 260/234/91, de 28 de
outubro p.p., faço juntar cópia da pág. 18336, do DCN de
26-9-91, onde se consta que a Emenda n~' 5 ao Projeto de
Lei n• 1.793-A, de 1991, a que V. Ex• faimenção, foi rejeitada
na. sessão plenária de 25-9-91, quando da votação do referido
projeto.
Na oportunidade, renovo a V. Ex' a expressão do mais
elevado apreço. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
DECRETO DE 25 DE SETEMBRO DE 1991
O Presidente da República, de acordo com o _disposto
no Decreto-Lei n• 1.565, de 5 de setembro de 193~. regulamentado pelo Decreto n• 44.721, de 21 de outubro de 1958,
e na Lei n• 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada
pelo Decreto n• 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado
pelos Decretos n~ 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148,
de 15 de setembro de 1980, e 95.670, de 26 de janeiro de
1988, resolve designar os Senhores Senadores Ruy Bacelar,
Affonso Camargo, Lourival Baptista e Mário Covas e os Senhores Deputados Ricardo Fiuza e Cleto Falcão para, na quali·
dade de observadores parlamentares, integrarem a pelegação
do Brasil à XVLI Sessão da Assembléia Geral das Nações
Unidas.
Brasília, 25 de setembro de 1991; 170~ da Independência
e 103• da República. - FERNANDO COLLOR - Francisco
Rezek-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bimevides) - A Presidência, diante du_ofício que acaba de ser lido, informa aos
Srs. Senadores ·que não há inexatidão material nos autógrafos
remetidos a esta Casa, através do Ofíció Ii9-262, de 2de outub,ro
deste ano.

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~D_e acordo
com o art. 40, § 4~, do Regimento Interno, este requerimento
será remetido ' Comissão de Relações Exteriores· e_ DefeSa
Nacional, devt. ~do ser submetido à deliberação do Plenário

(À Comissão de Assuntos Sociais·:......:-aecisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetes
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, ofído- que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
Oficio SGM-P 931191
BraSJ1ia, 6 de novembro de 1991

.

.

(A Comissão de Relaç9es ExteriOres e Defesa NaciOnal.)
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após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto
no art. 40, § 3~, da lei interna.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
- -

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 831, DE 1991

Senhor Presidente,
Requeiro licença, para me ausentar dos trabalhos da Casa, na próxima segunda-feira, dia 18 do corrente mês, para
participar da palestra do Dr. Luís Antonio Fleury Filho, Governador do Estado de São Paulo, no Seminário "0. Brasileiro
e a Cidadania", em Curitiba - PR, na qualidade de deba~
tedor.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. ,...- Senador
José Eduardo.
REQUERIMENTO N• 832, OE 1991
Senhor Presidente,
Solicito, nos termos da Constiíuiçi(ó Federàf (art. 55,
item III) e do Regimento Interno do Senado Fêderal (art.
43, iriciso II), que seja conSiderada como licença autoriza4a
o dia 18 de novembro do corrente mês, onde estarei presertte
em Sergipe, em encontros com prefeitos de váriOs Municípios.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. -'-Senador
Albano Franco.
o SR- PRESIDENTE (Maúro Benevides) _.:Os requerimentos lidos ficam com a sua votação adiada por falta de
quorum.
Sobre a mesa, comwiicação que será Jid?- pelo Sr. 19 secre-

tário.

·

~

~

· ·

~

É lida a seguinte
COMUNICAÇÃO ~
OFÍCIO N• 153/91
Brasília, 12 de novembro de 1991
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reft?re_~te à_s despesas de operações externas relativas aos Con-tratos para Regularização dos Juros Devidos em 1989/1990.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômíéos, para conheciinento.O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão
ordinária anterior terminou o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Decreto Legislativo n• 128, de 1991,
de iniciatiVa da Comissão Diretora, que dispõe sobre a remuneração do Presidente da República, do Vice-Presidente da
República e dos Ministros de Estado, para o exercício finan- ceiro de 1992, e dá outras providências.
Ao projeto fQram oferecidas cínco emendas.
- -A matéria será encaminhada à Comissão Diretora pãra
exame da.s emendas.
São as seguintes as emendas oferecidas:
EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 128, DE 199f, QúE DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO PRESIDENTE E DO
~ VIÇE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DOS MINISTROS DE ESTADO PARA D EXERdCIO FINAN~ CEIRO DE 1992 E DÁ OUTRAS PROV!Dr;;NCIAS
EMENDAN•1
Dê-se ao art. 19 do Projeto de Decreto Legislativo n9
128, de 1991, a-seguinte redação:

"Art. 19 Ficam estabelecidos, como _remuneração mensal, a partir de 19 de janeiro de 1992, os seguin·
tes valores:I - para o Presidente da República:
... Cr$8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros);
II- para o Vice-Presidente da República:
Cr$6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil cruzeiros);
I I I - para os Ministros de Estado:
Cr$3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), acrescidos
da importância correspondente a cem porcento, a título
de representação.
Parágrafo único. A remuneraÇão fixada neste artigo será reajustada nas mesinas datas e nos mesmos
índices concedidos, a partir de 19 de fevereiro de 1992,
aos servidores públicos da União."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 65, do_ Regim_ento Interno_ do Senado
Federal, com a redação dada pela Resolução n• 32, de 1991,
venho comunicar-lhe que fui designado Líder do Partido dos
Trabalhadores nesta Casa.
Justifl<:açãn
Aproveito a oportunidade para reiterar ·a Vossa Exce- .
Iência meus protestos de estima e consideração. - Senador
De acordo com o disposto no art. 49, inciso VIII, da
Eduardo Matarazzo Supli<y.
Constituição Federal, compete ao Congresso Nacional fixar,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A comuni- no final de cada ano legislativo e para vigorar no exercício
financeiro seguinte,· a remuneração do Presidente e do Vicecação lida vai à. publicação.
Presidente da República e dos Ministros de Estado.
Os valores constantes desta emenda ao decreto legislativo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foram encarefletem, na justa medida, o devido reajustamento a ser feito
minhados à publicação Pareceres da Comissão de Educação
nos Valores atuai~-,- considerando-se~ entre outros aspectos,
concluindo favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n9 _ a d~valorização Ç~~I"!loeda no correQt,e_exercício, o princípio
86, de 1991 e, nos-termos do Substitutivo que apresénta, ao - isonômico contido p.o inciso XII do art. 37 da Carta Magna
Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1991.
.
e a necessidade imperativa de preservação da hierarquia exisAs matérias ficarão sobre a Mesa, durante cmco sessões
tente entre os altos_cargos e mandatos dos Poderes da Repú~
ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do art.
blica.
235, II, d do Regimento Interno.
Nestas condiçOes, a presente efn'enda substitutiva ao art.
19 do Projeto de -J?~creto Legislativo n~ 128, de 1991, parece
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em atendi- estar em condições _de merecer a competente aprovação dos
mento ao disposto no parágrafo único do art. 69 da Resolução nobres congressistas.
n•20, de 1991, do Senado Federal, o Diretor do Departamento
Saladas Sessõ.O!, 14 de novembro de 1991. -Louremberg
do Tesouro Nacional encaminhou a esta Casa a documentação
Nunes Rocha.
·
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EMENDA N• ~
Dê-se ao Art. 1• do Projeto de Decreto Legislativo n•
128, de 1991, a seguinte redação:
"Art. 1• A remuneração do Presidente da Repú ·
blica, do Vice-Presidente da República e dos Ministros
de Estado é fixada em, respe-ctivamente
Cr$7.000,000,00 (sete milhões de cruzeiros),
Cr$6.000.000,00 (seis milhões _de cruzeiros) e
Cr$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil crozeio
ros), a vigorar a partir de 1• de janeiro de 1992, garantido aos Ministfõs de Estado, como aciéscíiilo~ importância correspondente a 100% (cem por cento) a título
de representação.
Parágrafo úníCo. -os valores· de qll~ tra::ta b ãillgó
serão reajustados, a partir de fevereiro" de 1992, pelos
mesmos índices e_ nas mesmas datas atribuídas aos servidores públicos da União."

J ustificaçáo
Os valores fixados na emenda proposta não correspondem a aumentos reais, mas, apenas corrigem aqueles-estabelecidos no Decreto-Legislativo n~ 63/90 e que vigoraram para
o corrente exercício.
A remuneração dos cargos alinhados no artigo 1~ é da
competência do COngresso NaCional, córiforme diSpõe o art.
49, inciso VIII, da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. ~ -Aureo
Mello
EMENDAN•"3
Dê-se ao artigo 1~ do Projeto de Decreto Legislativo n~
128/91 a seguinte redação:
"Art. 1~ Ficam estabelecidos, como remuneração mensal, a partir de 1"' de janeiro de 1992, os seguintes valores:
I - Para o Presidente da República:
Cr$7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros);
..oJ. para o Vice-Presidente da República:
Cr$6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros);
I I I - para o-s MinístroS-de Estado:
Cr$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), acrescidos da importância correspondente a cem
por cento, a título de representação.
Parágrafo único. A remuneraçãO. fixada este artigo será reajustada nas mesmas datas e noS mesmos
índices concedidos, a partir de 1~> de fevereirO de 1992,
aos servidores públicos da· União."

e

Justificação
De acordo __c_om o , disposto no art. 49, inciso VIII, da
Constituição Federal, compete ao Congresso Nacional fixar,
no final de cada ano legislativo e para vigorar no exercício
financeirO seguíhte, a remuneração do Presidente e do VicePresidente da República e dos Ministros de Estado.
Os valores constantes desta Emenda refletem, na justa
medida, o devido reajustamento a ser feito-nos valores atuais,
considerando-se, entre outros aspectos a desvalorização da
moeda no corrente exercício, o princfpio iso-nómico contidO
no inciso XII do art. 37 da Carta Magna e a necessidade
imperativa de preservação da hierarquia eXistente entre os
altos cargos e mandatos dos Poderes da República.
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Nestas condições, a pre-sente Emenda Substitutiva a:o Projeto de Decreto Legislativo n~ 128, de-1991, parece estar em
condições de merecer a competente aprovação dos nobres
congressistas.
.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991. ~ Carlos
Patrocínio.
EMENDAN'4
Dê-se aos artigos 1~>e 29 do Projeto de Decreto Legislativo
n• 128/91 a seguinte redação:.
--- "Art. P A remuneração do Presidente da República é fixada em 110% (cento e dez por cento) dos
valores percebidos como remuneração em espécie, a
qualquer título, pelos membros do Congresso Nacional, e a do Vice-Presidente será equivalente a _75%
{seten!à e-ciiJ.Có ·por-cento) dos valores percebidos pelo
Presidente da República.
Art. _2"' -~ A remU-neraÇão dos Ministros de Estado
é fixada em 100% (cem por cento) dOs valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título,
pelos meffibros do Congresso Nacional."
Justificação
Esta emenda visa antes garantir a constitucionalidade do
presente Projeto de Decreto Legislativo, pois da forma anterior o vencimento do Ministro de Estado estaria sendo reduzido, contrariando um dos fundamentos básicos da Constituição Federal vigente que é o da irredutibilidade salarial.
Também pretende-se garantir uma igU.aidade remunerafótia entre Congressistas e_Ministros de Estado e ainda manter
uma hierarquia remuneratória em razão da nãá~incidência
de reajuste sobre a remuneração dos Ministros no último projeto de lei que tenta corrigir as tabelas do Executivo.
Mantém-se a atual vantagem pecuniária prevista no art.
39 do Projeto de que trata a Lei n~ 8.162, de 9 de janeiro
de 1991, que é garantida apenas aos Ministros que__tenham
mandato parlamentar.
- Sala das Sessões, 14 de novembro de 1991 - Mansueto
de Lavor•
EMENDAN>5
_ Art. 1~ A remuneração mep~al dos cargos abaixo, a
partir de 1~ de janeiro de 1992, é fixada em:
I~ Presidente da República -Ct$7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros);
_
_ _
___
II ~ Vice-Presidente da República ~ Cr$6.ooo:ooo,oo
(seis milhões de cruzeiros);
III ~ Ministro de Estado ~ Cr$4.600.000,00 (quatro
milhões e seiscentos mil cruzeiros), sendo Cr$2.300.000,00
de vencimento básico, acrescido de igual importância a título
de representação.
Parágrafo único. A remuneração de que trata o artigo
será reajustada nas mesmas datas_e no_s mesmos índices concedidos aos servidores públicos da União, a partir de_l~ de
fevereiro de 1992.
Art .. 2' O art:l' do Decreto Legislativo n' 63, de 1•
de dezembro de 1990, passa a vigOrar, acr!!scido de parágrafo
único, com a seguinte redação:
"Art. 1~ A remuneração do Ministro de Estado,
em janeiro de 1991, é de Cr$475.000,00 (quatro<:entos
e setenta e cinco mil cruz:eiros), acrescidos da importânda- correspondente a cem por cento, a título de
representação.
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Parágrafo único. A remuiieraÇãO fíxãaa neste artigo será reajUstada até dezembro de 1991 nas mesmas

datas e nos mesmos índices concedidos: a partir delo:> de fevereiro de 1991, aos servidores públicos da
União."
Art. 3~ __ A vantagem pecuniária de que trata o art 39
da Lei n 9 8.162, de 9 de janeiro de 1991,-integrant_e da remuneração, é fixada, para janeiro de 1992, em 409.556,00 (quatrocentos e nove mil, quinhentos e cinqüenta e seis cruzeiros)
e será reajustada pelos· mesmos índices a serem atribuídos
aos servidores _da União para o exercíciO de 1992. · ·
Art. 49 _ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dispos_ições em contrário.Justificaçáo
Esta emenda subStitutiva; que- propóe fiXar a fe-niüneraçã? de determinados cargos do Poder ExecutivO, obedece
ao disposto no art.49, incio VIII, da Constituição Federal.
O estabelecimento da remuneraçãO doS CafgOS de P-residente_e: Vice-Presiâente da República e de Ministro de Estado,
a vigOI'ãr a partir de 1~ de janeiro do próximo ano; pretende
corrigir~- dentro da realidade brasileira, os valores fixados para
esse_s cargos, no pre_sente ex~rcfCio, pelo Decreto Legislativo
n' 63, de 1991.
·
__<?_art~ 2~ desta emenda objetiva regulamentar o ati.
3~' eseU parágrafo único da Lei no -s.162, de 1991, relativamente
ao ano corrente.
Entendemos que esta emenda substitutiva, que guarda
estrita obediência ao disposto no art. 37, inciSo XII, da Constituição Federal, tem condições plenas de merecer a aprovação
dos nobres colegas congressistas.
_
-Sala das Sessões, 13 de novembro de 199T. -Nelson
Wedekin.

(À Comissiio Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidêncía recebeu, do Banco Central do Brasil, relatóriqs sobre_
endividamento -dos Estados e Municípios referentes ao mês
de outubro do corrente ano.
A matéria será despachada à Comissão de Assun~os Eco:nômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica ao Plenário que deferiu ad rererendum da
Comissão Diretora, o- Requerimento de Informações n'~ 827,
de 1991, do Senador Humberto Lucena, ao Ministério da
Economia; Fazenda e Planejamento.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso~ Sem revisão dQ orador.) -Sr. Presidente,
s~s e e Srs. -Seriadores, venho à tribuna do Senado, hoje,
no -exercício da Liderança do Governo, fazer alguns comentários sobre as manchetes da impresa nacional, onde _se fala
em mais um escândalo que veio justamente estourar~nas mãos
do Governo do Presid~nte Fernando Collor. São coisas que
aconteceram há muitos anos, em governos passados, e que
não for posSível ainda a este Governo tomar as necessárias
providências.
-
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A primeira diz respeito aO- cancelamento d_e 165 mil Pagamentos ilegais de benefícios por parte do INSS. Está no jornal
O Estado de S. Paulo:

. "O Presidente do Instituto Nacional de Seguridade
Soctal, José Arnaldo Rossi, cancelou ontem 165 mil
benefícios rurais q1:1e vinham se!ldO pagos a pensionistas
_f3;,flt~smas. A d.escobert.a da fraude permitirá ã Previdencia economtzar este mês nada menos do qUe 9 bi~
Ihões de cruzeiros."
O Jornal do Brasil traz outra notícia:
"Fantamas perdem carnês:
. - Em 320 páginas, de um volume especial Diário
Oficial da União publicou ontem o cancelam~nto do
p~g_a~ento de _165 mil benefícios na área rural que
vao representar urna economía de 9 bilhões de cruzeiros".
Sr. Presidente, _sempre que venho à tribuna reitero que
no Governo do Presidente Collor todas_ as informações, todas
as denú?ci~s que ofereçam condiçóes de prova, serãO-apuradas; haJa vtsta o problema do INSS onde, pela primeira vez
na História repu?licana, qu~ conheço, jufzes, advogados, procuradores,ou SeJa, os colannhos- brancos estão na cadeia.
J~ tive até oportunidade de reclamar aqui do tratamento espeCial que estao dando a esses bandidos, aos colarinhos- brancos.
Agora, mais uma vez, o Governo do Presidente Collor
mandou suspender esse ·tipo de benefício. Quero congratular-me com o Presidente da República, com o Presidente do
INSS e com o Ministro Magri, por essa atitude de imediatamente mandar abri inquéritO. Tenho certeza de que os mesmos
"'inocente~ do Rosarit;tho'~, como se diz lá no Nordeste, que
se aproveitaram do duJ,herro do povo, irão fazer companhia
a esse que fraudaram a Previdência, o INSS.
É pena Q nobre Senador Eduardo Suplicy não estar pre~
sente, porque S. Ex• ajuda muito nos debates.
Sr. Presidente~ tenho em mão uma notícia do jornal
O Estado de S. Paulo, diz o seguinte:
POLÍCIA APREENDE MERENDA DESVIADA
Quase 200 {(meladas (le ~limentos das escolas municipais
seriam transformadas em ração para animais
(Alberto Luchetti)
A polícia descobriu ontem numa chácara no município de Embu, na Grande São Paulo, quase 200 toneladas de alimentos da merenda escolar da Prefeitura de
São Paulo que estavam sendo comercializadas por um
produtor de ração animal. Os produtos eram desviados
- da Secretaria Municipal de Abastecimento (Senab),
vendidos ao comerciante_deração por Cr$10,00 o quilo
e revendidos por ele a cr$200,00 o quilo.
~
.
O Secretário da Segurança Pública, Pedro Franco
de Campos, esteve- no local e determinou apuração
-imediata e a puniçãó dos responsáveis. A prefeitá Lufza
-Erundina também esteve na chácara e mandou abrir
uma sindicância na Prefeitura. Ela disse que o caso
é .. inaceitável" e que os culpados serão afastados.
Sr. Presidente, quero me congratular com _o_Secretário
de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e também,
como não poderia deixar de ser, com a Prefeita de São Paulo~
do PT.
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Mas quero chamar a atenção da Casa, ·do mundo político,
dos que fazem .oposição sem quartel ao Presidente da República. Neste momento surge um grave problema na Prefeitura
de São Paulo. Não estou dizendo que a culpa seja da Prefeita.
Mas os seus assessores, os seus secretários tinham obrigação
de zelar pelos interesses da coletividade. E o Presidente da
República, Srs. Senadores, que administra, nãó a Prefeitüra
de São Paulo, mas este País, quando vem à tona urn escândalo
como o do INSS e O\ltros que estão sendo apurados, é alvo
de pessoas que querem logo crucificá-lo. Por issO -eu quero
chamar a atenção do Senador Eduardo Suplicy e desse pessoal
do PT, para dizer-lhes que é muito difícil governar.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR; NEY MARANHÃO - Com muito pratêt! Peço
desculpas, porque V. EX' não estava presente, mas eu-estava,
inclusive, elogiando a "sua" Prefeita.
-Vou terminar o meu raciocínio e darei o aparte- a V.
Ex•
O Sr Eduardo Suplicy - Informo a V. E_x;~ que não
perdi uma palavra sequer desde o início do seu. pronuncia~
mento. _
O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado, Senador
Eduardo Suplicy.
Vejam como é difícil governar, porque os secretários,
pessoas do governo, seja de prefeituras, seja do GoYerno
Federal, muitas vezes abusam da confiança do cargo que ocupam, o que gera problemas como esse das 200 toneladas de
alimentos que estão sendo vendidas para porcos. Isso a Prefeita Luíza Erundina não aceita de maneira nenhuma. Como
eu já disse aqui, na tribuna, considero a Prefeifa âe São Paulo
a honestidade em pessoa. Aliás, S. Ex• é .do interior do valoroso Estado da J;>arai'ba, e muitas vezes aqui, debatendo com
o Senador Eduardo Suplicy, tenho feito elogios ao trabalho
de S. Ex• à frente da Prefeitura de São Paulo.
Estou fazendo aqui, Senador Eduardo Suplicy, uma comparação entre o Governo do Presidente Collor e o çla Prefeita
Luíza Erundina, que governa um Município, onde acontecem
coisas dessa_ natureza! A val_i_e no BrasH todo!
.
.
Eram estas àS CõnsidenlÇões que eu gostaria de fazer
neste momento.
O Sr. Esperidião Amin- Perniite.::'rn_~-y. EX' um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Terei o prazer de ouvir,
primeiro, o Senador Esperidião Arnim, que sabe o_.que é
administração, porque é um exemplo de administrador. S.
Ext já administrou a Prefeitura de Florian_9polis c:;_~ sc:m progressista Estado, Santa Catarina.
o

O Sr. Esperidião Amin- Senador Ney Maranhão, quero
me valer desta oportunidade para louvar o bom senso do
pronunciamento de V. Ex~ Fosse V. Ex• filiado a alguma
hoste radical e V. Ex~ oc;:uparia o microfone· pã:1a, no nível
histéric_o que desejasse, desferir iriipi'ec"ãçôes pessoais, quando
não à família toda, â Prefeita de São Paulo. Ontem mesmo
me dirigi ao Senador Eduardo SupJicy, no iniCiO da sessão,
perguntando.se S. EX' havia aSsistido -como eu- â matéria
que o Jornal Hoje; da Rede Globo, veiculou, concernente
ao caso da merenda e_sçolar no Estado de São Paulo. São
200 toneladas, das quais, comprovadamente, 100 toneladas
ainda estão na vida títil, ou seja, 100 toneladas s~o prestáveis,
é comida boa para o consumo.
O SR_ NEY MARANHÃO-'-- Isso é inUlto grave, Senador.
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O Sr. Esperidiáo Amin - ~ um fato grave, principal
mente se considerarmos os problemas que ocorrem não apenas
na perife:çia de São Paulo, destinatária, pelas suas crianças,
dessa merenda, como em todo o Brasjl. Até aproveito a presença do Senador E_duardo Suplicy, que vai intervirem segUida
e, certamente, vai fazê-lo com aquela moderação que o caracteriza, posto que S. Ex• ainda_ ontem falava sobre nanismo,
sobre desnutrição, e eu o aparteei em solidariedade, também,
à_ sua manifestação, posto que falava sobre um assunto gravíssimo: a redução do tamanho !nédio da população no Nordeste.
E não apenas no Nordeste, também em outras áreas desassistidas do Brasil. Então, o escândalo das 100 toneladas de comida boa, nem falo das outras, pilhadas pela polícia a partir
de um telefonema anónimo ...
O SR. NEY MARANHÃO - Mais uma prova de que
eosSa' geitte da Prefeitura estava mancomunada.
-O Sr Esperidião Amin - Sinal de que não foi a primeira.
Isso não é u_m-indício, é um indicativo de que não foi a pririleira
operação, envolvendo, inclusive, um corpo de voluntários.
JsS:o ~udo _v_ai_ ficar e~clar~ci_do,, nãp sei se pela sindicância
da PrefeitUra - acho até desnecessária - , mas Certaritente
há de ser apurada pela polícia. Não quero aqui fazer julgamento sobre a honestidade ou desonestidade, isso nãp me
compete fazer. Quero louvar o bom senso do pronunciamento
de V. Ex~ Ele deveria servir de padrão, menos nesta Casa
e mais no Congresso como um todo, porque estamos cansados
de ouvir, prinCipalmente nas sessões do Congresso e da Câmara, quando ocorre uma irregularidade, o Presidente ou o responsável logo ser chamado de ladrão. Para começo de conversa é ladrão, depois_ é que vai saber se tinha mais- alguém
envolvido, mas o_ chefe era ladrão,_ certamente. Então, até
porque a administração pública tem desses caprichos, tem
dessas armadilhas, todos nós já vivemos esse tremor" diante
de uma armadilha. Quero louvar o seu bom senso: não denegriu a imagem de ninguém, não caluniou, não injuriou, não
difamou. Apontou, como creio que é o _dever do poli'tico ..
Senador Ney Maranhão, esse é um ensinamento de Santo
Agostinho, de que devemos apontar o pecado, e não vergastar
o-pecador. Quem cuida do pecador é Deus. Agora o homem,
o ser humano deve se preocupar com o pecado. Há um erro,
ele é deplorável por todos os títulos~ mas do pecador só se
fala depois de apurar, respeitado o seu direito de defesa.
Então, meus_ cumprimentos pelo bom senso da sua manifestação.
o

~
O SR- NEY MARANHÃO - Senador E~speridião Amin,
quero agradecer a V. EX' pelo aparte, principalmente partindo
de um Senador que conhece muito_ bem o que é o Poder
Executivo, por onde passou como Prefeito da sua Capital
e como Governador. O seu aparte vem ao encontro deste
meu ponto de vista, que é nunca caluniar, e sim mostrar
o erro e indicar o caminho mais correto para consertá-lo,
seja Oride venha a ocorrer, principalmente numa época como
_esta que estamos vivendo, Senador Esperidião Amin, quando
a tónica é j1,1stamente a de, antes de se apurarem os fatos,
caluniar o indivíduo, e o que fica é a primeira notícia, e fica
mUito difícil para essa pessoa que é caluniada mostrar que
está inocente. Assim sendo, Senador Esperidião Amin, agradeço o aparte de um homem experiente no trato da coisa
pública.
O Sr Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex• um aparte?
o

Novembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. NEY MARANHÃO- Ouço, com muita atenção,
o meu amigo Senador Eduardo Suplicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy- O atual. Na segunda-feira última, vale dizer, há quatro dias, o Presidênte da F AE visitou
o Secretário Interino de Abastecimento, Sr. Walter Aguiar,
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Ney Maranhão, V.
uma vez que o titular estava de licença, para dialogar. Ontem
~ chama a atenção para a denúncia estampada, hoje, nos
mesmo, numa visita que fiz ao· Ministro da Educação, José
diversos jOrnais- do País, relativamente a· esse grave desvio
Goldemberg, que me convidou para dialogar sobre outros
da merenda administrada pela Prefeitura MuniciPal de São assuntos, soube, através da assessoria, que o diálogo tinha
Paulo, onde, obviamente, inadmissível que pudesse parte da sido muito positivo. Hoje, qual não foi a minha surpresa ao
merenda escolar, em quantia significativa, ser vendida para tomar conhecimento desse desvio. Mas tenho a certeza de
uma fábrica de rações, certamente a um preço menor do que · que, no âmbito da Prefeitura as responsabilidades serão apuracustou, dez cruzeiros por quilo, certamente bem abaixo da- das e esse fato será corrigido com o maior rigor. Posso também
quilo que foi o preço que custou para a Prefeitura, e com dizer que apóio toda e qualquer medida que, certamente,
o agravante de metade dessas 200 tqneladas ainda estar com os Vereadores da Câmara Municipal tomarão, de fiscalizar
o prazo adequado para o consumo humano. Importante é os atos do Poder Executivo e apurar inteiramente esses fatos_,
a denúncia, como importante é a inieiatiVã da Prefeita Luiza de acordo com a Lei Orgânica dos Municípios.
Erundina de Souza, logo que ~oube ,_de inst~~rar o _"!a.is ~go
roso inquérito. Assim como rioS indignamos contra qualquer
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Eduardo Suplicy,
irregularidade do Governo Federal, com a mesma veemência, V. Ex• é um petista que tem a cabeça fria, que tem aqui,
queremos aqui reg'istrãr ãiriiportância da apuração desse fato,
no Senado Federal, angariado o r~spei~ _p~!f! _ !Uaneira com
bem como de apontar nos nomes dos responsáveis e também que faz oposição ao Governo. Ago-i-a mesmo, sinto-me gratifidizer que, certamente, esse se constituía num desvio inadmis- _ cado por ver V. Ex~ mesmo retóiihecer que é difícil governar.
sível para a própria responsável pelo Executivo paulistano. Porque, como diz a Prefeita de São Paulo, muitas vezes pesV. Ex•, SenadOr Ney Mãranh3.o, tem-se preocupado muito soas abusam da confiança dos governantes. Foi o caso agOra
com a questão do controle de qualidade de compras "de alimen- da Prefeitura de São Paulo. Tenho certeza de que se a Prefeita
tos pelo Governo Federal, mas também a nível de Governos de São P3.ulo tivesse algum indicio dÓ que estava ocorrendo,
estaduais e muniCipãiS: V. Ex• tem_ ~en~ncia~o ~~rmí!_s __d~ S._ Ex~- já teria tomado as providências. Sei que a Prefeita
desvios exatamente Da compra de alimentos, uma vez que de São Paulo irá punir exemplarmente esses bandidos, que
conhece histórias de como muitas vezes ocorreram fatos tais são piores do que bandidos de morro, muitas vezes não têm
como este, e tem. procurado contribuir para que haja uma_ instrução, enquanto estes têm instrução para roubar, para
melhor fiscalização desse tipo de procediment~. _.N'_~_yerdade, fazer safadeza. Portanto, têm que ser punidos com maior
Senador Ney _Maranhão, esse caso__mo~tra que talvez devês- rigor. Quanto ao problema dessas compras, Senador Eduardo
semos pensar em meios outros que não a de compra em larga Suplicy, é muito complexo. Como_ já disse a V. Ex•, fui Presiescala de bens, tais como se compram cestas básicas ou até dente de um órgão, durante dois anos, que comandava em
procedimentos ta-is" como- esse. E" nesta dire~ão:_q~~--~~~ho cinco estados da Federação os-_ programas· sociais de maior
proposto, nest.a Casa; qrie se iilstitua o Progt:a_ma de 9arantia importância do governo no Nordeste. Sei que é muito difícil.
de Renda Mínima, qu·e vlriá substituii: a·distiibuição de certos Por isso, apresentei aqui no Senado um projeto que foi coincitipos de bens que são_objeto de irregularidades _na hora da dentemente muito debatido, tendo os Senadores Levy Dias
compra em larga escala. Sei que é difícil para um Governo e Ronan Tito pedido vistas, onde mostrei por a mais b que
controlar desvios de recursos. Ainda hoje os }Ornais tà.inbém tínhamos que acabar justamente com esse tipo de compra,
estamparam a inicíaffva do INSS de cancelar 165 mil paga- que estava prejudicando tremendamente o trabalhador, quanmentos ilegais a previdenciários rurais que, na verdade, não do esse benefício era para. a área social. A idéia era centralizar
são previdenciários ruraiS, pelo menos no sentido mais amplo "num órgão como a Conab, que tem condições de controle
do termo, são pessoas em condições irregulares que se creden- de qualidade em todos os Estados, e foi reforçada pelo Senaciaram para receber esse tipo de benefício social.
dor Esperidião Amin, que fez ver ao Senador Levy Dias que
essas compras deveriam ser descentralizadas e regionalizadas,
O SR. NEY MARANHÃO - E é por isso que estóu prestigiando, com-isso, os Estados e evitando o que está aconme congratulando com o Governo pelas medidas que estão tecendo, incJusive, na FAE, Senador. Esses produtos enlatasendo tomadas para abrir esse inquérito.
dos que estavam sendO adquiridos modificam o hábito alimentar do povo brasileiro. Portanto, isso vai provocar um efeito
O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria, até, de registrar, muito positivo em todos os Estados da Federação.
Senador Ney Maranhão, que há poucos dias fui informado
Veja V. Ex•, no Estado do Acre, na Amazónia, não
pela Assessoria do Ministro da Educação que eles estavam é melhor uma bap~na comprida, um cará, uma macaxeira
vendo como um dos programas mais eficientes na distribuição com charque do que uma tal de farinha Quaker, cujo nome
de merenda escolar, em vista, exatamente, de problemas de o matuto não sabe new iizer?
Então, foi por -:"C- ..:. ~ o Senado tomou uma medidairregularidade na compra de merenda escolar, no âmbito da
Fundação de Assistência ao Estudante. El_~s !J.avi~m visto co- sábia, aprovandr _;:,sse me•• _,rojeto, que está na Câmara para
mo eficiente a maneira como a Prefeitura de São Paulo estava s~r apreciado por, .:ue;: ·~asa.
Portanto, qq.~. .:1gradecer a V. Er" este aparte. Hoje,
adquirindo a merenda escolar. E o próprio Presidenteda FAE,
órgão do Governo Federal, visitou, segunda-feira, o Secretário vou comemorar em Pernambuco -como não bebo, vou tomar
um leitinho na minha fazenda- porque nós, eu e o Senador
de Abastecimento da Prefeitura Municipal de São Paulo.
Eduardo Suplicy, concordamos que é muito difícil gove_rnar
O SR. NEY MARANHÃO- O Presidente atualou o este País. Agora, o grave é não se tomarem as medidas.
Agradeço a V. E:xi' o seu oportuno aparte.
anterior?
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PROCURADORA SOLICITA PRISÃO
São Paulo - O MiníStérioo Público federal entrega hoje
às 13h, ao juiz HUmberto Marques Figueiredo, da 5• Vara
_di! Just!ça Federal, petição solicitando a prisão do superintendente do INSS em São Paulo, Roberto Santiago. O representante paulista do INSS tinha até as 18h de ontem para
explicar por que não pagou, em outubro, os benefícios dos
apq;;entados com~ r~ajust_e__~~ 147,06% determinado em liminar concedida no final de outubro. A infOiTIIação foi dada
por Sérgio Oliveira, porta-voz da procuradora Antónia Lélia
Sanches.
O juiZ Fifgueir?S conc_ed_eu ~irpiJ!ar ~e terminando o pagavou tomar o seu leitirtho_ como _se fosse_ uísque, para comemento dos 147,06% a todos os aposentados e pensioniStas
morar esse aparte do Senador Eduardo Suplicy.
do eSt<)dO de São Paulo. o INSS pediu a cassação da liminar,
Muito obrigado.
garantindo que a Lei de Benefícios da Previdência desvinO Sr. Eduardo Supllcy - Senador Ney Ma_ra~hão, V. culava o valor das-aposentadorias do salário mínimo-. Na terçaEr um dia me relatou que tem uma qualidade muito especial, feira, ci presidente do Tribunal Regional Federal (TRF), Omar
desses talentos que vêm de pai para filho. Assim como seu Cais, além de negar a suspensão da liminar, determinou que
pai, só de olhar o dorso do boi, sabia medir exatamente qual o superintendente do INSS deveria, até o final da tarde de
o peso de_ cada _boi, ou de cada vaca, numa boiada, V. Ex• ontem, manifestar-se sobre o não paga!Jlento dos 147,06%.
também havia aprendido, só de dar uma olhada, a medir caso as explicaÇões não_chegasserp. ~o que, de fato, aconexatamente quantas_arrobas tinha cada cabeça de gado. V. teceu- o MinistériO Público, autor da ação civil pela liminar,
Ex• ate-:...__ eu me reCOtdo bem da conversa_- disse q4.e preci- pró metia entrar com o pedido de priSão- contia Sanfiàgo;· O
sava olhar de lado ou, pelo menos, de costas. Naquele dia, INSS havia solicitado ainda habeas-corpuis preventivo para
Senador Ney Maranhão, fiquei pensando: "Puxa, será que Santiago, mas o Juiz Edgar Silveira DIOgo Filho, também
o- Senador Ney MaranhãoJ ao_ ver as pessoas, também logo do TRF, indeferiu o pedido.
--- CerCcfde tréS mir aposentadOs participaram oritem à "tãr- sabe distinguir que-m age ou não corretaiúé'nte?" ~ --gs_p-t?_!O Que
V. Ex• use desse dom para também sempre detectar e saber de, na Praça dã Sé, de manifestaçãO convoCada pela Federação
separar o joio do__ trigo, especialmente na admin~strãÇão dos dos_ Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo. Os
niaiiifestantes, que se reuniram às 15h e percorreram no centro
recursos que são do povo.
da _cidade em passeata, exigiram o cumprimento da liminar
O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado, Senador do TRF deteriminando o imediato pagamento do reajuste
Eduardo Suplicy. Foi uma conversa agradável naquela manhã, de 147,06% aos aposentados. Henos Amorina, presidente
quando estávamos fazendo cooper, mas recebi esse dom do da Federação, disse acreditar que o Superior Tribunal de Jusmeu pai. Realmente, faço isso. Não uso máquina parã calcular. tiça_ ratificará a decisão do TRF paulista. Caso contrário,
Nunca usei, porque rta hora em qUe usar perco esse raciocinio. os aposentados de São Paulo prometem inundar a Justiça
Agora, se me perguntar como é, não saberei responder. Se com ações individuais e realiz(lr protestos em Brasília.
V. Ex~ tiver uma boiadinha me chame que nós compramos
"FANTASMAS" PERDEM CA_RNÊS
"no taco".
Nesse sentido, Senador Eduardo Suplicy, desde o início,
Em 320 páginas -de um voluine especial; o Diáriõ Oficail
quando tivemos os primeirOS ContactOs;aspnmeitas·conver:. da Üniao publicou ontem o cancelamento do pagamento de
sas, eu tive a certeza _absoluta de que íamos nos dar muito 165 mil benefícios na área rural, que vão representar uma
bem, aqui, no Senado. V. Ex' faz oposiçãO -ao-GoVerno, mas, ec-oTIOihia mensal de Cr$9 bilhões aos cofres da Previdência.
uma oposição séria, coristrutiva.
---- --------Segundo o pOrta-voz da Presidência da República, Claudio
Agradeço a V. Ex~, mais uma vez, por esse apãrte.
Humberto Rosa e Silva, há pelo menos três meses ps benefícios
Sr. Presidente, pedindo desculpas a V. EX1' e agradecendo não são reclamados nas agências .~os correios, Que passaram
a paciência de J 6- que teVe com este orador, quero encerrar a efetuar o ·pagamento do antigo F~mrural - e a Previdência
minhas considerações na certeza de que o Senado, que é a constatou que eles eram pagos irre.gularmente a pessoa~ que
Cã.sa dos homens de cabeçafria, irá senipre ·oo1ah0rar com não tinham direito.
a Nação, com o Governo, em tudo aquilo-que-seja para o
Desde a extinção do Funrural, no início do governo Cobem do Brasil.
llor, os benefícios para os segurados da área rural passaram
E esse assunto que trarei hoje, e que teve~os apartes ã-Sér--pagoS pelos postos dos correios-, "As chefias dos postos
do Senador Eduardo Suplicy e do Senador Esperidião Amin, do Funrural eral geralmente ocupadas por cabos eleitorais,
é o retrato exato do que queremos para o Brasil, ou seja, o que favorecia á frãude", recordou Claúdio Humberto. Em
o melhor para o nosso povo, o melhor para a nossa gente sua avaliação, o Funrural era um instrumento eleitoeiro e
e acabar de vez por toda com a corrupção, qmr impera em muito suscetíVel a manipulação política e corrupção. Com
certos setores. Tenho certeza de que o povo brasileiro, com a transferência de pagamentos para as agências dos correios,
a sua pressã-o, há de acabar com ela.
tornou-se necessária a identificação dos beneficiários, o que
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
inibiu os fraudadores.
Palmas.)
A publicação de ontem corresponde à primeira fase de
investigações de fraude no pagamento de benefícios da PreviDocumentos aos quais se refere _o Sr. Ney Mara~ dência na àrea rural. A expectativa da Previdência é que
nhão em seu discurs-o:
as fraudes atinjam um milhão de benefícios; adiantou o porta~
O Sr. Cid Sab6ia -de Carvalho -Permite-me V~ Ex•
um aparte, nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO - Com muítO- prazer-, nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
_ ~~-~·-~-0 Sr. Cid Sab6ia de Carvalho -Gostaria de desejar
a V. Ex~ que esse leite fosse mugido, para ser bem caracte~
rfstico da terra.
O SR. NEY MARANHXO-- Pois náo;·senador. Isso
a gente confunde mas não mistura.
-Teilho uma vaquinha, na fazenda, chamada Figueira, e
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voz. Ele informou que· do total de 13 milhões de benefícios _
pagos pela Previdência, 4,5 mílhões são da área ruraL
A primeira fase de investigações foi realizada por 1.200
pessoas, entre funcionárioS dos correios e aposentados do
Banco do Brasil especialmente contratados para a fiscalização.
Claúdio Humberto afirmou que·os fiscais verificaram que os
165 mil carnês eram distribuídos a beneficiários que não existiam. A transferêricla do pagamento para os corrCíos, lembrou, tornou impessoal a distribuição dos benefícios. "Acabou
a distribuição política de benefícios", destacou.
A partir de gora, informou o porta-voz, a Previdência
vai investigar quem são os-resp-orfSâVeis pela fraude e deyerá
contar com a ajuda da Polícia Federal. "O governo espera
pôr na cadeia quem tenha fraudado os cofres públicos", declarou.
INSS CANCELA 165 MIL
PAGAMENTOS ILEGAIS
Brasília- O presidente do Instituto Nacio~al do Se_guro
Social (INSS), José Arnaldo Rossi, cancelou ontem 165 mil
benfícios rurais que vinham sendo pagos a pcnsiónisfas fantasmas. A descoberta da fraude permitirá à Previdência economizar este mês Cr$9 bilhões. Esses beneficiáriOs não compareceram aos postos da Empresa de Correios e TelégrafoS p:ara
receber as pensões e aposentadorias que nos governos áfiteriores eram pagas p6r agentes ou pelo Funrural --extinto pelo
presidente Fernando Collor em março do ano passado.
Segundo o porta-voz da Presidência, Claúdio Humberto
Rosa e Silva, a Polícia Federal já iniCiou ínvCstigaÇões-paraidentificar oS responsáveis pela irregularidade,_ ~te_nde"ndo a
determinação de Collor. Os fiscais da Previdência, de acordo
com ele, acreditam que a· fraude possa chegar a um milhão
de benefícios pagos irregularmente e que serão cancelados
assim que forem identíficados pelos fiscais do programa de
saneamento da Previdência. --Pressa - -"0 presidente quer pressa_ na apuraÇão pata,
colocar os culpados na-cadeia'~ afirmou o pnrta-voz. Os nomes
dos beneficiários faiÍtasmas fofa-m publicados na edição especial do Diário Oficial da União, que circulou ontem. Os que
se sentiram lesados· pelo cancelamento do pagamento -terão
um mês para recorrer.
Dos 13 milhões de cadastr~dos Eela Previdência, 4,5 milhões são pensionistas rurais. Até a extinção do Funrural,
os benefícios eram--emitidos pelos agentes, que requeriam
o dinheiro das aposentadorias à Previdência e se encarregavam
dos pagamentos nos municípios sem postos. Muitas vezes esses
agentes eram indicados pelos políticos mais vOtados l1fl região
- em troca, trabalhavam para eles como cabo~ eleitorais.
"0 Funrural era um instrumento eieitoreiro e Slfsretível à
corrupção'\ disse o porta-voz.
MERENDA ESCOLAR VIRA
RAÇÃO PARA PORCOS
Alimentos destinados às escolas da Prefeitura sáo apreendidos pela polícia em fábrica de ração no Embu
Da Reportagem Local
Neste momento, vacas e porcos podem estar comendo
parte da merenda destinada às escolas da Prefeitura de São
Paulo.
Alimentos dentro de prazo de vali~~de para -consumo
e com o selo da Prefeitura foram encontrados, na terça-feira,
às 17h, pela polícia, na fábrica de rações Amoedo Agroly,
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ito_ município de Embu, na Grande São Paulo. Enquanto o
local era investigado, chegou um caminhão com: sete toneladas
de_ alimentos- pão de mel, leite Parmalat com chocolate,
leite em pó, macar_rão - provenientes do Corpo Municipal
de Voluntários - CMV. A Prefeita Luiza Erundina esteve
no local ontem de manhã e disse ·que vai ã.pufa:r responsabilidades.
..
Por decreto municipal, o CMV recebe o excedente de
merenda. Deve vender como-sucata o material que não serve
para o consumo humano e doar a instituições de caridade
o que ainda estiver no prazo de validade. A polícia estima,
porém, que 10% dos alimentos estocados no sítio onde funciona a Amoedo Agroly esteja dentro do prazo validade.
O delegado Antônio Pereira Neto, 42, do 92' Distrito
Policial, que investiga o caso, estima que 40%. do ~limento
já com o prazo de validade vencido ainda está apto para
consumo. "Latas de óleo demoram a se deteriorar; macarrão
e arroz estão com boa aparência. No total, metade das 200
ton~ladas que devem estar naquele estoque devem estar
boas". A polícia fOi acion-ada por um telefonema anónimo,
denunciando o sítio no Embu e uma casa no Jardim São Luiz
(zona sul), onde não havia nada.
....
Se for comprovada a participação de funcionários públiCoS ·no- Caso, eles podem ser condenados a penas de 2 a 12
anos de prisão, por crime de peculato (desvio de bem público
proveito próprio ou de terceiros).
ERUNDINA ABRE SINDICÃNCIA
Da Reportagem Local
. Q _S_ecre_tário do_ Go_yemo, José Eduardo Martins Cardozo, 32, afirma que existem indícios de que ocorreram irregularidades na venda dos alimentos da merenda escolar. A prefeita
Luiza determinou ontem a abertura de uma sindicância administrativa para apurar a venda.
---~.'~A rrlatéria _da prefeitura é grande_~ não dá para vigiar
oS- 140 ·m.ri fuD.cionários. Quero que tudo seja apurado com
rigor", disse Erundina. A desconfiança da Prefeitura reCai
sobre o~ funcionários do Corpo Municipal de Voluntários.
Murilo da Costa Santos, 31, assessor da_ presidência do
Corpo Municipal de Voluntários, disse em depoimento à polícia_ q~e os alim~ntos. com prazo de valid~de venc~do e não
v~nciâo ficãrit em locais separados. Disse nãO saber Coffio
houve mistura no lote vendido a Rodrigo Amoedo, o dono
da fábrica de rações.
Amoedo disse nunca ter percebido alimentos dentro do
prazo de validade dentro dos lotes que compra, mas admitiu
que parte dele era consumido pela famflia após análise. "Acho
que apenas um engano do CMV".
Ele compra alimentos do CMV há oito meses e, pelo
último lote pagou Cr$10,00 por quilo. Vende por Cr$100,00
o quilo parte do que não pode usar para fabricar ração, a
·qual é vendida a Cr$115,00 o quilo. "Muito do que vem no
lote do CMV é incinerado. Não utilizo sagu, feijão, chocolate", diSse Amoedo.

em

INSS CANCELA 165 MIL BENEFÍCIOS
FANTASMAS PAGOS PELO FUNRURAL
BRASÍLIA- O Diário Oficial da União circulou ontem.
~: edição especial para divulgar o cancelamento de 165 mil
benefícios do extinto Funrural, até então pagos pelo Instituto
Nacional de Seguridade SociaL A suspensão do pagamento
dos 165 mil beneficiários fantasmas, segundo o Porta-Voz
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da Presidência, Claúdio Humberto Rosa -e -silva, é apenas
tura. Ela disse que o caso e "inaceitável" e que os culpados
a primeira -etapa do saneamento que está sendo feito pelo
serão afastados.
A noticia do desvio de merenda escolar chegou _ao gabiINSS para detectar fraudes na concessão de aposentadorias
na área rUral.
nete da prefei,ta na noite de terça-feira, provocando iinediato
- Coin a extiriçãO do Funrural, os carnês passaram a
nervosismo. As 21h30min a prefeita estava indo para casa
ser entregu-e-s-nos-postos dos Correios. Uma fiscalização rigoquando foi Chamada pelo rádio de seu carro. Retornou ao
rosa, com controle de identificação resultou, em apenas três
Ibirapuera e convocou -secretários e assessores. A reunião=
meses, na constatação das 165 mil aposentadorias irregulares se es_t~nd~u até as 73- hçu;-as quando a prefeita, irritada, desceu
-disse Claúdio Humberto.
-- -. pelo elevador privativo; em companhia de sua se_cretária parti0 Porta-Voz afirmou que a prim-eira--etapa- de cancelacular Muna Zeyn, negando-se ~ falar com os jornalistas.
Telefonema anónimo - As 23h45min, quando apenas
mento dos pagamentos representará econQmia de Cr$ 9 bilhões_ mensais à Previdência. Mas o--número de benefícios o porteiro e o segurança se encontravam no gabinete da prefeiirregulares pode chegar a um milhão até o fim das apurações.
ta, o delegado António da Costa Pereira Neto, titular do
Os chefes dos antigos postos do Funrural eram geralmente
92~ Distrito Policial, iniCiava a--apreensão -das quase -200toliiladas de alimentos da merenda escolar.
cabos eleitorais, que distribuíam aposentadorias de forma eleitoreira. O Presidente Fernarido Collor determinou ao Ministro
A denúncia chegou a:o 92" DP por meio de um telefonema
anónimo. Os políciãís foram até a chácara, na Alameda Batista
Antônio Rogério Magri, da Previdência, que saia TIO encalço
dos responsáveis pelas fraudes.
Fernandes Medina, 958, no Embu, por volta da uma hora
Existem hoje 4,5 rriilhóes de aposentados -cadastrados da madrugada de _ontem e encontraram cerca de 200 toneladas
pelo antigo Funrural. Com fisCalização, 165 mil deixaram de de mercadoria estocadas em dois galpões de propriedade do
empresáiio Roberto Rodrigo Maues Amosedo. No Jocal a
buscar os carnês de recebimento nos postos dos Correios.
políCia s6- encontrou o filho do empresário, Amoedo Júnior.
Minutos depois o empresário -chegàva- Cõin Um Caminhão com
FRAUDE NO SEGURO
mais Sete toneladas de alimentos da merenda escolar.
PREOCUPA GOVERNO
O Secretário de Segurança Pública, Pedro Franco, e o
BRASÍLIA - Estudo do Ministério do trabalho sobre
possibilidade de fraude no Programa de Seguro-Desemprego delegado Claúdio Gobetti, diretor do Departamento de Polímobilizará ó GoVerno para a regulamentaçã9 da L_ei _no 7 .998, cia da Capital- DECAP, foram avisados quando jantavam
no restaurante Fasano.
criada para punir os que buscam a obtenção ilegal do benefício.
c'Entre as quase 200 toneladas de alimentos, a metade
O documento sugere, além da regulameº!ação 'i_e_ punições,
estava
em condições de consuno", assegurou o delegado Pereia implementação de uma auditoriã.-peftnanente no sistema.
Apesar de apontar em seu estudo quase uma dezena de ra: Neto. Ele apreendeu produtos _com data de validade até
janeiro e fevereiro de 1992. _Amostras de toda a mercadoria
modalidades de fraudes praticadas contra o Programa, o Mi- serão
encaminhadas_ ao Instituto Adolfo Lutz para análise.
nistério do Trabalho não sabe quantos falsos desempregados
Desvio - A Prefeitura de São Paulo, por meio de um
se beneficiam do seguro, que é pago durante quatro meses.
O documento enumera as modalidades de- fiaudes e suge- decreto assinado por Luíza Erundina em abril, autorizou a
Semab a doar- mercadorias impróprías para o consumo ·aore medidas que podem ser adotadas para coibi-las. Entre as
principais fraudes está declaração falsa de informaçõ,es nos Corpo Municipal de Voluntários- CMV, responsável pelo
. . atendimento de crianças carentes. O CMV pode, segundo
requerimentos do seguro-desemprego, remetidos pelo Cor- o mesmo decreto, dar ou vender as mercadorias doadas._Coinreio. Em outros casos, a fraude acontece através de um arranjo
cidentemente, nessa mesma época, o empresáriO AmOedo
entre o empregador e o trabalhador, evitando o registro de iniCioU- Sua prOdução de ração. "Fui procurado por um amigo
reemprego na Carteira de Trabalho, quando esse é novamente
do CMV que me ofereceu a mercadoria", explicou.
contratado, ou o fazendo numa segunda carteira, mantendo
· - O funcionário do CMV Murilo da Costa Santos, assessor
assim o segurado credenciado para receber o segurO.- A_l~m
da presidente do órgão, Sônia Correa Lins, confinnou- em
disso, o sistema não _tem como checar os três últimos salários
do trabalhador, já que algumas empresas não emitem contra- seu depoimento na polícia ter oferecido a mercadoria a Amoedo. "Acertamos o preço de Cr$10,00 o quilo", disse: Ele
cheques.
não soube explicar porque não houve concorrência pública
para a venda das mercadorias. Costa Santos culpou a Semab
POLÍCIA APREENDE MERENDÃDESVIADÁ
por estar entregando entre os a!imentos com validade vencida,
Quase 200 toneladas de alimentos das escolas municipais produtos em bom estado de consumo, desviado das escolas
seriam transformadas em ração para animais.
e creches da Prefeitura.
Alberto Luchetti
O empresário Amoedo disse ter recibo de todos os aliA polícia descobriu ontem numa chácara- no Município meritos que compra da seinah e ameaçou processar a Prefei~
de Embu, na Grande São Paulo, quase 200 toneladas de ali- tura por causa da apreensão de seus produtos. HO CMV da
mentos da merenda escolar da Prefeitura' de São Paulo que Erundina é a LBA do Collor" ironizou Amoedo. "Comprei
estavam sendo comercializadas por um produtor de ração ani- tudo, paguei com cheque nominal e não posso ter prejuízo",
mal. Os produtos eram desviados da Secretaria Municipal acrescentou.
de Abastecimento- SEMAB, vendidos ao comerciante por
Cr$10,00 o quilo e revendidos por ele a Cr$!00,00 o quilo.
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o_$r.
O Secretário da Segurança Pública, Pedro Franco_ de
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi·
Campos, esteve no local e determinou apuração imediata e
dência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi,
punição dos responsáveis. A Prefeita Luiz~ Eruiidina também
s~ Secretário.
esteve na chácara e mandou_ abrir urna síndicância na Prefei-
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Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Rachid Saldanha Derzi, 39 Secretário, deixa a Cadeira
da presidência,_ que é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva,

49 Secri!táriO.

--

--

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Concedo a pillavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY PRONUNCIA DiSCURSO QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO_ ORADOR, SERÁ
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE {Iram Saraiva)- Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Passa-se ã

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, a:s-matérias constantes dOs itens n9~ 1 a 5 ficam cO-m a sua apreciação adiada para a próxima sessão ordinária.
São os seguliites os itens cuja ãj:irei:iizçaii fica tidiada:

PROJETO DELE! DA CÂMARA N' 85, DE 1991 (Em regime de urgência nos termos do ãrt. 336, c, doRegimento Interno) - -Discussão, em turno úniCO do Projeto de Lei da Cân::tara
n' 85, de 1991 (n' 1.793/91, mi Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova redação ao § 19
do art. 3~> e aos art 5 • 7"' e 99 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. (Dependendo
da votação do Requerimento n' 781, de 1991, de extinção
da urgência).
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 171, DET989COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n' 171, de 1989 -Complementar, de autoria do Senador
Fernanâo Henrique Cardoso, que define, 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 Operações Relativas à Cii'culação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transpo-rtes Interestadual e lntennunicipal e de Comunicação, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n" 428, de 1990, e
26U; de 1991, das Comissões
- de Assuntos Económicos; e
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO N' 490, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento ri 9 490, de
1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, solicitando,
nos termos regimentaiS, a iriclusão, em 0-!de~:p. do Dia 1 do
Projeto de Resolução n11 40, de 1991, de sua autoria, que
suspende temporariamente os limites previstoS nó art. 3"~ da
Re~olução n9 58. de 1990 .
REQUERIMENTO N' 791, DE Í991
Vota~ão, em t_urnç· ú~ico, do Requerimento n"' 791,_ de
1991, de autoria do Senador Epitáci<f'Cafeteira, solicitando,
nos termos regimentais e com base ·no art. 50 da ConstituiÇão
Federal, seja convocado o Senhor MiniStro de Estado da InfraEstrutura, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para
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prestar, perante o Plenário desta Casa, informações sobre
o· fechamento do sítio geológico de Serra Pelada.
"PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 81, DE 1990
- (Incl~ído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172,
I, do Reg~mento Interno)
_
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
--n' 81, de 1990 (n' 4.059, de 1989, na Casa de origem), que
estabelece as diretrizes para os Planos de Carreira do Serviço
Público Civil da União e dá outras providências. (Dependendo
da votação do Requerimento n11 829, de 1991, de adiamento
da discussão).
. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 6:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N' !6, DE
1991
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art.
-358 do Regimento Interno)
Dá nova redação ao caput do ã.It.· 64 da Constituição Federal, instituindo a alternância no iníCio de
tramitação de prOjetes de origem externa. (1"' signatário: Senador Alfredo Campos.)
Sobre a mesa, relatórió do Senador Jutahy Magalhães,
que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
.É lido o seguinte
Da Comissão Especial sobre a PropoSta de Emenda
o~' 16191, que "dá nova redação ao caput
do art. 64 da Constituição Federal, instituindo a alter~
nãncia no início de tramitação de projetos de origem
externa.
. c Relator: Senador Jutaby Magalhães
Visa este projeto de emenda à Constituição Federal, de
autoria de trinta e um senadores, a tornar alternada, entre
as duas Câmaras do Congresso Nacional, a discussão e votação
dos projetes de lei de iniciativa do Presidente da República,
do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores.
Em sua justi~_e3:ç:ão, os insignes autore~ do projeto afirR
mam que um dos objetivos da emenda proposta é o de ''sanar'',
e~ parte, um dos maiores entraves ao exame criterioso por
parte dq Senado Federal de projetes de origem na Presidência
da República, no Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais
Superiores, cuja tramitação se inicia, segundo a norma atual,
na Câmara dos Deputados.
- Afirmam os autores Ço projeto:
-Com efeito, há momentos em que o Senado deixa
de ser Casa revisora, para se constituir em Casa ratificadora das decfsõ~_s tomadas pela Câmara, dadas algumas
circunstâncias que obrigam a análise de projetos remetidos por aquela Casa mediante o regime de urgência
urgentíssima.
Procedem e s~o justas as preocupações e os iri.f:titos dos
nobres au~_ores d~st_e projeto. O SeriacJo_, muita vez, por força
de "circunstâncias várias, se tem visto impedido de bem analisar
e considerar os pro jetos que, para revisão, lhe vêm da Câmara
dos Deputados. Mudar essa situação é contribuir para o aperfeiçoamento do nosso processo legislativo e, pois, para o aprimoramento da nossa democracia.
O_óicameralismo sairá fortalecido e melhor caracterizado
cóm a mudança ora propoSta.
O bicameralismo é da essência do nos~o regime político.
Constitui uma daS- tradições mais arraigada-s do mecanismo
à Constituição
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pelo Decreto n9 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado
pelos Decretos n~ 75.430, de 27 de fevereiro de 1975" 85.148,
de 15 de setembro de i98b, e 95,670, de 26 de jan~iro de
19~8, resolve designar os Senhores Senadores Ruy Bacelar,
Affonso Camargo, Lourival Baptista e Mário Covas e os Senhores Deputados Ricardo Fiúza e Cleto Falcão para, ria qualidade de observadores parlamentares, integrarem a Delegação
do Brasil à XVLI Sessão da Assembléia Geral das Nações
Unidas.
Brasflia, 25 de setembro de 1991; 170' da Independência
vai à publicação.
9 da República. -FERNANDO COLLOR- Francisco
e
103
O prosseguimento da tramitação da matéria fica -adiado
Rezek.
por falta de quorum.
---0 SR. PRESIDENTE (IRAM SARAIVA)- 0 parecer
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está_ esgotada _ é favorável.
__
a matéria constante da Ordem do Dia.
- ----A votação do requerimento fica ãdiadª_ por falta de quoPassa-se, agora, à aprecíação do Requerimento n~ 830, rum.__ _
lido no Expediente.
-~ _ -~~O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Volta-se à lista
Solicito ao nobre SeriadOr Jutahy·_-Mãg!':ni~~~ () parecer
de oradores.
da Comissão de Relações Exteriores e-Defesa Nacional.
-Concedo .a palavra ao nobre Senador Abdias do NasciO SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB--:- BA. Paraemi- mento, por cessão do Senador César Dias.
tir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. PreSidente, trata-se
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO (PDT- RJ. Pronunde requerimento assinado pelo Senador LouriVal Baptista,
que solicita autorização para desempenhar missão Õfidal na cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sob a proteção de Olorum e de nossos orixás, a esta
cidade de Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 14
de novembro a 2 de dezembro próximo, por-·ter sido desig- tribuna não ascende, neste momento, apenas um Senador
nado, através do decreto do Senhor Presidente da República, do Partido Democrático Trabalhista, representante do Estado
do Rio de Janeiro, tampouco o economista ou o teatrólogo,
de 25 de setembro de 1991, publicado no Diário Oficial da
União, de 26 de setembro de 1991, para integrar a Delegação antes entr~gador de doces que sua mãe fazia; ou o fã.xineirOque estudava à noite, nem o professor universitário e artista
do BraSil na sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas,
plástico, autor de obras sociológicas e políticast que lecionou
na qualidade de observador parlamentar.
e trabalhou nos Estados Unidos e na África, ainda q-ue exiladõ
Deixo de me referir ao mí.rii.ero da sessão da Assembléia e perseguido. Ocupa esta tribuna um ãJro-brasileiro, um hoGeral, porque não cbnheço o algarismo toínano ~'JÇVLI", mem comum, consciente de sua origem afriCanâ e que jamais
conforme constou do decreto. Portanto, não é erro do requeri- abdicou aos seus direitos de cidadão brasileiro.
mento.
Fala aqui, Sr. Presidente, um sobrevivente do maior holoO parecer é favorável ao requerimentO -do Senàdor-Lou- causto já vivido por um povo na História da Humanidade:
rival Baptista, porque nirtguem màiS do que S. EX~- merece mais de 200 milhões de assassinatos entre os portos de embarrepresentar o nosso Senado e o Brasil nas Nações Unidas.
qy.e na Áfri~a, os porões dos navios negreiros, e as Américas.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MA- São quinhentos anOs de escravidão no Brasil, escravidão queGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
ainda perdura nas formas vergonhosas da opressão, da humilhaÇão e da discriJ:ni11aÇ~9 raci~l. Estão_ ouvindo, Srs. SenadoÀ Comissão de -Relações ExieffOFeS-e DefeSa NaCIOrial.
res, um filho- desse povo heróico construtor de civilizações
Em 14-11-91
·
milenares, que veio acorrentado para as terras "recém-descobertas" das Américas. E é esse_povo que quero invocar em
REQUERIMENTO N• 830, DE 1991
primeiro lugar, pois é em nome dele que estou aqui neste
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno momento. Evoco aqueles que me antecederam nesta luta que
do Senado Federal, autorização paJa desempenhar missão me traz hoje a esta tribuna: na pessoa de Zumbi dos Palmares,
oficiai na cidade de Nova IorYork - EUA, no período de rendo minhas homenagens a todos os africanOs e afro-bra14 de novembro a 2 de dezembro próximo, por ter sido desig- sileiros que batalharam e batalharam por amor a seu povo
nado, através de Decreto do Senhor Presidénte da RepUblica, e ao Brasil, seguindo a longa tradição africaiia-que remonta
de 25 de setembro de 1991, publicado no Diário Oficial da à linha das rainhas - mães e guerreiras Kentake da antiga
União de 26 de setembro d~ 1991, para Íf!_~~grar a Delegação Núbia, Yaa Asaantewa de Ghana e Nzingha da Angola, chedo Brasil à XVLI Sessão da Assembléia Geral das Nações gando ao Brasil nas pessoas de Dandára, Aqualtune e Luiza
Unidas, na qualidade de o~servador parl<:t~J!:!!ntar.
__
Mahin. Axé Babá!
Sala das Sessões, 12 de novembro de-1991~- Senador
Em segundo lugar, mai_s que um tributo, uma incontida
Loul"ival Baptista.
palavra de saudade e de respeito aos meus pais, ambos filhos
de africanos escravízãdos. A minha saudosa mãe Georgir.a
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERfORES
Ferreira do Nascimento;digna de todo o alto rigor da tradição
DECRETODE25 D-E SETEMBRO-t>ln991
africana relativa à figura materna. Foi ela quem me. iniciou
O Presidente da RePiiblica, de acordo com o disposto no trãbalho como entregador de doces e me mostrou o camino Decreto-Lei n~ 1.565, de 5 de setembro- de 1939, regula- nho do estudo como instrumento de defesa intransigente da
mentado pelo Decreto n' 44.721, de 21 de outubro de 1958, ju$Hça para todos. Meu pai, José Ferreira Nascimento, sapae na Lei no:> 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada teiro de Franca, cujos filhos andavam descalços, ensinou-nos
e processo de elaboração das leis nacionais; e, tari:tbém) do
exercício, pelo órgão do nosso Poder Legislativo - o Parla~
menta, no Império, e o C~:mgres~o Na~i_o~~l_,_ na República
- das demais atribuições i:Uereiltes a ele_, qu~is se_g~ as de
fiscalizar o Poder Executivo e expressar a opiriiãO pública
nacional.
~Somos, portanto, pela aprovação deste p-iOjeto~-TIOS Precisos termos em qüe formulado.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O relatório lido -
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a honestidade e a humildade como virtudes de auto~estima, sobretudo, a luta coletiva do povo africano em nosso País.
ao mesmo tempo em que cultivava na música ·a doçura de
E nela prosseguir, repetindo nesta Casa a vanguarda qUe deuma vida simples, difíCil C dura, mas transbordante de carinho
sempenhou no seu mandato, também inédito, de deputado
e calor humano.
afro-brasileiro~ comprometido com as causas do povo negro,
No contexto desta tradicional evocação dos· anceStrais,
d~Stiicarido-ãS Coino causas que são do povo e da nação brasileira.
presto ainda uma homenagem muito especial à figU-ra singular,
Por ser inédito, Sr. Presidente, o fato também é surpreeninteiriça e honrada do Deputado e Líder do PDT na Câmara
dente e a-ssustador-, Pois, num pafs onde a grande maioria
Federal, Doutel de Andrade, que há pouco nos deixou. C ofundador e líder do antigo PTB, foi o infatigável e precioso
dã.- população descende de africanos, não constitui um escâncolaborador do Governador Leonel Brizola na construção do
dalo que somente agora, cento e s~ssenta e cinco anos após_
nosso PDT, desde os tempos do eXI1io. Na Presidência Nacio~ -a organiza!:âó das instituições legislativaS riacioD.ais, um honal do Partido, foi Doutel um dos grandes responsáveis no mem de ascendência africana, consciente e orgulhoso desta
fazer do PDT o legítimo -representante do soçi<!lismo democondição, representando os anseios desta imensa população,
crático do Brasil, integrante também do mais ava_nçado fórum
chegue ao Senado Federal?
_
A resposta a esta pergunta destrói o mito da mentirosa
político do mundo contemporâneo, a Internacioiiãl Socialista.
Quando faleceu, na condição de primeiro suplente de Sena- e demagógica "democracia racial brasileira", filão que as elites
dor, nos deixou um vazio impreenchível com a perda de sua
usaram e continuam usando para negar a existência do racismo
entre nós, alegando como fator determinante da baixa condipersonalidade megnética e o brilho de sua aguda inteligência.
ção social e económica dos afro-brasileiros apenas o relativo
Hoje, aqui, deveria estar esse político e figura hUmana cuja
grandeza e generosidade se completavam. Sem dúvida, a voz subdesenvolvimento da nossa economia e o fato deles serem
de Doutel, mais do que a minha, merecia a honra de ser _m_aiOria entre os pobres e miseráveis. Negam ~ssas elites o
--- ouvida desta tribuna.
fªto de IJ.OSsa origem africana conStituir invisível e resistent~_
barreira a nossa mobilidade social, eoonôtnica e politica. Neste
Permita-me agora, Sr. Presidente, registrar meus agradepaís majoritariamente africano~ quantos negros eStão nas uni~
cimentos tanto a V. Ex•, Senador Mauro Benevides, digno
Presidente desta Casa, assim como aos ilustres Senadores que
versidades, nos altos cargos públicos dos Três Poderes~ no
me saudaram por ocasfãb-âa minha investidur~ co~o S_ei_!.ª-dor
ltamaraty, nas altas patentes das Forças Armadas? Qual a
da República: Maurício Corrêa, eminerite Uder d9 meu Par- percentagem de afro-brasileiros que recebe salário digno para
tido nesta Casa; o combativo Eduardo Mattarazzo Suplicy,
sustentar uma família? Quantos estão nos cargos de decisão
cuja companhia me honra desde minha passagem pela Câmara política ou económica, nos Tribunais Superiores da Justiça
dos Deputados; Divaldo Suruagy, que aínda GOvànador do
brasileira?
seu Estado, já me recebíã. no Palácio dos Martírios junto
Tem sido uma perversidade útil ãs eJites dirigentes deste
com meus companheiros quilombolas do _ Memorial Zumbi;
País igno"rar a questão racial,'!- discriminação não codifícada.
João Calmon, cuja luta em prol da educação foi iileSquecível Trata-se de uma estratégia, um eficaz instrumento de poder,
quando, também, me acompanhava no desempenho do man- dissimular o racismo sob o emblema da pobreza, marginadato de Deputado Federal, e Chagas Rodrigues, que demons- lizando milhões de patrícios e tentando encobrir mais um
trou compreender o significado profundamente democrático complicador nas contradições de um país rico e. endividado,
do nosso engajamento na luta pelos direitos humanos dos grande e faminto, belo e doente, que quer ser europeu a
afro-brasileiros - compreensão esta ainda bastante escassa ~odo custo.
no meio da elite política nacional. Aos que tão gen~_rosam~nte
Sr. Presidente, e Srs. Senadores, essa compulsão patoló~
me recepcionaram, quero corresponder com um desempenho gica de ser branca e européia está plenamente retratada na
eficãz, honesto e desassombrado, na linha dos libertadores elite política do nosso Pafs.
africanos que me -têm inspirado, através desses se~enta an()S
Após uma viagem pela história desta: Casa, um olhar
em que tenho empunhado a espada justiceira, o agadá de
perquiridor_ sobre as origens raciais dó~ _milhare~ de brasileiros
Ogum.
que ocuparam estaS cadeiras no Império e na República, conSr. Presidente, e Srs. Senadores, chego ao Senado para segui concluir que, antes de mim, mais de duas dezenas de
substituir Darcy Ribeiro, uma das poucas inteligências privile- filhos de africanos - af incluído pretos, mulatos, pardos,
giadas do mundo de hoje. Afas_tou-se do Senado para auxiliar ...,...., filhos de primeira e segunda geração- cumpriram mandao GoVeinador Leonel Brízola no prosseguimento da implan- tos no Se~adq. TiVe que Usar de uma sagacidade de pesquitação da nova escola pública, o Centro Integrado de Educação ~dor à beira da astúcia, indo-a dezenas de fontes, cruzando
Pública, programa inter_rompido, na incúria e na incompe- vários dados, cotejando muitas inforniações, para chegar a
tência, pelo último governo· do_ R_io de Jan_ei:ro. Se é grande este número~Isto porque aqueles vinte e dois Senadores não
a minha responsabilidade ao assl!mir esta cadeira, maior é assumiram etnicamente a sua condição de afro-brasileiros,
o meu entusiasmo aó enfrentar este desafio.
muito nienos as causas da negritude. Por um processo de
Chego, Sr. Presidente, a esta mais alta -instância do Parlaauto-rejeição da própria identidade, omitiram-na nos ~eus curmento do meu País, sem execrar uma só palavra, sem_ extirpar _ríc_uJos e assentamentos no Senado. BiógrãJos e historiadores,
um só gesto, sem abandonar por um instante a lUtã a -que seguindo a tradição de se manter uma uconveniência social",
me entreguei desde a infância que não tive. Para _chegar até na verdade expressão de um racismo enVergOnhado, tentaram
aqui tive que superar multas barreii-3s, algumas até crimin_o- mascarar identidades, driblar genealogias, omitir ascendênsamente urdidas e praticadas. Parece um fato inédito: muitos
cias, dissimular traços e características étnicas de muitos paifajá me-saudaram como o primeiro Senador negro na· história mentares que passaram por es~a Casa. Retratistas, pintores
da política brasileira. Será esta a verdade?.__
---,-- _, _
, e. fotógrafos, por órdem dos-Senadoi'es ou de seus familiares,
Talvez seja o primeiro, sim, a assuiiiir o(gulhO.sameit-te ou mesll)O por moto próprio, falsificaram, europeizaram fisiosua etnia, sua cultura e religião, suas origens africanas e, nomias, criaram cabeleiras, procurando esconder o "estigma"
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tez alugando-se aos senhores de seus pais como algoz de seus
africano dOs retratos,- da mesma forma que outros fizeram
.
aos Papas africanos São Vitor_I, Miltíades e Gelásio I, e aos parentes."
Para figuras tipo Barão de Cotegipe, o satírico poeta
-inúmeros faraós do Egífu- antigo.
Para faze_r jus aos senadores afro-brasileiros ·que me ante- e tribuno abolicionista Luiz Gama escreveu sua imortal Bodor- ..
cederam, é preciso destacar aqueles que, mesmo escondendo - rad~, da qual não resisto transcrever esses versos:
a sua identidade de origem, lutaram pelo fim do abominável Se negro sou ou sou bode
regime de escravidão no Brasil. O p_riffieiro _dos senadores Pouco importa. O que isto pode?
de sangue 'africano, por exemplo, foi o baiano Francisco Gê
Acaiaba de Montezuma, Visconde de Jequitinhonha, Consti- Aqui nesta boa terra,
tuinte de 1823 e senador por dezenove anos. Um do§ primeiros Marram todos, tudo berra;
parlamentares a condenar a importação de africanos escrã.vi- Nobres condes e duque_sas
zados, ele propôs o fim do tráfico negreiro, iridepe-nden.te RiCas damas e marquesas)
das convenções diplomátic~ ein vigor, sendo um precursosr Deputados, senadores
Gentis-homens, viadores,
da propaganda abolicionista.
Por sua vez, o carioca FrariciscCi Sales Torres_ Homem, Belas damas eMproadas,
médico, diplomata e advogado, Conselheiro e Ministro da De nobreza empantufadas,
Coroa, presidente do Banco do Brasil, deputado e senador Repinpados principotes,
por seis anos, era filho de uma quitandeira negra. Desta tribu- Orgulhosos fidalgotes,
na, Torres Homem condenou a escravidão como sistema desu- Frades, bispos, cardeais,
mano, injurídica e anticristão. Dl!_rante_ a djscussão_ d~ Lei Fanfarrões- imperiai~.
do Ventre Livre, demoliu a argumentação deis ciSCiavagiStas
( ... -.-_ ..... ---.-- _; ---.-.-------.
.. ----- .. -·-. .... -..... :: ., ___ :·.--.-)
sob:re_a_ propriedade dos africanos na cOndição de bens sem_oventes, considerando-a urna "doutrina absurda e execr~v~r' ~
biiva"militâilcia''
O carioca FranciscO Otaviano de Almeida Rosa, escritor,
poeta e diplomata, foi abolicionista riiilitánte, iri.fluiildo decisi- Fulge e brilha alta "bodança"!
vamente para a aJ'rovação dos projetas da _Lei -~_9 Ventre GUardas, cabos, forriéis,
Livre, dos SexagenáriOs e -da_-J.;ei~~Áure~. Foi _c9_gllomina~o Brigadeiros,- coronéis,
Destemidos generais,
"A Pena de Ouro" da imprensa brasileira.
Outros senadores afro-brasileiros daquela época mostra- Capitães de mar e guerra;
ram-se ambígüos ou francamente Contrários à ~bolição. É -:Judo marr:,t, tudq berra o caso do baiano Zacharias de Góis -e Vasconcelos, por exem- ( ..... ·- .... - ..... -·--:. _:_-.-.--. ___ : ..... --.---.-- --.- ·•·"-''"")
plo. Foi presidente de várias províncias, diversas vezes_ministro de Estado, presidente do Gabinete do Império, deputado Haja paz, haja alegria
e senador pelo Partido Liberal por treze anos. Embora negro Folgue e brinque a bordaria;
e abolicionista, por questão meramente partidária, ele combaCesse, pois, a matinada.
teu o projeto da Lei do_Ventr~ Livre_. _
.
PCfrque-tudo é "bodorrada''!
Francisco Glicério Cerqueira Leite, grande tribuno e propagandista da República, foi o único paülista presente na
Outros afro-brasileiros chegaram ao Senado no tempo
conspiração da manhã de 15 de novemb~o~ Sen_ad_or durante do,Jmpério, com o goiano Manuel de Assis Mascarenhas,
treze anos, foi capai, ilum ato de vergonhosa indignidade magistrado e diplomata, que foi Senador por dezessete imos
cívica durante a ConveQção de Itu, de declarar, referindo-se no Segundo Reinado. Já a República teve vários que, além
à crescente campanha abolicionista: ''Nosso ·objetivo é fundar de Sina9,ores~ 1 exerceram o Cargo _iie Chefe da Nação,_ ca§iº
a República, fato político; não libertar os escravos, fato so- de Manoel ViCtorino Pereira, médico e professor baiano Cftie
cial".
_
governou ªeu Estado e, Vice-Presidente, substituiu Prudente
O baiano João_ Maurício Wanderley, Barão df; Cotegipe, de Morais no seu impedimento de 1894. O próprio proclaalém de presidir, o Banco do Brasil e o Conselho de.Ministros, mador da República, o Marechal alago ano Deodoro da Fonsefoi" Senador por trinta e ttê1(ànós; presidindo o Senado durante ca, era filho de uma afro-brasileira, Rosa da Foiiseca, mãe
três deles. Mesmo sendo negro, foi o mator e$Crayocrat.~ que de dois presidentes: depois de Deodoro, o seu irmão Hermes
o Parlamento conheceu, lutando tenazmente contra a Aboli- da Fonsecã também assumiu a Presidência.
ção e procurando retardá-la ao máximo. ~n_~istiu ~té-:ã Sanção
O paulista Francisco de Paula Rodrigues Alves, promotor
da Lei Áurea na indenização- aos senhqr~_~_eSC-r_:aV<?C~'!t~__!__de- público, três vezes governador de São Paulo, Ministro da
fendendo projeto de sua autoria para es_~a final!~~d«?· _fj~~ República e Conselheiro do Império, duas vezes eleito Presinos anais da História o episódio em que ·a Prince-sa lhe comu- dente da República, não cumpriu o segundo mandato por
nicou que- iria realizar a Abolição e quis__ saber a sua opinião. motivo de doença. Foi eleito três vezes Senador da República
Cotegipe indicou a porta dizendo: "A rnim_só me res.t.. isto", e esteve nesta Casa por seis a~c;>_S:· _Os biógf!iÍOS de Rodrigues
continuou, apontando para a barra da Bafa da Guanabara, Alves se penduram na nacionalidade portuguesa, minhota,
"e a Vossa alteza aquilo". No dia 14 de maio de 1888, a do seu pai, para igriorar sua- ne-gritude, à qual se referem
Princesa-provOCoU-lhe: "Eittão", ganhei ou não ganhei a parti- eufemistiCarriente como "morenice", legado de sua mãe afroda?" Cotegipe retrucou: .. Ganhou, mais perdeu a Co"roa". brasileira Isabel Perpétua, conhecida como "Nhá Bela".
Rui Barbosa_ o chamQu de "mulato envergonhado". Quando
Severino dos Santos Vieira_, promOtor público, deputado,
chefiou O Gabinete, os abolicionistas o identificãvam coino Ministro de Estado, foi oUtro senador de ascendência africana
"o circassiano de lusco-fusco", "o desertor da rainha Pomaré, no início da RepúbliC?· Repfe~entou -a-Bahla nesta Casa por
que supõe filiar-se- à TeutOnia, azular o- Saniue e jaspear a nove anos.
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O fluminense Nilo Procópio Peçanha, deputado consti- assumiu uma vaga no Senado por Mato Grosso na legislatura
tuinte em 1890 e deputado federal, governou o Estado do - de 1975 a 1983, deverido a]nda ser mencionados outros dois
Rio de Janeiro -por dois períodos e recebeu três mandatos cearenses afro-brasileiros no Senado: Manuel do Nascimento
de Senador. Foi Vice~Presidente da República _e, com o faleci- Fernandes_ Távora e seu filhO Virgílió Távora:-Am~dica baiana
mento de Afonso Pena, assulniu a Presidênd.a, sendo o quintO L3:élia Angra Contreiras de Alcântara representou o Estado
cidadão a fazê-lo sem assumir-se afro-Qrasileiro. J3:rígido Tino- do ACre -nesta Casa~ por mais de trés_ anos a parti~ de_1982.
co, ·numa literária· e afet uosa biografia, saúda o seu nasCimento
Felizmente, o vigésitno-pririleiro _s_e~_~dor afro-brasileiro
com a constatação: " ... moreninho como o pai". Um outro çie_sta leitura étnico-política-qUe fãço da história desta Câmara
perfilador de Nilo o descreve como "um hom-em simple-s, ainda está entre nós: trata-se do meu companheiro de bancada,
de tez pigmentada ... ". Um terceiro fala 9-? _ ~,Ip.~!Jino pobre ·_o_ baíano Nelson de Souza Carneiro, dono de uma profícua
do Morro do Côco". Certá. VeZ, Sellhor Presidente, planeje_i atuação parlamentar na vida politica e jurídica brasileira, com
escrever um livro sobre os grandes africanqs_ que ajudaram lugar nesta Casa há cerca de vinte anos. _
_
a construir este País e procurei um desce~_depte de Nilo Peça- __ Seria: leviano, Sr. Presidente, afirmar- que nas veias do
nha. Resultado: fui repreendido por_esse:-~:~.mbro -~a fam~Ja, triineiro Tancredo de Almeida Neves corria também o nobre
que não admitia seq-Uer a me-stiçagem do "menino do Morr<? sangue africano? CiéiO qUe- !l~o,' feVaDdo em -consideração
COcO';, considerando tal versão uma infâmia_._ - -seus traços fisionómicõs, assim como de muitos de seus familia~
A atitude desse familiar de Nilo não é de estranhar, quan- res, conforme testemunha seu primo Dom Lucas Moreira Nedo consideramos que ele viveu uma época, não tão remota, ves, Carde3.1 Primaz d9 Brªsil, arcebispo da Bahia, amigo
em que a intelectualidade e a liderança política-do País cultiva- íntimo de Sua Santidade o Papa João Paulo II. O idealizador
vam uma preocupação _ct?nstante, beirando__uma_bisteria, com da Nova República, sonho tragicamente frustrado com a sua
a suposta inferioridade da nossa população "mestiça", ~ingid~ morte, esteve por três anos no Senado, antes de ser eleito
pela "mancha negra" do sangue africano "infectado" .. _Após Gov.efnadqr de Minas Gerais e depois Presidente da Repúa Abolição, horrorizados com o espectro da maioria africana ~~.
que naquele momento g·anhava, juridicamente, a cidadania,
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
trataram de cassar o voto desse segmento através da restrição
Outro pesquisador mais- arguto e conipetent~ do q_ue eu
do analfabetismo e de embranquecer o País, HJimpar o san- mergulharia na História e coricluiria com maior segurança
gue". A população brasileira precisava "fortalecer-se com a por descobrir outros afro-brasileiros na vida do Senado brasiajuda dos valores mais altos das r;tças européiaS-.'~- Ségllrido leiro, Outros Senadores, meus Pares, poderão se proclamar
Arthur de Gobineau. Desde Sylvio Romero e Oliveira Vianna descendentes d'África,._ contrariando _a indicação de que eu
até Joaquim Nabuco, todos concordavam que a massivajm_i- seja-o primeiro ou o vigésimo terceiro afro-brasileiro a chegar
gração européia e a po1ítica da mestiçagem S~_fialmeJlte com- a esta Casa. A indagação apenas provoca-a consciência de
pulsória iriam~ "nlf expressão deste último, ucontribuir para cada um de nós sobre o trabalho que o Poder Legislativo
elevar o teor ariano do nosso sangue". José Veríssinw exultou: braSileiro que é pobre e africana de raiz.
"A mistura de raças é facilitada pela prevalência do elemento
Não quero julgar ninguém, mas é meu dever como hosuperior. Por isso mesmo, mais cedo ou m~i~ !a~_~_e,_ela vai mem público denunciar a hipocrisia desse genocídio enraielimiilar a raça negra daqui.'' João Pandiá Ç~lóger<!:s declarava zando no raCislno encoberto, que faz da população afro-brapor volta de 1930: "A mancha negra tende a d~saparecer sileira: a maior vítima da miséria que assola o País. A comuninum tempo relativamente curto em virtUde do influxo 9a _imi- dade negra assiste diariamente ao assassinato de seus filhos
gração branca em que a herança de_ Caim ~e dissolve". A diante de 1:1-IDa estrutura de poder público omissa; corrupta
maior preocupação era o" tempO que levaria para eliminar
CflininOsã. A Anistia Internacional afirma ser de descende nosso meio o elemento africano: cem _anos, duzentos, tre- dência africana oitenta por cento das vítimas desse quadro
zentos? O delegado brasiielfO ao Co'ngreSSó UlilVefSár de" Ra- de massacre da infância que escandaliza o mundo. A esteriliças declarou em Londres, em 1911, que até o final deste zação das mulheres brasileiras, conseqüência de uma política
século lograríamos acabar de um_ é!~~~ 20~ g sangue infect~~o. racista, comprovadamente concebida no Conselho de SeguA teoria da inferioridade -africana "cientifitariiente com- rança Nacional dos Estados Unidos, atinge principalmente
provada" permeava ~rs bases da formação política das nossas as mulheres negras, as mais indefesas. O arrocho salarial que
elites a tal ponto que, em 1934, lideradas por Migu~l Couto, submete e avilta os trabalhadores torna-se outro instrumento
entre outros, inseriram no ArtigO 138, alínea "b_"_ da _Consti- .de genocídio quando consideramos· q!Je o t_rabalhador afrotuição a teoria euro-péia d3: euger_Iia: a_engenharia _biológica brasileiro ganha, em média, 35 por tento do que ganha o
objetivando eliminar os tipos genêticos·lndesejáve_is~ que foi branco por trabalho equivalente; e que 23 pot cento das mulhelevada às últimas conseqüéncias~na Alemanha daquela época. res afro-brasileiras chefes de família ganham menos da metade
Nesse context~, n_ão chega a surpreender a atitude_ dos de um salário mínimo. Primeiro a ser despedido e último
políticOs que escondiam su~_ ascendência africana, a exeinplo a ser promovido no emprego, o afro-brasileiro e sua família
do mineiro-Fernando Melo Viana, Governador.do seu Estado passam a habitar as ruas dos nossos grandes centros urbanos,
e V ice-Presidente da República, Senador e presidente da As- transformados em mendigos ou párias.
sembléia Nacional Constituinte em 1946. Os lrmãóS João OcSr. Presidente, Srs. Senadores:
távio Mangabeira, ambos Senat:lores nessa épOCa, bem como
O Brasil condena o apartheid e se solidariza com Nelson
o fluminense Mozart Brasileiro Pereira do Lago, represen- Mandela na sua incomparável luta contra o racismo. O que
tante do Distrito Federal nesta Casa de 1951 a 1955, também dizer, então, da Baixada Fluminense, que ultrapassa qualquer
não fógem da regia.- _____
_
toWi1shifsul-afric3ria como império da rnisérià, das altas taxas
Outro baiano de sangue africano foi Se_ilãâor na década de mortalidade infantil, das epidemias de doenças evitáveis,
de sessenta: Antonio Balbino de Carvalho Filho Governador inclusive a lepra; império sobretudo da violência cotidiana
da Bahia, Ministro de Estado. O _..cearense Valdon Varjão e-da fome? A esrila"gadora maioria de _sua população é negra,
.
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como é o caso de qualquer favela, palafita ou cabeça-de-porco
Em 1938, eu e outros_ companheiros organizamos o ·Congresso Afro-CampineirO, erii Campinas, São Paulo, evento
neste país.
. .
Se a Baixada e seus pares nos centros urban_os se_ compa- em que, ao contráriO de outros tealizadçs pO'J:" es~~di~~os:since
ram aos townships, o campo pode ser chamado_ o gs_ªnde ba!f~ rps1_porém equivocados·; fomos os afro-brasileiros sujeitos
tustào do Brasil. Concentrada nas regíõ~s rriais pobres·, a popu- e não temário"s,-prõtagonistas e não objeto de estudos •. disculação afro-brasileira sofre déSproporcíü"n-âlmente -·a: miséria, -tiildo os -nossos própriO-s problemas-e--destinos.
a fome~ a violência o coronelismQ e o regime de ·trabalho
Em 1944, nasceu o Teatro Experimental do Negro, que
escravo e semi-escr:avo_ que ainda vigoram no meio JUrai -do além de lutar por nossos direitOs cfviCos e· humanos, buscava
õ--r~sgate do legado cultural african_o no Brasil. OrganiZamos;
nosso país.
_
_ - _ ·
.. __ -~
A concentração da população negra nesses bolsõ_es _(;le ãlém de umil "íntélisã-atUação ãftístiC-í:l protagonizada por afromiséria caracteriza- uma ·segr:egãçâo racial no Brasil ciue só brasileiros, vários congresSos e· convenções, iiiclusive o 1"' Çondifere do apartheid pela falta de definiçã'o juiídícâ. Ultimá- gresso do Negro Brasileiro em 1950. A Convenção Nacional
mente, as estruturas do poder sul-africano vêin--desCbbrindo, do -Negro, reáiízada em São Paulo em 1945, propôs, pela
como já o fizei'am os norte-americarios~ --a- rião- necessidade prini.eira vez, a tipifiCaçãO -do racismo como crime na Cç.fistide leis para esse firii, quando' a sociedade___ raeista -se iri.clifube tuinte de 1946, através de Enie-nda do Senador Hamilton Node segregar infoimalmenfe. Entretan,to, os negr_9ê_sul-afri- ~eira. Em 1955, realizamos_ um Concurso de artes pl(stfcas
canos têm unla vaDtangem eriorme sobre_ Dós 3.fro-brasildrós: imaginado por Guerreiro Ramos sobre o tem~ do Cristo Negro
o mundo lhes reconhece --o direito de lutai. Nç. -Brasil, p~lo _e um dos jurados foi o meu amigo e ilustre Arcebispo Emérito
contrário: até esse direjto no!:!~~egam, post~lando a hipócrisia de Olinda e Recife, Dom Hélder Cãmara. Em 1968, furidatese da democracia racial. Iiios._ri.o-Rio, o Museu de Arte Negra, inaugurado com ünia
Apesar disto, senhores Senadore, o :ifro-bnisil_eli'o_iiunc·a _ejpõ-siç~o rio MuseU da Imagem e do Som.
deixou de lutar pelos seus di_ieitOS. Desde a fundaç~o do ~r_as~!,
_ Na década doS setenta, surge um movimento afro-braa história testemunha a proliferação doS quilombos, univetsç.s Sileiro que c·resce·.e conqUista ca:da vez mais- ó seu e·spaço.
da luta anti-colonialista para onde ocorriam não ape~as-africa FCiCele a responsável pela instauração do Dia Nacional da
nos escravizados como -também brancos e ~'(ldio_s que sofriãm Çonsciência Negra a 20 de novembro, aniversário do -martírio
das injustiças e dos crime$ p-erpetrados pela barbárie -ibéricO- de ZuniDr dõs Pãlmares. E dele Surgiu, com a nossa particieuropéia e brasileira. Além da famosa Republica dos Palma- pação, o Memorial Zumbi, orgariização que reúne entidades
res, liderada por Zl,l.ID.bi, houve i_números ·outro_s q~~lo!p.bos. de todo o País, visando o _resgat.e da Serra da Barriga. ConquiSLembremos apenas alguns: o de Ambrósio na Comarcá- do tou eit;l 1988 o tombamento do sítio histórico ·-da República
Rio das Mortes, em Minas Gerais; o Alcobaça, no Pará, che- ·de P~limares, celltro de- peregrinação não apenas para Os brasifiada por Felipa Maria Aranha, Líder feminista do Sée:uJ.o lelr9s, mas para os afiicá.IiOs do mundo inteiro.
XIX; Quariterê em Mato Grosso, liderado por Teresa· do
AlgumaS conqUistas do movimento negro se refletem no
Quariterê; Jabaquara em_~antos, São Pã.UIO~ um 4os_mii0ies texto da atual Constituição, Coro _a criminalização do ra~s_mo
e mais duradouros.
·
e a proteç3.0 das terras dos rema_nescentei de quilombos. QUeOs_ afro-brasileiros também foram mártires e heróis de . ;:-q a~sip.alâr- aqüi, ·senhor PreSidente, a minha profunda preooutros movimentos de libertação, na ReVôfúi--d6 Equádor, cllpaç3:o cotn o cumprimento desse dispositivo constitilcidrtal,
na Cabanagem do Parà, .no levá.nte dos Malês ~_na__ Revolta pois tenho notícias de que os quilombos contemporâneos condos Alfaiates na Bahia, n·a Balaiada do Maranhão; nã. Guerra tinUam tendo suas terras ameaçadas. Hoje, no Estado o Pará,
dos Farr---ªpos e no Rio Gràride do Sul, na S~binada da Bahia, a multinacional Alcoa e. outras empresas estão talvez obtendo
na Revolta do Quebra.-Qtiilos da Parafb_a; em Canudos, na o aval do governo local para ocupar as terras das comunidades
~africanas do município de OriXiminá, mimúido ou mesmo des~
guerra do P_araguai.
-~ ·
-Na campanha abolicionista, afora as_ milh6es· d~_ vidas truindo as bases de sua vida comunitária. Pretendo fazer o
que anonimamente se imolaram pela liber~ade, dezenasJoram · ~ póSsíVel, Senhor Presidente, para que o dispositivo constituos líderes, além de José do Patrocínio: o genial André Rebou- cional seja respeitado e cumprido.
Sr." Presídente, Srs. Senadores, nesse contexto, não posso
ças, Francisco Nascimento, o "Dragão do Mar" de Fortaleza, Ceará; o talento e a coragem do supremo-_ tribuno da Liber- deiXar de mencionar a liderança política desempenhada pelo
dade, Luiz Gama, precursor da negritude- iJitre n6S. ~·o escta- Governador Leonel Brizola no engajamento a esta· causa.
vo_que mata o seu senhor pratica um legí~itno ato de autode- Primeiro líder político de destaqu~_ na,cional __a encaro pá-la cofesa", anunciou Luiz Gama num tribunal qe. São Paulo. Tendo mo prioridade de sua atuação-, o Governa~or se dc.:;monstrou
nascido livre, foi vendido como ·escravo pelo próprio pai; pela verdadeiramente afro-brasileiro, pois não é somente a cor
sua indomável vocação, Luiz Gama, libertO,ú-mais de quinhen- da pele que define um militante da nossa causa, e sim a sua
consciência e a_ sua, ação. Seu co~stante e firme empenho
tos irmãos de sua raça.
-.nesta.b,Ita culminoU na recente criaçãó da Sec:çetaria ExtraOrJá neste século, na Revolta da Chibata, a figura ímpar dinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras
do gaúcho João Cândido, "0 Almirante Negro", liderou a .do Governo do Rio d_e Janefro, hoje encab~çada por uma
revolta dos. marinheiros e peregrinou, pelõ testo de sua vida, competente mulher afro-brasileira, a Pror Vanda Maria de
injustiçado e discriminado pela História Oficial.
Souza Ferreira.
A consciência de lula afro-brasileira se afirmOU-dU.Iante
O PDT também foi a primeira agremiação política aínséa primeira metade do nosso século, atravé:s d_e uma ativa im- rir como pri0ri3ãde programáticit ã ·causa afro--brasileira e
prensa negra, sobretudo em São Paulo. Arauto de_ u~a luta a inaugurar um órgão estatutário dedicado especificamente
por justiÇa, essa imprensa testemunhou ·entre outros {eitos a eSsa questão; liderado e organizado pelos próprios afro-braa Frente Negra Brasileira da década dos trinta, liderada por sileiros filiados ao Partido. E tias últimás eleições, o PDT
José Correia Leite, diretor do periódico Clarim da Alvorada. eleieu, para orgulho da Nação, dois Governadores_ de EStado
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assumidamente afro-brasileiros e e~gajados à nossa causa:
área do desenvolvimento educacional e assistência à infância,
Alceu Collares, no Rio Grande do Sul, e Albuíno Azeredo, prevendo assessoria técnica para a construção de ClAC ein
no Espírito Santo.
Angola. Nos outros países, também foram gestionados acorSr. Presidente, Srs. Senadores, na qualida4~ de Deputado dos nas áreas de transportes e de cooperação técnica, cientíFederal e membro da Comissão de Relações Exteriores, dedi- fica, cultural e económica.
quei grande parte do meu mandato ao esforço de inserir na
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a referência â África é
política externa do Brasil um posiciona~~ntO mais "adequado fundamental para o Brasil não apenas no âmbito ·das relações
nas relaçóes com a África. Lutei pelo rompimento de relações exteriores. Muito mais profundo é o nosso vínculo interno
com regime de apartheid e pelo reconhecime:n,to da Swapo . com a África, pois o Brasil tem a segunda rp.aior população
e do Congresso Nacional Africano comri legítimos represen- negra do mundo. E, para deixar claro reªfirrno como já o
tantes do sofrido povo da Namibia e da A.fríCã do Sul. !;loje fiz em outras ocasiões: ser negro não é uma questão epidérme dá enorme satisfação constatar que a Namíbi~ conquistou, mica. A cor da pele, em todos os seus variados matizes, funcioafinal, a sua independência do jugo colonial, elegendo aSwapo na apenas como distintivo da nossa origem africana. Mulato,
para o primeiro governo do mais novo país africano; A impo- cafuso, negro, escurinho, fusco, moreno: todos os eufemismos
sição de algumas__sanções à África do Sul, embora não at~_p.gisse convergem para esta identidade, que as elites dominantes no
o âmbito essencial das relaçóes eco·nômicas com õ apartheid, Brasil sempre quiseram renegar. QUando somos barrados no
também representou uma vitória parcial.
emprego ou encaminhados para o elevador de serviço, não
Logo após a minha investidura como Senador, tive a ap_enas a cor _da pele provoca a discriminação, mas sobretudo
honra de participar da comitiva presidencial que visitOu quatrO a identidade africana anunciada pela cor.
países africanosA O empenho do Presidente Fernando Collor
A afirmação da nossa origem africana não implica em
no sentido de integrar na comitiva um-representante ~a ç_om_u- nenhuma rejeição ã nossa identidade nacional brasileira, pela
nidade afro-brasileira, embora parlamentar da Oposição, de- simples razão ele que a identidad.e nacional biasileira também
monstrou uma sensibilidade inédita nas classes dirig~ntes deste _é africana. Apenas ocorre que, lembrando o caso de muitos
País para com os africanos dentro e fora _qo Brasil,__ Nesta· afro-_brasileiros pálidos que internalizam os preconceitos antia~
condição de oposicionista, estou muito â vontade para teste- fricanos, e segmento dominante_ se recusa a assumir suã._-prómunhar o acerto do Governo- bra§.il_eir_o_ J:l.Q decorrer dessa pria face. As eli~~ minoritárias, ao definir a participação do
viagem. O Pr~sidente Collor demonstrou sincero propósito africano no contexto da Nação Brasileira, costumam falar
de cooperar com Angola, Zimbábue, Moçambique e Namibia, da "Con-tribuição" ou da uinfiltração" do negro a um todo
num clima de efetiva amizade, boa vontade e respeito mútuos. que, implicitamente, lhe é estranho. Falam de "reminiscência"
Durante o diálogo com os estadistas africanoS hOuve momen- ou da "sobrevivência de traços" de uma cyltura africana supostos em que a rigidez do protocolo se quebrou, a exemplo tamente alheia à brasileira ... Tais eufemismos não -conseguem
do instante quandO o Presidente de Angola, o Excelentíssimo J~par o sol com a peneira. A_ ver4_ade é que profundas e
Senhor José Eduardo dos Santos, expôs, num longo e fr~nco amplas dimensões africanas permeiam a nossa cultura e a
relato, a situação histórico-social do pafs. Atônicadas palavras nossa história e constituem a base integral e definidora da
trocadas foi surpreendente, pois contrariav:a ª--tradição de identidade nacional brasileira.
soberbia e superioridade diplomática que o Itamaraty, com
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a aboÍição da Escravatura
sua postura europeizada, mantinha como praxe no trato C'ç>_m pouco ou nada fez para nos d~volver a çjQ._adania que nos
as nações africanas, cujas lutas de independência mereceram foi usurpada, junto com a nossã- própriã condição human~,
apenas um simbólico e muito tardio apoio ~rasileir_o de soJicJ.a- quando nos arrancaram das nossas terras e nos submeteram
riedade nos fóruns internacionais. Eu mesmo, Sr. Presidente, ao mais hediondo regime escravocrata conhecido pelo ser huna condição de exilado político, perseguido pela nefanda dita- manO. Pelo contrário: as condições de vida dos afro-brasidura militar' em minhas participações em congressos e coló- leiros, após a Lei Áurea, na prática representaram uma segunquios do mundo africano, sofri infames agress.õe~ dessa diplo- da cassação de nossa cidadania.
macia racista e intolerante. Daí minha satisfação em poder
O movimento negro vem afirma:ndo, há anos, a _questão
louvar desta tribuna o Chefe do Gov~mo e o Ministro ~das racial como uma questão nacional~ um "problema" não só
Relações Exteriores, Francisco ReZek, bem com-o os Ministros nosso, mas sobretudo das elites dominantes deste País. Enda Casa Civil e Militar e todos os membros da comitiva, pela quanto não se tratar de recompor à plenitude da cidadania
maneira como se condu;ziram nos encontros de trabalho com dessa grande parcela de sua população, o Brasil permanecerá
fragmentado, como uma família que perdeu ou afastou para
os governos daqueles países africano_s.
Constatei um clima de autenticidade, honestidade e iguaJ- sempre mais da metade de seus integrantes.
dade no tratamento dispensado aos chefes de Estado daqueles
O cerne da questão está na ide~tidade naçional. Menpaíses, todos líderes das lutas de independência de suas nações: cionei no infcio OeSte praitunciamento os Senadores afro-brahomens da envergura de um Robert Mugabe, o combativo sileiros aPenas para ilustrar ~sse fatp. Enquanto o Brasil não
c gracioso Presidente de Zimbábue; o inteligente e _enérgico assumir a rica· beleza de sua identidade africana, a maioria
Joaquim Chissano, de Moçambique; o jovial Sam Nujoma, de sua população ficará -alijada do conjunto naciOnal.
Presidente da Namíbia; e o já mencionado e sereno Presidente
Poucos brasileiros sabem, Sr. Presidente, que pelo lado
José Eduardo dos Santos, de Angola. Seria impossível relatar africano, o lado da senzala, somos os herdeiros, de uma civilitodos os fatos e passos dessa viagem de seis dias à África, zação africana que deu à luz o chamado mundo ocidental.
mas vale destacar alguns. Em Angola, houve: o acerto para Poucos_ sabem, porque o fato foi escamoteado, distorcidq e
a realização da Quinta Sessão da Comissão Angolano-Bra- falsificado durante sé_culos, que a tão decantada civilização
sileira em 1992, o bom andamento do Projeto de construção greCO-romana tem ~mas origens do Egíto antigo, um pa(s negro
da hidroelétrica de Capanda por empresas brasileira, angolana africano, e q_ue a, civilização egípçia, por sua vez, nasceu do
e soviética; e a assinatura de um protocolo de intenções na coração da Africa, na região Onde hoje se localiza Uganda,
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Vai espantar o bando buliçoso
Etióp]a:, Sudão e Kenya. E não estamos falando aqui de cantigas e danças folclóricas. Estamos evocando a origem- ãfricana
Das borboletas que lá vão pOusar."
da ciência matemática, 'da geometria; da engenharia e da arÉ o retrato mais evidente, mais puro do tratamento desuquitetura; do sistema filosófico dOs mi~térió-S~ ~dos mitos e
dos deuses; das teorias da matéria de Aristóteles, AJlaxágoras manO com que o" negrO -teve a Sua Sbi'te" traçada riO 'Bfásll.
e Anaximandro; dos pensamentos credítados a Plantão, De- Eo e"1:1 ~~- re_Cordo aqui, SenadOr Abdias do Nascimento, das
mócritus e·xenófanes. Todos beberam às fontes do conheci- lições_ que_ hauri-Desse estraotdinário livro, nesse clássico da
mento egípCiO africano. EstartfOs riOs -referindo" aos Coõheci- literatura, da sociologia braSileira, que é- Casa Gránde e Senzamen tos e práticas da medicina existentes a dois milênios antes , la, do inesquecível e saudoso- Gilberto Freyre, em que ele
de Hipócrates, tido como pai da medicina.- Verdàdeiro pai meDCioiia as origens-da civilização brasileira, da cultüra brasida medicina seria Athothis, filho do primeiro faraó egfcio, leira, da nossa etnia e diz que pelos sete séculos de domínio
ou Imhotep, que desenvolviam os conceitos_ e a prática de mouro, em Portugal, na verdade quase todos nós que temos
anatomia, fanmicologia, diagnose, oftalmologia, assepcia, he- origens na Península Ibérica trazemos o sangue africano nas
mostasi, cirurgia, vacin-ação,· ginecologia e assim por diante, véíáS: E eu, como um filho de português, seguramente sou
descentende da raça brava dos africanos. E assim um grande
. . -··· .
. .. "
..
. ·-desde 3000 a.C.
Sr. Presidente, não é- esta a hora de enumerar tOd3s as OOritifíge-nte-·do pOvo brasileiro, quer pela miscigenaÇão-causagrandezas das civilizações africanas, os aVartçãdos estados polí- da -aqui pelos elementos -de interligação, como também pela
ticos_ como Mali, Zimbábue, Ghana e Songhay, com suas gran- prõpria ·nátuieza da chegada, da origem dos portugueses no
des concentrações urbanas, centros de Corihecimenfo tecD.O- Brãsil. Quero dizer que V. Ex~ constrói um extraordinário
lógiooetilosófico da África riá época medieval. Basta assinalar nionu-mento com o seu pronunciamento, traçando um quadro
que, não fosse o holocausto da invasão eurõpêia-,~esseaese-n-:. te-ãlíssimo de Como o negro é tratado no Brasil. Se buscarmos
volvimento africano aut9ctone-teria seguido- o seu curso na- as origens da _abolição da e~cravatura, -nós temos qtie ·tecer
---------- U:rifC}üadro de vergonha pa~a tados flóS, porque, na verdade,
tural.
É essa herança africatÍa que o Brasil precisâ i::OI:theéer e V. Ex~ combate, a Lei Aurea foi um aviltarp.ento até da
e assumir: a dignidade e o protagonismo do. ser humano africa:. qUeStão com que se tratou, coro que se versou a causa Q.egra
no. Essa verdade nos foi negada durante cinco séCulos de no Brasil. E o primeírõ àto de reconhecimento decorreu do
mentira-s, fraudes e falsifiCações do eurocentrismo que se arro- sangue do negro que correu, que jorrou na batalha do Paragava como arauto de uma suposta ciência. Para recuperar gUai. Os negros que Vietam do Paraguai tiveram o direito
sua própria identidade nacioriaf e resgatara a dívida_ que tem de ser libertos, o que foi um aOSüido, não só porque se o
para com seus ·cidadãos de _op.gem africana, urge à Nação reconheceu apenas pelo seu sacrifício, como não se lhe deu
brasileira mergulhar nas dimensões mais profundas desta he- a devida atenção. Na, verdade, o império foi extremamente
rança civilizatória. Essas verdades têm que ser ensinadas nas injusto com_ a causfJ, n~gra: Joaquím Nabuco, que foi o grande
nossas escolas, nos CIAC e nos CIEP, p3:ra rest1fuT:fãóOO"iltin- cons~rutor, o grande paladino, um homem da aristocracia pergente majoritáriO da nossa gente o seu auto-respeito, a sua nambu~na, foi, n·a verdade, um baluarte da causa negra:
auto-estima e a sua dignidade, fontes do protagonismo e -da É dele aquele velho pensamento que V. E~· conhece: "Não
basta libertar os escravos, é necessário acabar com a causa
realização humana. _ _ __
Sr. Presidente, Srs Senadores, o meu tiabalho parlamen- da escravatura". O que V. Ex~ traça ilo seu discurso é e_xatatar nesta cas-a- dará-sequência àquele iniéiãdo em--1983 na
verdadeiro que trouxe à cultura brasileira a sapiência a altivez
de Joaquim Nabuco. Vossa Excelência falou nos bolsos de
Câmara dos Deputados. Se sou ou não- Õ opHmeiro Senador
afro-brasileiro, pouco importa. Importa, sim, qUe eu possa riiiSétiã;~onde a presença negra é dominadora. _PortantO~-hâ
cumprir- este mandato com honradez e dignidade, lutando uma segregação que, na verdade, super~- e V. Ex~ salientoq.
pelas causas do meu povo· afro-brasileiro, que são as causas i~_so IP.,tlito bem - até a ·existência na Africa do Sul, porque
lá Cles podem falar- hoje~óem mais-, gi'aças aos sacrifícios
da nossa Nação.
de-muitos mártires, que morreram, graças, inclusive, à braVuAxé!
ra, à altivez, ao denodado espírito-de Nelson Mandela. V.
O Sr. Maurício Corrêa- Senador Abdjas do Nascim.enEx• traça, repito, um excelente discurso, inaugura a sua particito, V. Ex~ me concede um aparte?
-~
pação nesta Casa de uma forma brilhante. Assim, é com granOSR. ABDIAS DO NASCIMENTO-çi,m muito prazer.
de orgulho, como' integrante do PDT, que ouço o discurso
de V. -Ex~ ne_ste instante. Há pouco -tempo, estando corri o
O Sr. Maurício Corrêa - Sou muito ligado à poesia
do Senador Aureo Mello, porque S. Ex' é um· clássico, é nosso Uder, Leonel Brizolat aqui em Brasilia, conversávamos
sobre a diplomacia africana junto ao Governo brasileir9. É
um romântico na poesia. E o grande poetit. brasileiro Ca~tro
uma das mais excelentes, pelo primor da sua inteligência,
Alves, que retratou com absoluta precisãO' ã caUSa negrã no
pela cultura que esses embaixadores têm do Brasil. E cito
Brasil, escreveu aquele belo poema, "A- C!üz da Estrada".
aqUi, ·não querendo ser injUSto com os outros; a presença
E ele inicia dizendo_ - citarei apenaS duas estrofes,. tentarei
do nosso querido Embaixador Romão, expressão de cultura
lembrar-me delas:
..,
e de sapiência que representa Angola em nosso País. V. EX"
portanto, Senador Abdias do Nascimento, faz, no Senado,
"Caminheiro que passa pela esirãda,
um extraordinário discurso que faz com que todos nós, do
Seguindo-pelo rumo-do sertão,
- PDT, nos orgulhemos da sua presença em nosso partido. V.
Quando vires a cruz abandonada,
!!xa é um intelectual e um homem que já sofreu na came
Deíxa~a dorin.ir em paz na sol{di\0.
a experiênCia do exx1io, V. Ex~ é um bravo. É com muita
alegria que, nestes instantes, digo a V. Ex~ todos nós do POT
Que vale o ramo de alecrim cheiroso
Que lhe atiras nos braços ao-paSsar?
rios orgulhamos da presença desse negro, desse negro paulista,
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que fez nome no Brasil inteiro e no mundo, que é Abdias
do Nascimento. Meus cumprimentos. --

0 SR. ABDIAS DO NASCIMENTO- Muito obrigado,
Senador Maurício Corrêa.
Agradeço sobretudo a menção ao nosSo querido Embaixador de Angola, FrancisCQ Romão, que também esteve nessa
viagem à Africa cOiiOscO, Coiil presidente Collor._Além de

-o

Embaixador, S. E~ é um participante assíduo de todos_ os
eventos da comunidade negra no Brasil. E ele não é Embaixador apenas em Brasília, ele correo Brasil inteiro para dialogar e conhecer a realidade do nosso povo.
Somente queria lembrar ao Senador Maurício Corrêa que
tenho uma grande admiração por Joaquim Nabuco, mas tam-

bém uma restrição, porque, no fiital do seu pensamento, ele
desejava o desaparecimento da raça negta nq Brasil. Combatia
a abolição, mas também queria que o Brasil se tornasse branco. Ele também renegava a participação do sangue negro
na composição da nacionalidade brasileira. É com grande dor
que digo isso, porque admiro muito a suao aÇão parlamentar
e, sobretudo, a sua ação jomalísfica. ina$_1 a bem da verdade,
é preciso que se registre eSse lado negativo da enorme figura
do Sr. Joaquim Nabuco. Muito obrigado.
O Sr. Eduardo SupUcy -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO- Com muita honra,
nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Supl!cy- Nobre Senador Abdias do Nascimento, cumprim~ntO-o por- rri3is este pronundainento- -que
V. EX' traz à sua história, primeiro na Câmara dos Deputados
e depois no Senado Federal, inserindo nos Anais, e como
marco da sua luta, não apenas a as-sertividade do combate
pela libertação do povo negro e de todos os descendentes
de escravos neste País. Mas, em especial, para o nosso conhecimento, a história desse povo, mostrando a importância dos
quilombos e da luta de pessoas como Zumbi dos Palmares.
V. EX' mostra a condição dos negros e dos descendentes de
escravos que, potiCC>"ii:tais de 100 anos após a Abolição_, co_ntinuam a sofrer as conseqüências daquele regime, em função
de não ter a sociedade_ brasileira, desde então, tomado as
pr~vidências necessárias para reverter as conseqüêndas de
maiS de trés séculos de escravidão. V. EX' teve a portunidade
não apenas de fazer um histórico de todos aqueles que, em
especial no Senado, tiveram ascendência negra, um trabalho
importante para o nosso conhecimento, mas também de relatar a viagem que o Presidente Fernando Collor _de Mello fez
a Angola, à Namibia, enfim, a alguns países africanos, recentemente. Quero regiStrar que, êinbora crítico do Governo Co,.
llor, avaliei como importante a iniciativa do Presideáte brasi- .
leiro em ir à ÁfriCa, porque a tendência de viagens de Chefes
de Estado, inclusive' do Presidente Fernando Collor, vinha
sendo mais para os pMses do Primeiro Mundo. Considero
n_ecessário que tephamos uma interação com povos da Aménca Latina, da Africa e da Ásia no mínimo tão importante
quanto áquela que desenvolvemos com os povos do Priineiro
Mundo. Seria tão importante dialogar com Chefes de Estado
dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra quanto com
os Presidentes de Angola, de Moçambique, da Namíbia e
de outros países, bem como com· os ~nóssos paíse"s-i.rnlãôs da
América Latina. Na medida em que V. EX' teve a oportunidade- bem fez o Presidente em convidá-lo, como represen- tante de povos afro-brasileiros no Senado, a participar de
sua comitiva - de ir à África, certamente está V. Ex• em
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condições de externar ao Presidente medidas que se fazem
necessárias, hoje_, para libertar de fato os negros pobres nas
fãve1ãs, nas prisões, nas Febem, nas Funabem, nas palafitas,
nos mocambos, nas áreas rurais, onde muitos negros trabalham em condições não muito distantes daquelas que existiam
ao tempo da escravidão. infelizmente, prezado Senador Abdias do Nascimento, o tipo de política econôniica que caracterizou o governo Collor nos últimos 20 mese_s não foi constente
com o objetivo de libertar o povo negro, bem como toda
população pobre, da sua condição de miséria. Acredito que
V. EX' está em condições de apresentar, com muita força,
proposições, no sentido da libertação dos trabalhadores em
condições de extrema pobreza, hoje, no Brasil. E eu estarei
apoiando V. EX' nessa luta. Muito obrigado.
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO - Muito obrigado,
Senador Eduardo Suplicy. Não disse no méu discurso, mas
gostaria que ficasse registrado que realmente assisti a intenções. Estamos aguardando os atos cõncretoS:, a implantação
dos resultados dessas primeiras converSàções.
Também gostaria de sublinhar que há poucos meses passou aqui o ex-Presidente da Taniânia, MwaHmu Julius Nyerere, que falou insistentemente da qualificação do nosso País
para liderar o movimento que S. Ex• preside das Nações Unidas, o movimento Sul-Sul. mas parece-me que o BrasiJ ainda
estava reticente pensando no Primeiro Mundo. No entanto,
no discurso que proferiu ness_es países africanos, o Presidente
Fernando COllor demonstrava estar mudando de .direção. As
palavras de Sua Excelência foram realmente de quem desejava
assumir esse papel, essa liderança que está vazia.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho um aparte?

V. Ex• me permite

O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO- Pois não, nobre
senador.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Vou apartear antes
do Senador Divaldo Suruagy, que já havia solicitado um aparte
a V. Ex• e ambos falaremos pelo PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Queria em nome
da Mesa chamar a atenção dos Srs. Senadores que o tempo
reservado para o Senador Abdias do Nascimento já foi esgotª.do. A Mesa o ouve com imenso prazer e até recebe de S.
Ex' uma aula preciosa. Insisto, porém, junto aos Senadores
para que sejam breves nos seus apartes.
Ô Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, tentarei
seguiraoméritodoapelo de V. Ex•, muito embora a motivação
!iej;t contrária ao que nos pede. Quero dizer ao Senador Abdias
do Nascimento que o programa do nosso Partido, o PMDB,
é tipicamente ant_i~racista. Quero dizer mais ainda, que o nosso
partido nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte
lutou muito pelos dispositivos constitucionais que tornam crime o racismo no Brasil. Até esperei de V. Ex• um louvor
à Assembléia Nacional Constituinte e uma nota magna para
a atual Carta vigente no Brasil. Na verdade, nós do PMDB
não costumamos olhar a cor da pele, não costumamos distinguir ninguém pelo tipo fisíco, pelo tipo racial e sim pelas
posições de hone-stidade, de _h,onradez, pela ideologia, pela
defesa democrática e por esses princípios que tanto marcaram
a trajetória do PMDB na defesa de todas essas teses que
se fizeram vitorioSas ao longo dos últimos anos, principalmente
depois da eleição do falecido Presidente Tancredo de Almeida
Neves. Quero dizer a V. Ex• que ouvi a sua palavra com
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muitó carinho e rriuit<Y respeito. Sou um dos que acompanham negro quem fez, foram os brancos que fizeram. A Lei Afonso
a história-do Brasil. Acostumado à luta abolicionista, SOmos Arinos é uma delas.
daquelesqueadmirammuitoopoetaCasti"oAlves,aquicitâdo
Não sei se V. Ex~ prestou atenção ao meu dísci!!_SO. A
de modo tão notório e tão sentimental pelo Senador Maurício Conyenção Nacional do Negro em São Paulo, reunida em
Corrêa. Não sei se V. Ex~ cit9u Tobias Barretá;·maS-conhe- 1945, foi quem, pela Primeira vez~ prõpd~fuma lei desse tipo.
cemos a nobreza desse grande brasileiro, que poderia perfeita- Na COnstituinte de 1946, a matéria não foi aprovada e contimente constar do elenco organizado por V. Ex~ ACOmpa- nilainos lutando, até que Afonso Arinos_aptesentou um -outro
nhamos a trajetória de Nabuco, conhecemos a sua corr~spon- projeto de_ lei.
. .
QUero reitei8.r a boa vontade do Projeto de Lei de-Afónso _
dênciã., a sUa biografia, notadamente um fivro · éS:i:!Ito por
sua própria filha. Sabemos de como, no entanto, o racismo Arinos, embora tenha sido equivocado,. porque em nada aju~
triunfou no Brasil, mais como fato do que praticamente como doU o negro a se defender contra o racismo. ·Foi _!1m a ~e}
um ideário, não como a lei somente, porque houve momento que virou até uma arma contra 9S próprios negro~, pela forma
em que o próprio legislador claudicou. Na verdade, o _r~cismo como fol _fei~ª~ ~xigiD.do que o 3:gres.~~r declarasse_ expliCita~
sempre foi um fato, sempre foi um aconteçim~nto moral, rn~nJe. que estava discrí(riinando po{ uma qtiesfãõ 'tâéiãl; a
sempre foi um acontecimento ético, esteve sempre socialmen- lei tOrnou-se inócua, pois sabemos que no Brasil ninguém
te embutido no comportamento brasileiro, e nisso V ._Ex~_tem tem coragem de dizer que é racista, que realmente discrimina
toda razão em condenar._ O _gue eu quero dizer a V. EX', por qüestão racial. A lei não funcionou"; e ~lgumas vezes.
em nome do PMDB, é que essas teses anti-racistãs triup.f.ar3:m _ até, fe_z- ç_ó-'!1 que de vítima o negro passasse a Ser -ó agreS~9r;
no Brasil. Resta agor'!_ ~-IJ:la outra_ vitóri-ª, Il_!ais_ :!_ippla e mais de _vítima passava a sei -Ó- réu da própria-lei. Quer dizer,
difícil: tirar o racismo dos cOstum,e;s, tirar o racismo Qo dia-a- hoJ.!ye ll:ma }ei_ de aparente--corittole social da questão, mas
dia, não permitir qtie as-pessoas distingam ;.ãs-'-õutras pelas realmente não a resolveu.
condições físicas, pelas condições raciais. ~_sso é _que é realNaturalmente, a lei é fruto daquela época. Comp!ieriãó
mente deplorável. Acompanhei com entusiasmo o discurso _ perfeitamente. Era mUito difícil fazer uma lei bem explícita
de V. Ex~ Apenas quero dizer que eu não o distinguiria jamais como é agora essa emenda à Constituição q_u~ V. E~. com
como um Senador negro1 o primeiro Seriã.dor afro. Isso não muito acerto, diz que o_ PMDB apoiou. E foi isso mesmo.
é importante. Eu só me apercebi, hoje, de alguma c~i~-~ nova EsSa emenda- sim -tem eficácia póique não te-rri-"esse
sobre o. Senador Nelson Cal'll:eiro porque V. Ex~ f3.1Qu. Eu escape. Mas a Lei Afonso Arinôs itãd tinha como ser aplicada,
nunca notei a cor da pele do Senador Nelson Carneif<;>, nunca porque era muito ambígua.
De qualquer maneira, agradeço a sua declaração de que
observei isso. O que observei foi o seu talentó, a-sua oontluta,
a sua honestidade, o seu trabalho profícuo em·ae:fesã-da mu- o PMBD apóia esse_ tipo de proposíção, porque vamos ter
lher brasileira. O que sei é .que S. Ex~ teve_um grande__ irmão, muitas aqui, inclusive, essa de ação compensatória.
Edson Carneiro, mestre da cultura de que fala V. ~· EspeVemos que o negro tem uma desvantagem de 500 anos~_
rava, também, do nobre Senador uma referência a um ex-co- CQIDO se pode falar aqui em igualdade de oportunidade se
lega nosso: Afonso Arinos de Mello Fr3.nco; .e.speravã. d.e V. as_ clas..ses doffiínantes té"in todas as vantagens e o negro tem
Ex~ uma consideração sobre a Lei Afonso Ai'inos. Até critico
tOdas .as desvantagens? Como é que ele pode competir em
V. Ex~ nesse mister, porque, talvez, tenha abordado o lado nível de igualdade?
- ·
acre da questão. Mas a Lei Afonso Arinos_ foi _algo_ notável
Tem que haver uma lei que restabeleça de forma indireta,
:qa história da Legislação brasileira, lei essa que teve uma sobretudo por meio da educação, esse handicap, essa desvanaplicação extraordinária. Aqui, convivemos com aquele gran- tageth que o negro sofre em relação aos outros segmentos
de cidadão, que nos deixa uma notável saudade. S3.bíamos, da sociedade.
quele projeto que se transformou em lei. POr isSo, nbS ãs"Sd~~a-:_
0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho _ 0 qUe- v.· EX' ·acab~
mos aos cuidados de V. Ex•, à sua luta e, ·inclusive,
Ci a .:essa de citar além de ter a parte do sentimento, do ressentimento,
v.alorização sociológica da culn:1ra, afro-bras.ileira_.:-- ___ofno .e,la __ da mágoa, muito naturais, tem uma grande razão sócio-poé bela; como ela é iilter~ssante_-; como. é im-Jlo_~.rtarite estudar-, lítica. V. - Ex~ coloca
muito bem essa questão, porque essa
não apenas outros aspectos culturais, mas até aquele aspecto
meio social, meio religioso, -que· é -0 -caridomblé. E tantos diferença social não foi natUral da sociedade, fofum.a difere11ça
imposta racialmente pelo poder econômico. V. Ex• teln riü;ã_ô- ·
assuntos que levaram V. Ex• à utilização de determinadas nessa observação. Parabéns.
palavras que me entusiasmaram, porque pensei que V. Ex~
_ O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO - S_eJtado[ Cid Sateria outras mais para nos dizer nesse_ longo e interessante
discurso que nos trouxe hoje ao Senado Federal. O PMDB b.óí~ de Carvalho, dig9 l!lais a V. ~x~: um povo que não
abraça V. Ex~; considera suas palavras da maior importância smta essa mágoa, que não _sinta essa: indignação, já perdeu
e só faz esse reparo, para que ele se some ao_ mérito da sua a sua humanidade porque é exatamente a nossa humanidade
palavra. Salve o velho Afonso Arinos;-que tanto lutou, como que nos faz indignados contra as injustiças. E queremos corri~
V. Ex•, e salve a ConstituiçãO brasileira; que foi a grande gir apenas as injusti_ças.! Não queremos privilégios. queremos
.
_
vitória da consciência nacional contra o racismo. Obrigado ig_J!_aldade de fato. E o que pretendemos.
a V. Ex•
O .Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex~ um 'ap-arte?~
OSR. ABDIASDONASCJMENTO-,- Com muito prazer,
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO - Ilustre Senador
aparteante, sinto-me muito-honrado com o aparte de V. Ex~ concedo o aparte a V. Ex~
O Sr. Divaldo s-urU.agy- Sena-aor Abdias do NaSdrnelito,Mas, ao mes_~_"~lOt~mP_?_d!ostaria tambéril, de-faz_er ~e~os rep_a-ros. V. Ex\ por exemplo, se refere à Lei Afonso· AriflõS V. Ex\ em seu discurso, traçou a saga da raça negra no Brasil,
que, na verdade, é outra usurpação das coisas_ do negro. Aqui saga da qual V. Ex• é um dos líderes mais eXpresSiVos.- V.
no Brasil, quando algo dá certo e é bom, não foi mais o Ex~ fez aa razão maior da sua vida, a luta pela correção desses
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desníveis sociais tão injustos dentro da nossa socieP.ade. P.aí
a minha alegria em verificar que o dhcurso de estréia de
V. Ex• da tribuna da Cãmara Alta do Brasil é coerente com
todo O- seu passado, com todos os s~~ princípios, coerente
com todos os seus conceitoS. V. Ex' dignifica não apenas
a raça neg~a no Senado da Rep~blica; V. Ex~ dignifica a
inteligência brasileira nesta Casa.
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO - Muíto obrigado.
Para encerrar, Sr. Presidente, agradeço a presença ...
O Sr. Antônio Mariz - Permite-m~ V. EX' um aparte?
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO....: Com ·muitahonia.
O Sr. Antonio Mariz- Quero, também,-solidarizar-me
com V. Ex•, pelo discurso que pronuncia _ne~~a_ tarde__e que
se reveste de grande iJDportância na luta da _população afrobrasileira com seus direitos. -Na verdade, na sua_ busca pela
afirmação da cidadania, no embate constaQte para dar substância aos formalismos das leis, à proclamação de·direitos constitucionais, a luta dos afro-brasileiros confunde-se com a luta
do próprio povo deste País, do qual se constitui na maioria.
Num país estigmatizado pela desigualdade que condena a
maioria de sua população à pobreza, aos salário~_subull_lanos,
ao desemprego,-o discurso de V. Ex~ é um brado de protesto.
É uma afirmação de compromisso com a- taçâ"i:ftie--v. Ex•
assume com justo -o:rgülho e é também um instrumento de
luta do próprio póvo:a luta pela justiça, pela iguãlda:cte, pelo
exercício efetivo dos direitos consagratlos_ I!~ Çg_nstituição.
Por isso, congratulo-me com V. Ex~ e trago-lhe essa _solidariedade.
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO- Muito obrigado,
Senador Antônio Mariz. Sr. Presidente, quero agradecer pela
presença aos representantes diplomáticos da_África, aos Srs.
Embaixadores da China, Shen Yun-Ao; de A.ngola, Fra11císco
Romão de Oliveira e Silva; dos Camaróe_s, Nguele Martin
Mbarga e Ministro Conselheiro Ambroise Mvogo; ao Conselheiro Abdel Aziz Dawoud, do Egito e do Senegal; do Embaixador El Hadji Diouf; à Prof' Glória Moura, representando
o Adido Cultural brasileiro em Cabo Verde, O r. Carlos Moura; e à Prot.' Benedíta Damasceno, representando-a Fundação
Cultural Palmares.
Muito obrigado a todos os amigos que aqui Conlpareceram
e agradeç_o muito àqueles que me apartearam, pois muito
me honraram com a colaboração que· deram ao meu discurso.
Muito obrigador
(Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Abdias do_ Nascimento,
o Sr. Iram Saraiva, 4o Secretário~ deixa Q cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Meir{l_ Filho, Su~
plente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Mansueto de Lavor.

O Projeto COSINOR demonstra o arrojo e a têmpera
de homens que não se conformam com o atraso, a pobreza
e o subdesenvolvimento a que se vé relegada a nossa região.
É um projeto pioneiro em Pernambuco, ousado pelo seu
porte e complexidade e, sobretudo, vital para. a expansão
-e- a coilsolidação do parque industrial brasileiro.
· A história da Cosinor começa em 1939, na deflagração
Ciã Segunda Guerra Mundial, cujos reflexos atingiram duram~_nte o setor açucareiro pernambucano, com a falta de peças
de reposição de moendas e de outros equipamentos iinport~dos. Para enfrentar essa emergênCia;_ iD.stalava-se na Rua
da Aurora, em Recife, o primeiro parqUeindustrial Cosinor,
apontando novos rumos para a ·econorni.à local e inspirando
fé na capacidade tecnológica e empresarial do Nordeste.
Logo, a Cosirior ampliou sUa capacidade produtiva e prosperou, até que, em 1978, transferiu-se para nova fábrica, em
terreno com 700 mil metros quadrados de área e 50 mil metros
quadrados de área construída, no Distrito de Pontezinha, Município do Cabo, Pernambuco.
EstáVa irriplantado o primeiro gran_de ~omplexo metalmecânico integrado da região, apto a suprir lodo o rilercado
nordestino, até então feito por fornecedores do Centro-Sul
e por fornecedores externos.
Convém descrever a capacidade produtiva da Cosinor.
Sua fundição é versátil, podendo moldar peças pelos processos de cura a frio, areia-;'ci.n:lênto, ãrefá COnvencionai para
fundi-las em ferro fundido cinzento, nodular e ligado, ações
ao carbono, aços a ifiángaiiês··e-:aços baixa liga e bronze.·
No que diz respeito à capacidade da empresa, é importante também relacionaraqui alguns dados: fabrica peças que
vão de 30 kg até 20.000 kg.
Seus equipamentos atuais são: fornoS elétricos a arco
de St, 10t e 15t; fornos cubilot de 4t/h e 10tlh; fornos da
cã.dinho 300 e 500 kg; completo sistema de areias; misturadores; desmoldadores vibratórios; misturador contínuo fordath;rnáquinas de moldar Hidra-Siinger e Speed-Siinger; estufas para secagem_ de moldes e machos; cabine com jato abrasivo para peças até 20t; equipamentos de jateamento tipo
swing-table; fomos de tratamento técnico.
Ainda sobre a fundição. As peças fundidas, brutas ou
u~inadas, POderãO ser fabricadas sob desenho do cliente ou
mediante projeto Cosinor, segiiitc:Jo as normas da própria Cosinor, da ASTM, da ABNT e DIN.
Os segmentos de mercado atendidos têm sído: sucroalcooleiro, siderúrgico, papel e celulose, ~ineração e cimento,
petióleo e petroquímica, cjuímico, saneamento, transporte,
máquinas e equipamentos industriais.
Na Fundiçãp Cosinor são produzidos: moendas, rolos
ÇOmpressores, engrenagens, pinhões, mancais, polias, buchas,
__ válvtllas, bases de prensas, munhões de .moinhos, anéis, tingaterias, guias de laminação, cálice (pote) de escória; luvas,
barrões, carcaças é componentes de bombas, martelos, mandíbulas, placas, grelhas e· outros equipamentos industriais.
Q tr3.balho de siderurgia começa desde a eleição ç:uidadosa das matéria_s-primas que serão Utilizadas_ peíã -Aciaria.
A su~ta, de vital importância rio p_~qces~o. é contro_Iada desde
a sua -aquísição ãté a entrada nos fornos.
A Aciaria produz aços atendendo as mais rigorosaS condições do mercado, de acordo com normas brasileiras e interna__
cionais.
"__ _ Para produzi-los são utilizados tiês fomos elétricos trlfásicos a arco, marc_a~ Brown & _Boveri, sendo dois deles com
capacidade de -15'1 por corrida e o terceiro com capacidade
• •

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, realizou-se, hoje, mais um leilão de privatização de empresas sob o controle da União_. Trata-se desta vez da Companhia
Siderúrgica do Nordeste - COSINOR. Sobre os procedimentos que antecederam a esse leilão e o seu resultado falaremos depois. Antes disso, convém focalizar a empresa ell) si
mesma, como um dos mais importantes projetas industriais
c:lo Nordeste.
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de St por corrida, ªlém d_e uma máquina de lingotamento todo um planejamento de trabalho que foi feito com assessocontínuo com capacidade de 120.000t/a em billets com seçóes res, que estão habilitados exatamente nessa questão de privatiZação, acompanhando a forma com ela aconteceu· na Inglade 100x100mm·e 125x125mm.
Os billets (tarugos), são cia'lSífíéados de acordo com pro- terra e em outros países. Eu pediria a V. Ex~ que talvez
duto final a ser laminado. Conforme O produto bitola a ser seja um dos mais interessados aqui nessa questão, pois tem
laminada, é feito o enfomairie'nto, que consiste em-elevar abordado quase sempre esse problema quando ele se torna
a temperatura do blllet ao redor. de 115il'C para, eni séguida, assunto do momento; que solicite ao Presidente da Comissão
e que constitua essa subcomiss_ão, mesmo por ela não tendo
ser passado através do laminador.
Os equipamentos da COSINOR são os mais modernos . simpatia. Se V. Ex• conseguir reunir outros Senadores em
que possam ter, tanto uma indústria de fundição como de totno dessa proposição talvez consigamos criar_ essa subcosiderurgia. Estão relacionados no documento que ~qui anexo missão. É tarefa do Senado acompanhar de perto essas questões. Desculpe-me por me haver alongado um pouco, mas
a este meu pronunciamentO, St. Presidente.
.
Os produtos de caldeiraria, que é oUtra seção da COSI- é um pedido de soéorro que faço a V. EX'.
NOR, atendem às normas internacionais requeridas pelas in~
O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex• não se alondústrias de petróleo, química e petroquímica, fertili:Zãrites,
siderurgia, mineração, cimento, metalurgia, papel e celulose, gou. O aparte de V. Ex• é da niaior importância. É oportuno
usinas de açúcar e álcool, centrais termoelétricas, hidrome- lembrar aqui. Não se pode cone:eber que o Congre~so Nacional, que nós, Senadores da República, não possamos aconipacânicas~ etc.
Os produtos COSIN OR. têm uma aceitação não apenas nhar esses processos de privatização. Acompanhar, examinar
no âmbito do Nordeste e do País, mas tã.rribém internacional. e avaliar as dúvidas que se levantam em_ relação a ele, porque
Basta ver que em pedidos recep.tes de aç:ord-os ~~~~~r~a}s estamos fugindo, com isso, Senado_r_.Iuta.hy Magalhães, ao
entre o Brasil e a Arábia Saudita, no que se refere à importação -nosso dever constitucional.
taro
bém
é
uma
Casa
fiscalizadora
e_
e_sSe
é
Um poder
Essa
de produtos ferruginosos por parte daquele país, se especificava que a qualidade do produto e a fabricação que deveria que não podemos delegar a outros poderes. Hoje, o Executivo
concentra tudo, faz como quer, e o Congresso está marginaser feita pela Indústria COSINOR de Pernambuco.
Sr. Presidente, com esse~_ dados e qs v.ou pedir- p3.ia qtie lizado na avaliação desses processos de privatização. O que
sejam anexados a este meu pronunciamentO, Para que conste V. Ex• está lembrando, nesse importante aparte, é que uma
dos Anais do Senado da República. Creio ter demonstrado vez extinta a comissão específiCa de-fiscalização aqui no Senaa importância da Cpsinot no quadro económico d_e_Pernam- do, ficando essa função diluída entre as diversas comissões.
buco e .do Nordeste. Agora, devo falar da sua situação finan- Caberia a Comissão de Assuntos Económicos instituir u~a
ceira, do controle acionário, por parte do BNDES e do resul- Subcomissão de acompanhamento a esse_ processo de privatado do leilão efetuado hoje à tarde e que poderá redundar tização.
V. Ex• informa que o Presidente dessa Comíssão, o nosso
na desativação dess_e fundamental parque industrial pernamamigo pessoal, o Senador Raimundo Lira, não está interessado
bucano.
·
nesse fato e D.e'm eiti outros processos que tramitam pela CoO Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? missão de Assuntos Económicos. Eu tenho dois projetas de
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Com muitó prazer, lei que lá estão engavetados desde o começo deste ano e
não' andam, porque não há interesse do nosso amigo, Presiconcedo o aparte a V. Ex', Senador Juta,hy Magalhães.
dente da Con'üssão, nesse sentido.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Mansueto de Lavor,
Não houve possibilidade de se avaliar a pauta de hoje,
V. Ex' hoje trata de um assunto que deve ser motivo de mas nela consta um requerimento do Senador Ronaldo Arapreocupação para todos nós. Gostaria de aproveitar dessa gão, que também tem lá um projeto engavetado, porque não
análise que V. Ex' vem-fazendo, primeiro, ·cta situação da é do interesse do Sr. Presidente daquela Comissão de Assuntos
empresa do Norde§te, e depois da sua privatização, no dia Económicos dar andamento, principãlinente a esses projetas
de hoje. Gostaria de pedir a ajuda de V. Ex~. Como não que, de certo modo, abrem perspectiVas para o Poder Legisfaço parte da Comissão d,e Assuntos Ecol~ó~icos, ontem, tive lativo funcionar realmente como ó_rgão fiscalizador dos atos
a oportunidade de encaminhar àquela Comissão, requerimen- do Governo Federal.
to. subscrito pelos Senadores José Richa, Chagas Rodrigues,
Eu agradeço a oportunidade e vou prosseguir na linha
Coutinho Jorge, e mais um outro cujo n<:n11e nà:o me recordo do meu pronunciamento.
· --Ãntesde chegar o resultado do leilão de hoje, da COSIagora que estavam presentes na sessão extrã.ordinár~a que
se realizaria às 18h30min, solicitando a criação, na Comissão NOR, uma empresa do Nordeste cuja importância eu tentei
de Assuntos Económicos, de 4-.ma subcomissão para o acompa- demonstrar aos Srs. Senadores, surgida na época da guerra,
nhamento da política de privatização llo País, porque na Câ- quando não havia facilidade de transporte de navio e de avião,
mara dos Deputados inclusive ela já eXiste-; mas·nós, no Sena- da Europa para o parque açucareiro do Nordeste estava para
do, deveríamOs também nos preocupar com esse fato. V. Ex• feCh"ar p<:ir falta de peças de reposição. Um grupo de pioneiros
está na fase final da segunda parte do seu pronunciamento, disse: Não. Vamos fazer uma indústria pata substituir esses
abordando um problema que nos causa. preocupação: trata-se eqUipamentos vindos da Europa e dos Estados Unidos, e a
do que irá acontecer com a empresa que foi hoje privatizada; indústria surgiu, cresceu e se consolidou até a década de 80.
quais são os problemas que podem surgir em decorrência É isso que volto a falar sobre o desempenho económico e
dessa situação. Dever{amos ter condições no Senado _de, antes financeiro da COSINOR antes e depois do controle acionário
até da privatização, tomarmos cOnhedme:O.to dos fatos dela do BNDES. A COSINOR, antes da década de 80, Sr. Presidecorrentes para os débatermos dentro de um conhecimento dente e Srs. Senadores, eia uma empresa sólida, financeiraglobal. Nesse requerimento que encaminhei à Comissão existe mente. Seus pionei~~s, da família Lima Cavalcanti, manti-
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nham~na em perfeito equilíbrio económico.:fi~anceiro, basta aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nada temos contra
ver que seu património líquido naque_le pe_!i'odo _jam~_is fora o .Grupo Gerdau. Nós o consideramos um gran~e .c9nglo·
empenhado em mais de 25%. Quandõ o BNDES assumiu merado de empresas nacionais e de_ sucesso. Re_giStre~se aqui
o controle acionário da empresa, em face das adversidades que não vai, nessas minhas_ colo~ções, 9_enl:mm ataque aos
que se abateram sobre ela e tantas outras empresas de porte diretores e às prófirias empresas que compõem O Grupo" Ger·
no País,começou então a sua verdadeira derrocada financeira. dau. l;:stçm me referindo às ,acm~ações feitas peJos adoitistas
TantO que hoje o comprometimento do seu património. líquido minoritários e pela empresa que represehtâ os empregados
chegou a 100%. O Sr. Artur Lima Cavalcanti, ex-Deputado da COSINOR contra o BNDES, contra aquilo que eles consiFederal, ex~Deputado Estadual, ex~ Prefeito do Recife, hoje deram -irrgularidades_,_até ilii::itudes,_-praticadas pelo BNDES
integrante da equipe do Governador Joaquim Francisco, como ·neSse pr6ce"ss0 de jirivati:iação e sobretudo contra a incapa~
Presidente da Fundação pará o Desenv.olvim.ento da Região C~~~~e_gerencial dg BNDES, que, assumindo o controle acioMetropolitana, dirigiu a COSINúR por várioS anOS, filho nário de uma das mais importantes iiid~strias de ~ernambuco,
que era do fundador da empresa e representante da família d~ixou-se esva.ziat~se ecoilóro_íÇa _e financeiiahlerite, 10-nge de
que tinha o controle acionário. Quando o BNDES assumiu f::izer_-o Seu enxUgamento e a sua recuperação, Corifoime se
_
.
a empresa por essas dificuldades, por causa dos débitos da publica na propaganda do BNDES.
___ Portanto, o meu discurso. se se posiCionasse contra· algu·
empresa, nesse período da conjuntura adversa, ele passou
a ser o dirigênte daquela entidade, de acionistas minoritários . má~ Coisa, não serla contra o Grupó Gerdau. _Não temos nada
da empresa.
-a ver com isso. Posso até dizer que o GrUpo está no Seu
Artur Lima Cavalcanti declarou no Diário de Pernam~ papel de lutar pela sua expansão. Quero dizer contra o BNDl;:S, JXlrque esse é um órgão fina"óêeirO federal. Interessa~nos
buco, de 13 de novembro passado, o seguinte:
"Concordo com -o programa de privatízaçáo'',- referin~ m.ulto" Conversar cOm ele sobre isso. Basta ver que o próprio
do-se à COSINOR - "mas não concordg com o saque que Artur Lima Cavalcanti, que era o presidente da. orga~izaçãO
há mais de 20 ano_s ~erii se perpetrando contra o Ptojeto -do~ acionistas minoritários, entrOU Cóm uma queixa-crime con~
COSINOR". E acrescenta depois: "O que existe é a manipu- tra ó Sr. Eduardo Modiano, presídente do BNDES. A PONlação de um grupo nacionalmente oligopolizado" -=- ele se p ASA é o nome pomposo da organização dos emrpegados
referia ao Grupo Gerdau, que ganhou a concorrência hoje, daCOSINOR.
'Diz o seguinte, ·em resti:nio: ,confonne veremos - "que há cerca de 20 anos tentou de
modo_ aético adquirir a COSINOR e. es_barrç>u na minha resis~
Recife, 2.3 de outubro de 1991.
tência". "O BNDE~, segundo Artur Lima_Cavalcanti-:- "há
- ---nmo. Sr. Presidente da
vários anos administra a empresa por conta e risco; especial~
Comissão- Diretora do Programa Nacional de Deses~
mente depois do falecimento do meu pai, ~m 19~3.... 0.Banco
· · tatizaÇão ·
durante esse tempo descumpriu financiamento do FINA C e
A Pontetinha ParticipaÇões SIA- I'ONPASA,
os acordos de acionistas". E ainda há mais, o testemunho
empresa fundada em 1989 por empregados da COSIque se tem do órgão representante dos empregados ~a .COSINOR é que o BNDES foi o veidadeiro diJapidador da empreNOR. em f3Ce da iminel)te alienação do controle aciosa. Esvaziou a empresa, sugou~a, sucateou-ae hoje a entrega
nário dessa empresa, anunciada para o próximo dia
c_
ao Grupo Gerdau.
14 de novembro, vem à presença de V .. s.s oferecer
É interessante notar que o leilão de privatização daCOSIalgumas propostas que, no' seu entender, proporcioNOR ocorreu hoje por volta das 15. horas, mas o Jornal do
narão ao processo de alienação da CGSINOR maior
Brasil, edição de hoje, não_ funcionou depois das 1S.horas,
coerência, objetivadade e .transparência, conforme
saiu na madrugada de hoje, como sói acontecer com tQdos
;:tnúncio e djfet~;iz da própria lei que instituiu o Prograosjornais. O Jornal do Brasil já estampava_naprimeir3; págjna:
ma Nacional de Desestatização.
1- O A viso de Alteração do Edital PND-A -0419 I,
"Grupo Gerdau deve comprar a COSINOR". Aqui está .a
matéria:
-~- __ publicado np dia 15 último,_ tra_osferiu o anúncio da
·pré-identificação dos candidatos para o dia 13 de no"O Grupo Gerdau é fa_vorito para remontar a
vembro próximo. Equivale dizer que somen.te na vés~
Companhia Siderúrgica do Nordeste que vai a leilão
pera do leilão das ações será conhecida a relação das
hoje na Bolsa de Valores do Rio, pelo preço mfnimo
· :empresas pré-ídentifi,cadas, na -vúdade pré-qualificade 13 milhões. Entre_ outros interessados também têm
-- -das, eis que terão de cumprir uma série _-de f;!xigências
boas chances a Siderúrgicas Paim, associada ao Banco
- necessárias à suã participação Como licitanteS na Bolsa
etc/'
de Valores.
_.
Na página de -"Negód~S & Finançªs'' ~e
matiná ioda,
O exígu,Q praZo a decorrer entre o anúncio das
empresas qualificadas e a realização do leilão - 24
descrevendo_a histôria do processo e porq.:ieO Gn.i.PO Gerdau
já era praticamente o vencedor da concorrência a-nteS do leihoras -~ red.~z ou mesmo anula a possibilidade de
lão.
.
_uma simples verificação sobre a licitude e le_galidade
dessa pré-qualificação.
_
··
Há denúncia dos empregados a um~ Órg-ariizaçãO ch~m_ada _
Pontezinha Participações SIA, sob a sigla POMPAS}\, que
__ __
2 ~E sab_ido que, por iinperativo-cónstifucional
é uma empresa fundada em 1989 por empregados da COSJque estabelece os princfpios _da ordem económica, já
NOR em face da eminente alienação do controle Jlcionário
regulados º~c!inariamente pela Lei n~ 8.158:- de 8 de
dessa empresa.
-jaqeiro çle l~~l, cçmpete ao ~tado e a_os seus agentes
a repressão à formação de quaisquer modelos monopo~
Eles fazem uma série de acUsações contra o_ proceSSo
de privatização da COSINOR e o dirigismo imprimido pelo
__ g~tas que v_i$em. à dominaÇãO do~ _mercadq~ e à elimiBNDES em favor do Grupo Gerdau. Aliás, é preciso frisar
nação da concorrência a n-íveJ "'cional ou regionaJ.

ma
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É sabido, também, que da Bahia ao Pará, a única
siderúrgica que não pertence ao grupo Gerdau é a COSINOR, e que, desde o primeiro leilão previsto para
a venda da COSINOR, em 1989, dãs três empresas
que se habilitaram a licitar' duas delas pertencíaln ao
aludido Grupo.
. _
__
Evidente que, no caso de qualificar-se qualquer
empresa do Grupo Gerdau e uma delas ganhar _a licH3:çáo das ações, assistir-se-á a consum_ação- do_J;l!on_o_pólio.
do setor, em mãos do Gr~po Gerdau, da Bahia ao
Pará. Isso a despeito das emrpesas de Consultaria, encarregadas deste processo·_ de privatização, terem sido
alertadas para o fato, qu-ando da realização da audiência pública, realizada no Recife, ifõo-dia 26 de. ma:rço ·
de 1991.
. _.
. . . _ ..
Diz ainda o documento do órgão representante dos empregados da COSINOR:
..
_ _ _ _
Impõe-se, portarito, para o cumprimento legal e
obediência ao imperativO Constitucional, que seja obstada a qualificação de qualquer empresa do Grupo Gei'dau para concorrer à alienação do controle acionáriOda COSINOR, sob pena de grave lesão à ordem económica estatuída no P3íS.
, , __ ,
_ _ ,
3 - Ainda quando da realização da audiência pública referida no item anterior, as empresas de_ consultaria foram alertadas quanto a possibilidade de modificações da estrutura industrial da COSINOR, que afetaria o fornecimento de equipamentos e sobressalentes
às indústrias da região, tendo comO resulta_do graves
prejuízos à economia do Nordeste, p_e_lo deslocamentode expressivo mercado para os fornecedor~ sulistas
e pela oneração do frete dele decorr~p.te. ___ , _ ,
A advertência não surtiu efeitos, na medida em
que nenhum instrumento foi criado, no processá deprivatiZação, qtie impeÇã ·o ·desmonte da configUração
industrial da COSINOR pela empresa adquirente.

Diga-se de passagem que essa empresa tem também uma
Siderurgiã em Recife, chamada Açonorte; logo, ela não vai
·manter as duas, vai desatlvar uma das duas, e vai ..tiesativar
a que comprou para usar as suas peças para outras empresas_
'·
em outras regiões.
O documento ainda menciona que:_
·~Em tal ocorrência, estabeleceu-se, apenas, a obrigação de recompra das ações dos empregados.
Faz-se mister, nesse caso, que sejam criados condiciOnantes inibid_ol;'e_s de desmonte d~ atual Gonfiguração
idunstrial, assegurando-se a sua manutenção, como é
defendida no próprio relatório da empresa de consultoria.
_
4 - O Edital estabelece a datá de 16 de março
de 1992 como término da-oferta aos empregados e
apuração das sobras de ações, e, dai em dia11:te, coloca
essa possível sobra à disposiÇão dO~ novos acionistas
até o dia 30 de março de 1992. -~~ ~
Ora, é niei:idianamente clara a impossibilidade fátíca de aquisição -da totalidade das.AÇões pelos empregados, sobretudo pela desigualdade económica e pela
inexperiência no trato de questões desse porte.
O lógico, natural e intuitivo- ~~é~ é que a sobia
de ações, durante um determinado período, seja posta
ainda à disposição dos empregadOS ·que, desse modo,
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teriam a possibilidade de ultrapassai o limite de suas
ãfil.âis quotas e garantir a subscrição da totalidade das

·ações postas à sua disposição.
~- ___ ---~Não há nenhuma dificuldade operacional para· a
· adoÇão de tal medida, desde que vencido um novo
prazo dado 2-0S empregadOS aí então SC abririã riQ\ia:--- data para a aquisição daS sobras pelos novos acionistas.
_Tempo existe e bastante, no cronograma previsto nos
editais.
SOmente assim se i::ompi"ovarià a Verdadeira intenção do Programa, em obter máxhna participaçã6-dos
empregados no processo de privatização das empresas
-estatais.
-·
· · · -5 ~ A sigJ;JaHriia fç.i éonstittiída por acreditar no
processo de privatização, desde o governo passado-,
. e ·representou o esforço, capacidade de mobilizaçâo,
- tempÇ) e investimento dos seus acionistas. Teve a particiJ)ação de mais de um terço do efetivo do pessoal
da CóSino·r.
Entendemos como da_ maio,: justiça; que-seja propõtcjq_naE.o o _4ireíto de participaçao da POnpasa·, Como
_ constituída de empí-egados da Cosinor, no processo
: ~- d~ 3quísiÇãO de uma· parCela de ações, correspondente
a 10% da totalidade exposta à venda.
COnfiantes naS prontas providênciaS 'de V. s~ ho
se..,.nlído de revisar as condições explicitadas nos editais·,
destinados à alienaç-ão_ do cántr_ole acioná~O da CosinOt;até coriio resgUardo do próprio Programa-de Privatização, aguardamos_ seu pronunciamento e firmamo-=---nos."
·
'
]!ss_p documento· fo{ enviàdó ao_· Présidérité do BNDES
e ao Ministro da Ectmotniã ·pelos- einpiegaaos 'da COSinor, ·
que querem uma paitídpaÇão; - d que "é justíssimo - no
processo de privatização, porque um lote su_bstancial das ações
da CoSinor já Qeveria ter sldo res~rV~do p~ra os _e~pregados
que e_stão organizados em uma empresa.
Infelizmente, isto não ocorreu, e o grupo que detém o
monopólio -deste setor foi o vencedor: O Grupo Getdau foi
o único que não se comprometeu, publicamente nem particUlarmente, com a contimüdade das atividades do parque da
_CosÍ!!:._~r_. Todos os demais concon;ent~s incl~usiv!! e_ste grup?
de Minas Gerais, a Siderurgia Pains _e_ outr9s Se compr~me
teram com a manUtenção do parque_ da Cosinoi, COm :a. Sua
recuperação, coisa que nãO foi féitã pelo BNDES. O único
grupo que já tem Umã: indústria similar no estado e que não
se comprometeu com o encerramento das atividades da Cosi·
nor foi aquele que ganhou a concorrência.
É estranho que já se anunciava o resultado do leilão
muitO a:rites, -como fez hoje· o Jomal do Brasil; isto é, o Grupo
Gerdau seria, realmente, o vencedor do leilão realizado hqje.
Todas essas coisas, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadore.s,
estamos dizendo já tardiamente, porqu_e_ o resultado do leilão
estáaí;-maspãra -que fique nos Anais do Senado da República·
o nosso irtconformismo, não com a privatização em si, mas
com estes processos deprivatização. Cada processo de privatizaç-ão gera uma' série de questionamentos, de acusações de
irregularidades e de atos contrários aos-interesses-da economia
nacional e regional- como é o caso da privatização da Cosiil.Or"- que não são devidamente explicados nem pelo BNDES,
nem pelos órgãos governamentais.
--- 0- Sr. Oziel Carneiro- Petmite-me uin aparte, nobre
Senador?
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-V. Er, no seu aparte, antes de fazer essa consideração
fin;;U, que é realmente o temor dos acionis{aS ·mtn_oritári6s
e dos empregados da Cosirior~ V.- Ex~ fez ulna Colo~ão_da
O Sr. OzieJ Carneiro ~ Nob_re .SCn~doi'MMs~etO de maior importância.
. __ _
Lavor, desejava "aparteá-lo_ exatamente quando V._ Ex• fazia
Compete à Coiriissáô Mista~ _que se instalará na próxima
referência à possibilidade de a Cosino.r ser desativaâa no seu quarta-feira, fazeJ; uma reavaliação de todos os incentivos
Estado~ Gostariã de lembrar- e é provável que isSo oCorra
fiscaís:- dós fundos de desenvolvimento region~_. examinar
em relação ã composiçãO do capitã! da empi-esa---: que nela a questão da manutenção do Firiár-como-urn_a·das empresas
existe a participação do recurso do Finor. É provável também _incentivadas. Assim ·como o -seflãdõf Jutahy~M•~g.alh~les está
que por ser uma empresa instalada na área de juri$diçã~ da clamando para que na Comj$são de Assuntos Económicos
Sudene ela seja beneficiári_a de_ alguQs incentivos fiscais que se cOnstitua uma s~bcomissãg _de_avaliaçã~;_dos processos de
não apenas os_ financeirOsA·Ese isso é Verdad_e,_y. Ex~· talvez priyàtiza'ção, a n6S-, na comiSSã"o miSta-tenipoi"árlá de aValiação
tenha aí as condições necessárias· párã., at'râ"vés' de' U.rp~-~ação dos fundos de desenvolvimento e de íncen~ivoS ·n.sÇais, nos
da Superintendência da Su_dene, impedir que _a empresa seja compete eXaminar· tóâ:3.s aqllelã~ empresas que estão sendo
desativada. Até porque, embora muita gente ignore isso, mas privatiZadas ou desativadas ou sucateadas, com incentivos do
V. EXi'é conhecedor, a lei é muito rigorosa sobre esse ·aspecto,-- Finor ou ·do Finam. Vamos saber onde ficam_esses inceõtivos,
porque ao serem concedidos os incentivOs ·pa'rã implan~ação onde ficain os interesses do povd, o dinhe_iro do pOvo c"
daquele empreendimento, inclusive isenções de iniportação foi_ aplicado, através dos incentivos, nessas efupresas Pri"ãtide equipamentos, eles só poderão ser dali transferidos com zadas, ou sucateadã.s, ou fechadas. Existem ~mpresas caça-níautorização da própria Sudene. Louvo V. Ex' pelas preocu- queis, é _verdade; mas existem gl-andes parques e granel_~-~ empações que traz aqui e declara no.seu discurso, principalmente presas no Nordeste e na Amazónia com ·sucessó- finiriciadas
para que fiquem registradas nos AnaiS do Senado. Mas tenho pelo Finam e pelo Finor. Por isso, Iião Sdmós contra a exünção
certeza, salvo .se desconhecer as regras tótáis ·da econpmia desses fundos;_somos a favor da sUa democratizaçã9, da ~xten-:-
atual, de que o que leva uma e~ presa a f~zer um "inveStiniento são desses fundos à micro e pequen_á_ empresa, ao m.icto, pedo porte de US$13,5 bilhões, sem dúvida, não é ,apenas a
quehO ·e in"édio prod-utor rurais, e não só a sua concentração
manutenção do monopólio de mercado, mas certamente a na mão de grande~ grupos, comó v·em ocorrendo até hoje.
melhor ocupação daquele mercado que hoje· é daAçonorte Septos a favor da _transparênCJá ·da concessão dos recursos
e d2. Cosinor. É_ provável - e aí V. E::rç• certalPen~e_ está financiados: processos transpárenteS~ publicados, divulgados,
vaticinando a coisa correta- que haja uma fusão das duas comosóiacontecercomaaplicaçãodetodoodinheiropúblico,
empresas. Desde que isso não represente diminuição de_ pro- de todo o dinheiro do povo.
dução e reduç_ão_d_e_l_tlãÇt~de-obr.a, tenho a impressão-de que
Agradeço o a_e_arte de V. Ex' ;--=-_a lembrança é'da maior
Pernambuco poderá continuar bem servida com_ess~ p~~ati- imí:rOrtârid3.. A Co~_issão Mista terá também o. papel de exa·zação. Era o que gostari~ de dizer a_V: Ex•
.
mi:nar a questão dos recursos do Fino_r-aplicados na CoSinor
e dos demais recursoS do Fundo de De:;fmvolyimemõ Regional
O SR- MANSUETO DE LAVOR- Ai~ <!ue está, Sen~- _ e do Fundo Constituponal nas empresas em fase de priva__
_ _
dor: as palavras finais que V. Ex• proferiU -são é:x:atamente tização.·
a tradução do que eu gosta-ria de dizer. O grupo· Gerdau
Sr. Presidente~ Sr~s e Srs._ Senadores, encerrarei b meu
já tem um pirque industrial semelhante em Recife, e a Cosinor pronunciamento com um apelo. Agora só resta fazer apelo
se localiza no Município do Cabo. São duas indústrias. Ágor~, a esse grupo que detém, realmente, grandes empresas nacio-:ambas p·ertencem ·ao .nresrn.o grupO; ao ind:mo' congiOmer~do,· nais, Grupo Gerdau, para que mantenha a Cosinor em_atividª~
e até por uma questão de ra~o:ç~aliÇad_e"na produção e na de, e.que não se_caus~~ realmente, esse prejufzo, que não
administraÇão nãO será difícil- e é isso·que todos os servüj!)- se cometa esse verdadeiro ato de decadência económica contra
res, empregados da empresa e·acionistas minoritátibs temem, o meu Estado.
com toda a razão - desativar uma e áuril.entát a capacidade
O fechamento da Cosinor será um etapa negra no desenprodutiva da outra. E isso· r~dundará e.rit.prejufzos~ não s6- volvimento econôl:niCo de Pernambuco.. Como Senador de
para o Município dO CabO~ mas também para Pernambuco, Pernambuco,colocar-me-eifrontalment~contrao__fechamento
porque, na realidade, quem faz essa fusão daqui a pouco da Cqsinor. Não fui ,c~ntra ã. sua privatiZação, aqui não disse
poderá instalar os equipamentos fora da região, onde mais- IUllâ-pihvra. O caso· da Usiminas era diferente, porque era
conveniente for para a produtividade. E __a Açonorte, que uma empresa estrat_ég:iéa concebida, ê~~d_a __ pelo Est~do, pela
é a empresa do grupo~Gerdau; pOderá 3ssumir os cOinprO- União,comrecursQsdaUnião.Nomeuentender,nãohaveria,
misses· que eStavam como obrigaçõe~ da Cos4tor perante o no -mOinento, nenhiiini razão plausível para se passar a mãos
Finor e perante o FNE, se for o caso. Assume tudo; ·assume partiéulares. A Co_sjno"r, por outro lado, foi uma empresa
os débitos junto ao BNDES, paga tudo .e, então, _Pernambuco que surgiu por piátléiros~ homens de coragem, homens de
perde um grande e tradicional parque de indústrias· de base.
vis.ão- farga, ousados, foi seni"pre- uln·a empresa privada, e,
Essa é a reclamação.
~ __ -~ _ ,--- - --só por questões de Conjunturas financeiras, passou para o
Nós achamos que é Sintomático, rlObre Senador, o fato cóntro]e acionário dó 'BNDES, que tinha até o dever de fazer
de o Grupo Gerdau n3o ter uma vez sequer manife_stado implí- tudo para que ela -y~l(asse âs mãos de particulares.
cita ou explicitamente o_ compromisso de manter a Cosinor
Portanto~ _nad~ _t~mos contra a ptiVãtiZaçãO da Cosinor.
nas suas atividades atuais~ Ela pode ser transformada-em um Opomo-nos â carteJfzaÇáo desse setor da economia, ao monosupermercado, que é uma atividade económica, Inas o inte- pólio que se possa eStabelecer contra dispositivos constituresse do Estado é que realmente se man_tenham as suas ativida- cionais. E seremos ÇOntia, frontalmente contra, se o Grupo
des como estão, conforme aqui descrevi na primeira parte Gerdau, que ganhSll}-. a concor_!~ncia ·h_oje, tentar fechar os
do meu discurso.
-segrilentos produtivoS -da Cosinorno Município do Cabo. Nada
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Co71cedo__ o aparte
a V. Ex•
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no -seu papel de fiscalização, que é preponderante, muitas
vezes, _acima até do seu papel legiferante.
Porfanto, Sr. President_e, Srs. Senadores, para mim, para
o Estado de Pernambuco, para Q País, esse assunto é fundamental. Pernambuco precisa da Cosínbr-em_ plena atividade.
Vamos lutar pela manutenção da Cosinor como_ 1,1ma gr~nde
MANSUETO D~ .LAVOR - Concedo o aparte~
d
v OE SR.
a s
d A t~ · M ·
empresa industrial, como uma indústria de base do Nor este
0
a · X·, ena or
omo anz.
-- do Brasil. Essa é a nossa luta. E os instrumentos à ~essa
O Sr. Antonio Mariz - Senador Mansueto de Lavor, mã9, vamos utilizá-los; mas o que queremos é_ o entendimento,
V. Ex~ pronuncia discurso de grande importância não só para a cOmpreensão do Grupo Gerdau, que venceu a concorrência.
o seu Estado, mas também para a avãliação da põlític~. de Não queremos nem entrar no mérito daquilo que dizem que
privatização que vêm sendo praticada pelo Governop Qu~m. houve, do direcionaniento dessa concorrência, não queremos
observa os vários leilões_ j ~ r~alizados !lão pode se poupar seCfuer disso. O Grupo venceu a concorrência e é agora o
de perplexidade diante dos-fatos a que a Nação assiste. Resta, proprietário da Cosinor, mas o nosso apelo é pelo entendiclaro, que o Governo -não se preocupe absolutame_il~e eç>~ .. inçntol é. para- q·ue ele não feche a Cpsinor. -fernambuco,
o aspecto .da carteli~ação ou da constituiçãO de monQpólios, o Nordeste e o Brasil precisam de empresas- como _e.ssa;_ o
em suma, da infringêricia da lei - citada por V. Ex~- de de. que precisamos é abrir ma:is empresas e não de fecbar,
janeiro deste ano, que objetiva justamente aSsegura(a- lei a_ qualquer título. Portanto, é o apelo que fazemos da tribuna
de concorrência no· mercado brasileiro. No easo da Celma, do Senado, que (>; o nosso instrumento maior de trabalho
em declaração do próprio Governo, ela deteria 60% do mer- - o microfone e estã-tribuna-- para que esse grupo; graride
cado de reparação de motores e turbina~_ de aviões. M(ls, copglo~er~do ~e i~dústrias brasileiras, que merece, inclusive,
na verdade, uma análise mais profunda revelaria que o percen- destaque e louvor da nossa parte e de todos os que- querem
tual de participação é muito maior, quando se observa a espe- ver este País atingir ·erãpas ·mais favoráveis do seu desenvolcialização dessa·empresã em--determinados tipos _4_e__tjl~tores, vimentO iridustrial e também do seu desenvolvimento econó~
dos quais ela tem praticamerite o monopóleo do atendimento mlç({ ê~~6dàL Podemos destacar e lOuvar o Grupo Gerdau,
do mercado, especialmente das companhias aéreas e·da força os seus çtiretores. Mas ·seremos frontalmente contra o fecbaAérea.Brasileira. V. Ex~ mostra claramente que se está carteli- mento da Co"sinor, a sua fusão com a outra empresa pertenzando a siderurgia niima ampla região do PaJs, desde o Pará cente ao gfupo, em Pernambuco, porque isso será menos
até a Bahia, sem que issõ· constitua a· ·meiior--preOcüpaçád capadtàÇãú" eCOilômica do Estado, menos oferta de emprego
para o Governo. Parece que interessa à administração pública, e será, praticámente, o. assassinato, o ente~ro, não âpenas
tão-somente desfazer-se, de qualquer modo, a qualquer preço, de um sonho, mas de uma -das maiores realizações de brasi.do património público, submetendo-se pura e simplesmente leiros n·o Estado ele Pc:r:na.ID:b.u_Co.
_
..·
a imposições -dos organismos financeiros internacionais, que
Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito beml)
vêem na privatização-um requisito-da rehegociação ~a dívida,
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
da reinserção do Pafs no comércio intei"naCiOifal, no grande ao nobre Senador João França.
mundo capitalista. Por essas razões, o seu discu.r~o é -st;UDa~·o SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinmente importante. E ·cr~io que o Congresso-Nacionaf, ao
votar a autorização para desestatizar, não reiiunciou às sUas- te discursO.) -Sr. Presidente, Sr,..se Srs. Senadores, a tragédia
prerrogativas de fiscalização do poder público~ de fiScaliZaçãQ sanitária brasilf:írã. ·revela-sé crua e impiedOsa em Roraima.
As condições ligadas_ direta ou indiretamente à pobreza_
do Poder Executivo. "O discurso de V~ Ex~ se inscreve nessa
linha, na linha de atenta, de alerta~ de~patiíóticá"fiscâJização. e ao:subdesenvolvimento, _assumem_ ali a primaZia entie oS
piOblenlas de Saúde a serem enfrentados. Alé~ da nec~sSid~de
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito obrigado, Se- de postos de _saúde e hospitais, urgem medidas integra-das
nador Antonio Mariz. Toda a Casa conhece, o- Pafs-tambéln, que assegurem_o suprimentO de água ptltável, rede de esgoto,
as posições de V. Ex• em defe~ã dos mais legítimos'hlteriSSeS: ·coleta de lixo, empiego e- salário que garantam alimentação
nacion'ais, uma posição que muitos confUndem êóm· atraso; e moradias adequadas.
Milhares de vidas são ceifadas anualmente. A malária,
com o passado. Ser nacionalista, hoje, defender o pãtrimônio
nacional, defender a causa nacional é, peià Versão -de segmen- a leishmaniose-, a tuberculose, a hansenías~, a ancocercose
tos de comunicação,·s~r atrasa9o; ser moderno é assumir esse alastram-se ali de forma assustadora.
A malária experimentou, nos "últimos--dez anos, cf-escitipo de comportamento, é fazer o que fiierâm ·com a Usiminas
mento
deveras preocupante. As cifras falam alto: em 1970,
Isso é modernidade? Privatizar-se a Usimin-as--e~-no fim, entrarem nos cofres da União, 83" mil mísefos· cruzeiros, ·coófOi-me detectaram-se 2.260 ocorrências no Estado; em-1990, 24.937.
demonstrou o Senador Nelson Carç.eiro? Se isso for mod"emi- As taxas de incidência, nos últimos 6 anos, têm-se rD.aDiido -dade, a privatização nebulosa da t.Jslminas; da Celmâ, a anieça -as mais elevadas do País, em torno de 162 casos por mil
de ,-echamento via privatização e a _cart-eJização absolu!a dO habitantes. Isso significa, Srs. Senadores, que 16% da popusetor, da Bahia até o, Norte do País, p_or um grupo, como lação é anualmente afetada por essa enfermidade.
A tragédia, Sr. Presidente, não pára af. A malária amno caso da Cosinor; se isso for moderno, queFó se-r antiquado,
com V. Ex~, e na ·c_ompanhia de outros_ extraordinários brasi- pliou seu raio de ação. Antes, o público-alvo era a população
leiros, marcantes pela sua vida pública, .como o presidente rural. Agora, em conseqüência da intensificação da garimpada Associação Brasileira de Imprensa, Barbosa Lima Sobri- gem, a população indígena tem sido fortemente atingida pela_
nho. Quero estar ao lado des_.ses. Não quero estar ao lado doenç3.. E mais: há o risco de transmissã-o urbana nas maio_re~
dos modernos, no time dos modernos, qu~ faZem essas cOisas, cidades do E_stado, onde existe OmosqUito transmissor e-crescee que, realmente, marginalizam o Congre-sSo Nacionaf até o fluxo de pacientes portadores do parasita.

de fusão; defendemos a sua manutenção e a sua expansão,
como fundamental empresa para- o desenvolvimento de Pernambuco e do Nordeste.
O Sr. Antonio Mariz- Pe~mite V. E~--um aparte?
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Infelizmente. a malária nãO reina sozinha
Roraima.
Tem como companhia, velhas conhecidas da pobreza e do
atraso. A leish'maniose tegumentar é uma delas. Mais conhecida por úlcera de Bauru. Relacionada à penetração em áreas
de mata, atacou, nos Ultimas oitO 3.nos, 1.497 pessoas. É muito
preocupante o crescimento ·acelerado do~--~asos. No período
apontado, o número tem variado de 77 a mais de 400 ocorrê o-· _

cias por ano.

_

A Ulcera de Bauru,

·

-

_

Si. Presidente, mutila. Para evitar

essa seqüela, ímp6C-SC-àiagn6Stico e tratamento precoces. Infelizmente, porém, isso é uma utopia cuja concretização se
perde no horizonte distante.
_
A hansenfase, tem considerável prevafêllcia-~() Estado.
Só em 1990, diagnOsticaram-se 101 ·casos novos, qüe v1eiam
soma-r-se ·aos 404 já eXísfeÍite·s. - . . .
. . c Num cálculo apressado, poder-se-ia afirmar que 505 leprosos registrados não constituem um número preocupante.
Ledo engano. A Organização _:tvfundial da _Sa4de _çpnsidera
altam€nte endémica- a prevalência de 1 caso por mil habitantes.
Em Roraima, a taxa é de 4,8 por mil.
A tuberculose, mal do século XIX, também diz presente
neste triste quadro. Só no ano passado·, somaram-se 149 casos:
Esse número pode parece-r baixo. Mas, em relação à população, a taxa de incidência é das mais- :lltas do Brasil.
Sr. -Presidente, meuS caros Senadores, rora~ma é um Estado novo. Como tudo que é novo, acendeu uma chama de
esperança no coração de milhares de brasileiros que para lá
se transferiram na busca de _vida ~elhor. _Como resultado
do fluxo migratório, a população aumentou de 40.885 habitantes em 1970 para 79.078 em 1980. O número projetado
para 1990 e_1_2UAOO:-tsso significa; senhOres, que, na década
de 70, a população roraimense se duplicou e, nos 20 anos
que se completaram em 1990,_ atingiú o triplo. __
São esses homens, mulheres e criançaS qué pedem socorro, ·que suplicam pela esperança de vida.
_ _ _ -~E nossa obrigação dar eco a es.se gn1o: auni~IJJ.ar a Vida
média da população, diminuindo suas incapacid~des e sofrimentos; garantir o acesso a_se:rViços de-$3.úde quando e onde
eles se fizerem necessários; e manter sOb controle, até erradicar, doenças com potenéi31idad~s ep.dêmicas._ Ess~~ $ão desafioS de que não podemos mais furtár.
Cabe ao Poder I:"úblico, num primeiro-passo, travar obstinada luta contra as doenças de propagação eftdênúca.. Batalhas
incessantes devein mover os p':rôgt-â.irias de imuDizãçãQ de rotina. Continuidade e altOs níVéls de efiCiência devem ser a tónica
dos programas de cóntróle da maláriá, âã ·:t~heiCuToSe; da
lepra.
.
~
~
~
Afinal, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos que cidadãos saudáveis são o n1:aior~b~m. que qualquer país pode ter.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE_ Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
desde 8. de novembro de 1973, falo desta Tribuna sobre um
assunt'l que reflete, comq um traço caractetísfico que 'se está
incrushndo em nOssa cultura, a partir da administiação pública, qu~ é o crescente- riívél de inc:Uferença e iflsensibilidade
quanto à recuperação e_preservaÇão de próprios relacionados
com a nossa mem_ória _histórica, e este cresce-nte-grau de indiferença se manifesta a nível estadual, municipal ou federal.
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É bem verdade que o País vem atravessando uma fase
difícil de escassez de recursos, mas a escassez é ainda maior
na atenção e no cuicJado que devemos ter com a preservação
de marcos importantes de nossas raízes, de nossa ancestralidade. ~. ~
Esta é a oitava vez que me inscrevO no expediente das
Sessões do Senado para emitir de ~ua tribuna mais um apeJo
para denunciar a ameaça de se perder na Bahia o monumento
que foi berç_o e abrigo de uma da_.s mais célebres instituições
de- ensino sup'é:rior no Brasil na área das ciências médicas,
a histórica Faculdade de Medicina -do Terreiro de Jesus, por
onde passaram grandes expressões e expoentes da medicina
em nosso País.
.
- ·
Em 12 de junho de 1991, portanto recentemente, registrei, CO_m a minha indignação q protesto de vários ex-alunos,
professores e personalidades do mundo acadêmico que reco-nhecem o teal valor e conrribuição-da referída-entidade para
o progresso cultural e científico em nosso País.
Em livro publicado pelo eminente Professor José Silveira,
intitUlado "No Caminho da Redenção - Retrato de uma
Épo~", e~~tando citar n?mes, ele escreve:
--_
"Um tufão arrasador, gerado nas forças incontro~
láveis da insensibilidade, da incultura, do desinteresse ·
pela tradição, do criminoso desamor ao nosso patri.:
mónio espiritual, na ignorância da nossa história, Caiu,
desgraçadamente, sobre a Faculdade de Medicina do
Terreiro de Jesus, com o impacto devastador de um
vulcão.''
'Vários eventos de grande repercussão já foram realizados
no recinto da antiga Faculdade com o objetivo de chamar
a atenção da sociedade para aquele memorável espaço que
projetou uma brilhante trajetória em prol da cultura baiana,
refletida em momentos marcantes, em todo o País, transformando-se em motivo de orgulho _da medicina nacional".
No dia 8 de outubro passado, a Academia de Medicina
da Bahia r~~lizou um encontro que~ mais uma vez, teve por
objetivo chamar a atenção para o prédio da Faculdade de .
Medicina do Terreiro de Jesus, atualmente em :rufnas. Na
ocasião; entre os conferencistas, falou o Professai Raymundo
de 8-lmeida Gouveia, abordando o tema "Destinação Cultural
do Prédio Histórico da Faculdade de Medicina na Bahia".
-Em setembro Passado, em semelhante encontro, foi conferêricista a Professora Eliane Azevedo, talando sobre "Aspectos Genéticos- da Doença Coronariai:ta "', tema debatido
pelos Acadêmicos José Maria de Magalhães Neto, Erlon Rodrigues~ RuyMachado, Jenuino Neto, Zilton Andrade, Armê~
nio Guimarães, Alberto Serravalle, Almeida Gouvêa, José
Simões e Geraldo Milton da Silveira.
A Academia de Medicina da Bahia está engajada em
um esforço conjuntO de professores, ex.·alunos e pessoas expressivas do mundo i.Otelectual, que integram um movimento
visando, ao contráriO de "imobilizar um passado histórico",
preservar aquele espaço, divulgar a sua matéria e torná~los
vivos e atuantes, como previu Jorge Lindsay "guar9-ando-:se
o nome de Faculdade de Medicina da Bahia, num centro
de cultura médica, onde se real~ariam CQngressos,-simpósíos
e seminários- de tOdã: espécie ligados à Medicina".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, mais uma vez, desta Tribuna do S_enado da ~epública, onde cbeguei após uma longa
jornada de vida pública, para a qual melhor me preparei no
recinto daquela histórica Faculdade, lanço o meu v~emente
apelo ao Governo e às autoridades setoriais da saúde, da
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Cinqüenta anos se passaram e nosso Códig<?_~e Processo
cultura e da educação para que restaurem e ajudem a preservar
o prédio e a memória dessa instituição de mais de 150 anos Penal permanece, fundamentalmente, o mesmo. NesSe interde grandes e valiosos serviços prestados à Medicina e à Saiide regno, restabeleceu-se a democracia no País, no"Vamente, apública no Brasil.
. ditadura e, novamente, a democta:cía, tom a qual voltamos
Dirijo o meu apelo ao Pre:sidente Fern~ndo COllor de a conviVer n<?S dias que correm.
_
Nesse período, constituições se sucederam -1946, 1967,
Mello, que tem sobejamente demonstrado uma _conStante
preocupação com os assuntos ligados à inteligência, tanto que a emenda de 1969 e a atual Constituição de 1938- milhares
já instituiu os progrãmas dos CIACs, crim um entrOsamento de leis foram feitas e refeitas e a legislação penal e de processo
harmónico ·entre as três áreas mais importantes da promoção penal permaneceu praticamente inalterada.
O Brasil cresceu e se transformou. Sua população de
humana, que são a saúde, a educação e a cultura, para que ·
por intermédio dos seus respectivos Ministros_ da Saúde, da pouco mais de 41 milhões de pessoas multiplicou-se por quaEducação e a- Secretaria de Cultura da Presidência da Repú- tro. Inverteu-se a razão entre os quantitativos das populações
blica, patrocine a restauração e salve da ruína e do esqueci- rur:al e urbana, o que determinou radicais mudanÇas de toda
mento o monumento histórico e o espaço memorável da famop ordem, afetando valores, costumes, comportamentos, a cultusa e centenária Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, ra, enfim. E n:ossa legislação penal quedou imutável ou quase
isso.
de gloriosa tradição na hi$tória da cultura em nosso País.
O tp.undo conSeguiu superar o holocausto da Segunda
Por este gesto, por esta decisão, a Bahia e o Brasil serão_
a ele eternamente gratos e reconhecidos bem _como _a_ todos Guerra Mundial - não sem· antes testar sobre Hiroxíma e
aqueles que contribuírem com a concretizaçãO deste meritório NagasaqUl o poder destrutivo da bomba_atQmica. Suportou-"
objetivo.
o longo perfodo da guerra fria. Sofreu Coréia, Vietnã, Golfo
O Governo da Bahia, que hoje tem à frente um médico, Pérsico e outros conflitos menos abrangentes mas, nem por
o Dr. Antonio Carlos Magalhães, que estudou e diplomou-se isso menos sangrentos. Implantaraffi-se e vierain abaixO os
nos quadros dessa memorável faculdad~, da qual o seu- pai, regimes do Leste europeu. Construiu-se e derrubou-se o Muro
o Professor Magalhães Neto, foi um dos mais brilhantes mes- de Berlim. Empreendeu-se a· corrida armamentista e o protres, certamente terá todo o interesse e entusiasmo -em SOmar cesso de desarmamento está erii curso~ O mundo mudou miliesforços e recursos com o Governo Federal para soerguer tar" e politicamente. 6 homem lançou-se às viagens espaciais,
e restaurar a saudosa, e outrora tão promissora; fisfõnomia piSou a Lua, fotografa os planetas, perscruta o universO à
procura de novos mundos habitados. Nos últimos 50 anos,
da velha faculdade, que formou tantas gerações de médicos
notáveis, doutrinária e filosoficamente imbuídos de princípios o mundo passou por revolução talvez nunca experimentada
tão elevados de servir ao_ próximo e ao Pafs em regime de antes. A legislação penal brasileira continua a· mesma.
verdeiro sacerdócio e fidelidade ao sagrado juramento de HiNosso País, de economia essenCialmente agrícola, passou
pócrates. Médicos_ de uma fase da vida nacional em que a a utnã-economia industrial diversificada e razoaveJmente sofisMedicina era como qile uma religião baseada no altruísmo, ticada. iinplantaram-se as grandes siderúrgicas, aS-g;ãndes
na caridade, no respeito e no amor ao próximo.
hidroelétricas, a indústria atitbniobilística e· tantas outras inTempo· de saudosa memória para a medicina naciOnal!. .. dú_strias de bens. de çapital e de consumo duráveis. A indústria
Finalizo, Sr. Presidente, com grande esperança e imensa do petróleo. A indústria da Informática. De ·exportadores
fé, de que o Governe e as forças esclarecidas do Estado- da de café, passamos a uma pauta variada de produtos, onde
Bahia e da Nação,_ resgatem para a_ pos_t~ticia..c:le_~~---~~P~9 predominam _?s manufaturados. ~ossas leis penais são as mes-------- ------·
do ensino e do saber que a~nda abriga, com orgulho e carinho,
ob~_ de arte e objeto~ Qe valor inestimável, entre eles, a
Construímos uma nova Capital e nela instalamos os podecarta de D. João VI criando _o_ ..ensino· rirédico no BniSil, o res da República, as representações diplomáticas·, as- sedes
que distingue a Faculdade de Medicina da Bahia coffio a pri- da maioria das estatais. Nossa legislação penal continua imumeira Faculdade de Ciências Médicas do País, merecendo, tável.
ainda por este motivo, a justiça de ser preservada para o
A televisão, o telex, o fax, as copiadoras, os compu.
futuro. (Muito bem!)
_
tadores as comunicações via satélites revolucionaram todo
um sistentã mundial de relacionamento entre Os hómens, faO SR- PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra zendo do mundo a "aldeia global" de Mac Luhan.
O avião de Santos Dumont e o telefone de Graham Bell
ao nobre Senador Pedro Simon.
são instrumentos de uso univer~al ~ corriqueiro. __Nossa legísla0 SR- PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pronuncia o se- ção processual penal ignora tudo isso.
- guinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, acreO mundo, o Brasil, as pessoas, os usos e costumes, tqdo
dito que uma das causas da impunidade de tantos crimes Conle- mudou neste último meio-século. TUdo evoJuiu, inclusive os
tidos neste Pafs -contra a vida, contra o patriniônio público tipos de crimes que se praticadoS e até- ã:S formas de praticá-lose particular, contra a segurança e a liberdade dos cidadãos, e os instrumentos com que são praticaso. Os criminosos se
enfim, crimes da mais variada natureza - é a desatualização sofistiêãrarri na mesma medida em que se tornaram sofistidos intrumentos legais de combate aos mesmos.
ca~os os_instrumentos:de que se utilizam que, sendo neutros
É este o caso espe-Cífico do _nosSo Código _de" -PrOcesso em sua cj_uãse -totalidade, se prestam ao betri e ao mãl. A
Penal, instituído pelo Decreto~ Lei n"' 3.68.9, de 3 de outubro velocidade em que se processam as coisas, os aconteci)nentos,
de 1941, portanto, há meio século atrás, em plena vigência as· decisõeS, ·as comuniCações, as viagens, tudo enfim, só nãõ
do Estado Novo de Getúlio Vargas, período em que se implan- foi acompanhada pelas disposições de nossos códigos de leis,taram importantíssimos códigos de leis, _no Brasil! embora mormemente o processual penal.
-A_ Justiça deste País é lenta, reclamam alguns. seus-·proinspirados na codificação italiana do período fascistª'_ de Mus- -soline.
cessas são emperrados, fazem coro outros. A Jus~íça -tarda
-m~ls:
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mas não falha, é frase de efeito para todos os efeitos. O
que poucos sabem, aquilo para o que· poucos atentam é para
o fato de que a ação da Justiça está sujeita a ·ritos e prazos
definidos que, se não rigorosamente cumpridos ensejam recursos vários pelos advogados das partes litigantes~ deitando a.
perder qualquer esforço no sentido de queimar etapas e ver
a Justiça_se concrctlzat de modo efetiv_o c ráp~do. Tais prazos
e ritos, como é de domínio público, estão previstos no Código
de Processo Penal, cujos procedimentós são, por vezes, enfadonhos quando não irritantes, especialmente sol:> a, ótica.do_
.
leigo.
.
Entretanto, mesmo para os iniciados e para aqueles que
militam nos tribunais, os procedimento e pnlz()~ ~egulados
no Código de Processo Penal são demasiadamente for.t:naIísticos~ moros-os, inconseqüentes, diante da velocidade .com
que se sucedem os acontecimentos, em nossos dias.
A extinção de processos, via prescrição, determína odesprestígio, não só do Poder Judiciário, como---oo Estado em
sua totalidade, com reflexos negativos, so~t:e o próprio Legislativo, acusado de descurar da atualização da legislação penal
e processual penaL Consequência disso é, sem dúvida, !i crescente criminalidade que viceja em nosso País, à Sombra da
impunidade.
Podemos concluir, portanto, já ser passada a hora de
submeter a profunda atualização toda a nOssa legislação penal,
de modo especial o Código de Processo Penal, já que, por
definição, qualquer processo· é evolutivo, é renovável, aCompanha o progresso e a evolução das coisaS, dos métodos circunstantes._
Mas não se diga que faltaram inid3tivas neSse sentido.
Ainda recentemente recebi.cartado ilustr~ Deputado Federal
e ex-Ministro da Justiça, Dr. Ibrahím Abi-Ackel, __ em que
historia todos os esforços que se fiz~ral'!l_ para arualização
do Código de Processo Penal, esforç~H; esses que começaram
a ter conseqüência no Governo do Presidente Gai~~L quando,
em 1970, o Professor José Frederico Marques -~borpu anteprojeto a respeito. Uma Comissão de notáveis_c_qmpbstaqos
Professores José Carlos Moreira Alves, Benjamim Moraes
Filho e José Salgado Martins -este último subsdtuído, em
virtude de falecimento, pelo Professor Hélio Bastos Torpaghi
-cuidou da revisão do anteprojeto, submetendo-o a dé.bates
em congressos de Juristas e incorporando-lhe as contribuições.
após profunda revisão crítica.
O ilustre Deputado e ex-Ministro da Justiça ~ont!nua
a historiar os fatos: "Em 1975, o Executivo remeteu ó_projeto
ao Congresso. Na Comissão Especial da Câmara. o texto foi,
novamente, submetido ao exame de professores~ magistrados,
advogados e membros do Ministério Públic:o, entre _junho de
1975 e novembro de 1977, tendo sido oferecidas 784 emendas
ao Projeto junto àquela Comissão, sendo acolhida~ e aprovadas em Plenário, em sua maioria."
"A pressão dos índices de criminalida_de -::-- prossegl_Je
o Deputado - levaram o Executivo a propor ao Con_g~~sso
reforma de emergência das legislações penal e processual penal. Assim, enquanto lentamente tramitava __no Congresso o
projeto de Código, era por este aprovado projeto; de que
resultou a Lei n• 6.416, de 24-5-77, responsável por modificações substanciais no sistema de penas. Em decorrência principalmente desse fato o projeto de Código de Processo Penal
foi retirado do_ Congresso pela Mensagem do Executivo de
30-8-78".
Em 1980, novo processo ele revisão do Código de_ Processo
Penal foi empreendido pelos Professores Rogério Lauria Tu c-
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ci, Francisco de Assis Toledo e Hélio Fonseca, com a colaboração de_ especialistas e entidades jurídicas de todo o País,
es-pecialmente do Rio e São Paulo. Todo o trabalho foi submetido a revisão técnico-jurídica do Professor José Frederico
Marques e à revisão lingüuística do Professor Aires da Matta
Machado Filho.
.
_ O ~atlh~pfOjeto dãí origimido foi publicado em avulsO e
no Diário Oficial da União, suplemento ao n" 97, de 27-5-81,
sendo submetido_adebate de âmbito nacional, recebemdo
mais de 600 sugest_ões de emendas muitas, acolhidas parcial
ou totalmente pela Comissão Reviso ta integrada pelos Professores Françisco de Assis Toledo, José Frederico Marques,
Rog~rio Lauria Tucci e Jorge_ Alberto Romeiro. Daí resultou
noyo texto remetido ao Congresso Nacional em 29-6-83. Após
intensos debates_ na Câmara, onde foram-lhe apresentadas
cerca de mil emendas, o Projeto foí aproVado e, finalmente,
remetido ao Senado Federal, de onde, após quase 5 anos
de tramitação, foi retirado através da Mensagem n9 797 do
Presiden_ te_ J_o_sé Sarney.
"Desde então - informa o Deputado Abi-ackel - nenhum esforço do Ex~cutivo se registrou para dotar o País
de um novo Código de Processo Penal. O País está privado
de me!=anismos adequados à luta contra a criminalidade ascendente. É estranho- prossegue- mas a omisSão do _Governo
F:ed~ral em assunto de tamanha profundidade e urgência se
verifica exatamente quando a _insegurança do cidadão em face
- -do Crime assume crescente gravidade".
A criminalidade cresce à nossa vista e contiiluamos impas-s-íves a contemplá-la comO a confessar nossa impotência que,
felizmente, não é real. Não podemos, não queremos e não
permitiremos_ que o Brasil se tome uma Colômbia submetida
aos cartéis do narcotráfiCO, uffia Chicago dominada pelos AI
Capones do crime organiz~do_, uma terra sem lei e sem justiça,
oride a corrupção domine e seja beneficiária do esforço de
todo um povo trabalhador, honesto e sofredor. Queremos,
enfim,_uma Pátria onde o crime, definitivamente, pão compense!
_
Sr. Presidente, Srfõ e Srs. Senadores, nós temos um mandato desse povo sofrido e que, nem por isso perde a esperança,
e ele espera de nós, desta Casa, do CongresSO Nacional, a
sua redenção. Não podemos nos omitir diante da criminalidade. pois omitir seria com ela pactuar. É nosso dever de
honra cumprir a nossa parte no restabelecimento da paz e
da ordem no seio da família brasileira.
Comecemos por concitar o Ministro da Justiça e o Presidente da República a cumprirem a parte que lhes cabe, qual
seja a de restituir, imediatamente, ao Legislativo o Projeto
â<iCódigo de Processo PenaL Então, a Cãmara dos Deputados
que o teve por duas vezes sob seu exame, comprorneter-se-á
a votá-lo com a maior brevidade para remessa ao Sei!_ado
Federal. E aqui, onde já permaneceu por quase cinco anos,
assumiremos o compromisso de dar-lhe tratamento expedido
para, com a niáxima brevidade, enviá-lO à sanção presidencial.
Então, o P-oder Judiciário, devidanleflte instrumentado
de legislação moderna e ágil, poderá desincumbir-se com eficiê-ncia e rapidez' da importante tarefa de administrar a Justiça
e fazê-Ia triunfar sobre o crime.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
a·-tmbre Senador Nelson Wedekin.
SR. NELSON WEDEKIN WDT - se. Pronunciá-o .
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'' e Srs~ Senadores;
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''A base do processo económico é o consumo-. Se
não há capacidade de consumo, se não há potencial
aquisitivo, é inútil pensar em produzir. O nível social
e económcio de um povo se avalia pela capacidade
média de consumo de seus habitantes. C:.1lacidade de
consumo e padrão de vida são termos equivalentes.
Se os industriaiS, se os comerciantes pretendem desenvolver seus negócios, devem pensar, primeiramente,
em criar mercados de consumo._ Ctiãr mercados de
consumo significa criãf cõrisunfidores."
Essa assertiva contém uma lição de economia t_ão singela
quanto atu_al, e, acima de tudo, profundamente verdadeira,
se nos debruçarmos s.obre a política monetarista do Governo
Federal, que arrocha saláriõs, restringe o crédito produtivo,
seqüestra as económi_as_d-ª._ poupança popular, mergulha o
País na maior recessão que sua História--registra e'1eva o
espectro do desemprego a milhões de famíHas. _
Seu autor não mais está entrt;l nós, mas suas idéias e
atuação política permanecem como um proõCuo exe-rriplo a
ser seguido por todos. aqueles que têm na justiça social o
aforisma maior de suas existências. Refiro-me ao eMinente
líder trabalhista Alberto Pasqualini, homem de vasta e profunda cultura, de vida imaculada, da mais alta e consensual
respeitabilidade, e que dedicou seus anos d_e atividade política
à missão de divulgar a doutrina do seu partido à luz da problemática nacional.
Alberto Pasqualini, o homem que deu sentidO -filosófico
e doutrinário ao Trabalhismo br~sileiro, e_:r_a neto de imigrantes
italianos. De origem rural e pobre, e pertencendo a uma família fervorosamente religiosa; Pasqualirii tez seus estudos em
· um seminário católico, o que muito contribuiu paTa despertar-lhe a sensibilidade para compor músicas sacras, além de
proporcionar-lhe sólida cultura clássica e profundos conhecimentos matemáticos. Na capital, conseguiu, à custa de muitos
sacrifícios, o diploma de Bacharel em Direito, credenciando-se, aos poucos, como advogado competente, honrado e
respeitado.
_.. __ ,
Entusiamado com as idéias e as bandeiras da ReVolução
de 1930, a ela incorporou-se 'como soldado, mas sempre convicto de qUe os gOvernos devem submeter-se ao império da
Constituiçáo. Foi _se_ijslvel, também, ao movíinel!tO fevoli.J.cionário de 1932, quando se reclamava a reconstituciorúiTi.Zação
do País.
· ·
·
Foi vereador e me-mbro do Conselho de :MuniCii):iiidades.
Quando, entre 1943 e 1944, ocupou o·cargo de Secretário
do Interior eJustiça_do OovétilcYGaúcho, erajá uni-iittele~tual
e sociólogo de profunda formação humanística, cujas idéias
progressitas expunha em consagradores artigos na grande im~
prensa local e em palestras e discursos.
-~
Já àquela época, esboçavam-se as primeiras medidas para
a redemocratização do País, formando-se diversas correntes
de opiniões que desembocariam,, fatalmente, na criação de
novas agremiações_ partidárias.
Nesse contexto, um seleto grupo de idealistas se satelizara
ao redor de Alberto Pasqualini, atraídos por suas idéias, por
seu equilíbrio, por sua probidade, por sua coerência, por sua
simplicidade, por seu fascínío pessoal.
Assim, em 21 de setembro de 1945, é lançado o Manifesto
da União Social Brasileir_a _- USB, e, um_ mês após, esse
ideário unia-se, por suas similitudes, ao Partido Trabalhista.
Brasileiro. A partir de então, a trajetória pOlítica de Alberto
Pasqualini passou a ser a mesma do Trabalhismo, não somente

e_~gajando-se
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a essa causa com verdadeira paiXão, mas também conquistando posi-ção de alta liderança.
A primeira graride oportunidade.para a pregação e divulgação de suas idéias surgiu em 1947, ao ser aclamado candidato
ao Governo do Rio Grande do Sul. Preocupado permanentemente com as difiCUldades da!:i classes rurais e com as injustiças que já então pesavam sobre Os- trabalhadores, Alberto
Pasqualini estudou a estrutura agrária brasilefra, suas distorções e deficiências, para pregar e advogar a adoção de uma
reforma agrária, ]?iõporcioilando ão homem do campo o bem- estar e a justiça que, até hoje, lhe são negados.
Constantemente devotado à pregação de uma política
s6Ciãl alicerçada no princípio da solidariedade, pregou a paz
sodal que haveria de ter, como premissa necessária e permanente, a própria justiÇa social. São palavras suas: u A sociedade
não tem o direito de exigir de ninguém mais do que lhe_
prÇ>porciona e muito menos de permitir que uns se locupletem
à custa do trabalho e dos sofrimentOs dos outrOs".
. Ma~~ duas eleições disputou Àlberto Pasqualini. Effi i950,
elegeu-se Senador e, em 1954, concorreu novamente ao Governo do Estado, sem alcançá-lo, mais uma vez, por diferença
mínima.
Em todas as campanhas, assumiu a postura do pregador,
do doutrinador, um verdadeiro sacerdote da vida pública.
Sua grande vitória, em todas elas, consistiu na divulgação
dos postulados trabalhistas, como nestas palavras: "Nosso
problema _não é apenas vencer uma eleição e controlar o governo; nosso problem~ é criar uma alternativa social que facilite
o uso dos meios que o poder Oferece para realizar o programa
que defendemos".
Sr. Presidente e Srs. Senãdores, a busca de sólidas soluções para a grave e inusitada crise que atinge o País passa,
necessariamente, pela participação da classe política, pelo engajamento responsável dos homens de partido na discus-são
e no entendimento que desaguarão na descoberta do caminho
a seguir para a obtenção de uma Nação mais justa, mais equânime, mais feliz.
"Um partido político- é a conjugação- de dois elementos:
da ideologia, que~ a alma, e da organização, que é o corp-o"''.
Esse conceito, elaborado pelo grande pensador Alberto Pasqualini, soa como uma-verdadeira admoestação a toda a classe
política, responsáveis que somos pela condução dos destinos
do País. Representa, além disso, verdadeira trilha doutrinária
a ser seguida pelo's Componentes da atUal-míffade de partidos
políticos, muitos deles meras siglas de aluguel, a serviço de
pessoas, defendendo interesses de indivíduos ou pequenos
grupos, totalmente divorciados dos clamores da sociedade e _
dos anseios populares aos quais deveriam subordinar~se, auscultando-lhes os desejos e concretizando-lhes a esperança.
- O Parito Democrático Trabalhista- PDT, Senhor Presidente e Senhores Senadores, tem-se mantido fiel à pregação
doutrinária do TrabalhismO desenvolvido por seu eminente
teorizador e praticante Alberto Pasqualini e, ao relembrar,
aqui e agora essa magnífica figura de Cidadão e hoinem público, tenho o propósito de - além de prestar-lhe tão singela
quanto sincera homenagem - enfatiZar a atualidade de suas
idéias e de sua pregação, como rumo a seguir na busca de
~oluções duradouras para os centenários problemas do País.
~esse contexto, deixo essas suas palavras como ponto de meditação: "A organização social e econômka será sempre o reflex_o _de uma mentalidade e, enquanto essa mentalidade não
evoluir e se aperleiçoar, enqUanto O homem :não aprender
_a moderar os seus instintos egoístas~ incluir, corno condição
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de sua felicidade, a felicidade alheia~ não poderemos ter esperanças de que haja, no mundo, paz, segurançã e bemwestar".
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (MeiraFilho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MARCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronu~cia
o seguinte discurso.)- Sr. Pxesidente, S~ e .Srs.~_S_enadores,
no dia 18, pr6Xiriió, teremos a oportunidade de dialogar, na
Sala da Comissão de Relações Exteriores, com o Professor
Alfonso GUerra, Vfce-Secreiá_rio-Getãl do Partido Sociãlista
Obreiro Espa-nhol, que-i-éã.Iiza uma visita não oficial ao Brasil
com o objetivo de apresentar a revista Socialismo do futuro,
que fundou e dirige.
Congratulo-me desde logo com o Senador Fernando Henrique Cardoso pela feliz iniciativa do convite e pe_lo decisivo
apoio que tem preStado ao Instituto Pensar, organizador da
visita deste destacado líder do socialismo europeu ao Brasil.
Fico feliz também por ccmstatar que a ~ocial democracia brasileira aproxima-se mais do socialismo democrático do que das
tendências liberais da social dem~cracia. d~ Europa. A presença de Alfonso Guerra no Brasil, alé~ de sua importância
intrínseca, proporciona mais uma oportunidade__ de aproximação entre as várias facções da esquerda democrática brasileira, presentes nos grandes P'!!ti~~-s como o PMDB, o PSDB
e o PDT, e maJoritária no -PSB,_no PT e_ n_Q_ p._Q_vo partido
que deverá estar riascendo para suceder o velho partidão,
PCB, lúcida agremiação que tantas liçõ~s_<le dignidade transniitiu a este Pafs.
_____ _
o exame da experiência espanhola tem para nós -gfande
significado, não só por nossos atávicos laços íbero-americanos,
não apenas pelas imensas identidades culturais, mas, principal. mente, pelo componente político. São, no mínimo, estimulantes para a esquerda brasileira as car~ct~rísticas das transições espanholas. Digo trarisições porque são duas as grandes
obras políticas dos democratas e sq_cialistas espanhóis: a transição política para a democracia e a transição económica- para
a modernidade. E o pacto de Moncloa ergue-se como uma
grande ponte histórica na vida política esJ?ãnhola. _
A primeira transição, ·embora tivesse_ como figura mais
destacada o líder centrista Adolfo Suãrez, COfltcHI, como sabem os Srs. Senadores, com a matUridade das forças de esquerda que safam de quatro décadas de clandestinidade, ainda
marcadas com as cicatrizes _de uma guerra civil em que a
democracia, a cultura, a arte e a poesia foram as verdadeiras
derrotadas.
Vale registrar que ferida e marcada __ p~l9 franquismo,
a Espanha sobreviveu nas lutas do povo_, n_as t~las de Picasso
e nos poemas de Garcia Lorca.
Os pactos de Moncloa tiveram em súa prime_ii"a fase d~
"concertacion" apenas os partidos políticos. E o PSOE, maior
partido de esquerda da Espanha, ao lado do PCE da 1endária
Dolores Ybarrury e da grande figura de Santiago Carrillo,
asseguraram legitimidade social ao grande "entendimento nacional" espanhol. Só depois dos partidos terem negociado
as linhas mestras gerais é que entraram as organizações síndicais.
Não fossem os pactos de Moncloa dificilmente os posteriores passos. em direção à modernização econômica teriam
sido suportáveis. Tome-se, por exemplo, o mais grave problema da Espanha, ainda hoje, que é o desemprego:Os 4primeiros anos de admiriisti'ação socialista eleva_ a taxa de desemprego, em 1986, de 16% para22%. Era o preÇo de reconversão
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industrial e dos preparativos para a Espanha integrar-s~, efetivamente, à Comunidade Econôniica Européia. Já em 1983,
após pouco mais de um ano, o governo de Felipe Gonzalez
fechava empresas estatais deficitárias. Foi um_dos_momentos
de maior tensão entre o gove_m<;> e. o mCIVlnieDto sindicaL
. Iniciava-se ali o longo e sofisticado processo de uma moderni-Zação realizado sob a g~rênc~a_ da esquerda. O PSOE nunca
abriu mão de sua condição de ser também representante das
forças de trabalho. Embora no plano sindical esta representação estivesse, como ainda hoje, muitO maiS com -os comunistas através da CCOO, os socialistas de Felipe Gonzales
e Alfonso Guerra insistiam no esforço da modernização da
economia e ao mesnio tempo da ampliação dos direitos sociais
dos trabalhadores. Esforço, sem dúVida, bem sucedido: a taxa
·?e crescil!lell_t_o da _ e~nomia safa de 1% em 1982 para 7, 7%
em 1986, estabilizando-se numa média de 4% ao ano nos
9 anos de administração soCialista. O PIB s"aiu de 1St" bilhões
de dólares em 1982 para 415 bilhões em 1990. EnC]llanto isso
. a taxa de desemprego reduzia-se progressivamente até chegar
a 15..6% em 1991. Antes do PSOE a Espailha era um país
crescimento quase zero, hoje, embora ainda se mantenha com
a mais alta taxa de desemprego da Europa (apesar da redução
progressiva) obteve, por outro lado, um incremento económico dOs mais significativos no mundo. No plano social todos
reconhec~m o gr~nde avanÇQ da_Espanha moderna: nenhum
espanhol com mais de 65 anos, con1ribuindo ou não com
a "seguridade social". deixa de re~be~ ~_!_la pior das hipóteses,
3/4 de um, salário mínimo. Ou seja, nerl.hum ancião na Espanha recebe menos de 400 dólares mensais. O_socialismo demo--crático no governo também-assegura, a cada ano, hospedagem
por 15 _dias, em hotel 4 estrelas, aos aposentados espanhóis.
E os contribuintes da prevídêr;:tcia social espanhola têm assistênCia médica _gratuita num serviço de nível superior à rede
particular brasileira.
Não se trata, portanto, Srs. Senadores, de uma experiência liberal, pois apesar da prív3.tização de empresas deficitáriaS e do estímulo ao capital estrangeiro produtivo, o Estado
mant~m um grande poder de intervenção, tanto no campo
• econõmico como no social. As telecomunicações espanholas,
p·or exemplo, permitem a participação do capítaf privado.
M~s minoritariamente. O governo socialista gerenciou-_a modernização capitalista da Espanha, sim. Mas cobrou um alto
.
pedágio sociaL
_
Respaldado num forte sistema partidário, a administração
socialista enfrentou crises, ganhou, perdeu, avançou e recuou
política e eleitoralmente. Mas não perdeu nunca a credibilidade perante a nação.
Esta experiência histórica da esquerda européia não po_- de, evidentemente, ser transposta para o Brasil. Como de
r~sto a iniport3ç~o de modelos, sejam eles quais forem, e
_ Ror melhores q~e sejam, é inteiramente irilpossível. E as tentativas neste sentido e~tão fadadas ao completo fracasso.
Não podemos, no entanto, dispensarmo-nos de tão valioso conhecimento. E a presença do Professor Alfonso Guerra,
_ um teórico do socialismo democrático"·e um dos mais eficazes
imfjlerilefltadofes na EsPanha, vai nOS possibilitar conhe,cer
mais profundamente esta rica trajetória hispãnica.
.
Aqui da tribuna do Senado Federal brasileiro saúdo o
l'rojessor AJfo~so Guerra, Vice-Secretário do Partido Socialista Obreiro Espanhol e durante nove anos Vice-Primeiro~iStr6 de Felipe Gonzalez, compreendendo que apesar do
caráter não ofiCial da visita. sua ilustre presença representa
para as forças políticas, culturais e empresatiais brasileiras,
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um estímulo ao alargamento deste imenso portão para a Europa, que a Espanha pode represeritar para o Brasil.
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PQrém, é difícil esquecer que, no ano- passadõ, cOm a
extinção da Embrafilme, foram suspensos todos os projetes,
vendas e cc-produções internacionais previstos para 1990. FoSr. Presidente, Srs. Senadores, outro assunto que me ram interrompidas as produções de 56 filmes, 20 deles em
traz à tribuna diz respeitO ao cinema brasileiro, que tem sido
cc-produção internacional, 18 projetas cinematográficos em
uma das mais generosas fontes de conhecimento e d<?_auto-co- _dese_nvolvimento; e, cinco roteiros_. AS attvidade~ ~e.expor
nhecimento da Nação, e uma das mais fiéis e ricas expressões- tação da empresa frustrou grande!i oportunidades-Comerciais
da arte do nosso povo, da arte de que somos capazes, e também
para o -Brasil e prejudicou a imagem -ao País no exteríor.
uma fotografia animada, viva, da nossa reali~ade. I?~~d~ os
De 1970 a 1989, foram comercializados 902 filmes pará o
pioneiros cómo Humberto Mauro, passando por Mário Peixo- exterior e firmados 647 contratos. Quatorze longa-metragens
to e Lima Barreto, depois com Glauber Rocha, Nelson Pereira
tiveram de ser suspensos o_u adiados.
dos Santos e Joaquim Pedro de Andrade, e chegando a ArnalSr. Piesidente e Srs. Senadores; -o- saudoso Glauber Rodo Jabor, Tizuka Yamazaki e Júlio Bress_ane, a trajetória
Cha, comentando a importância óe uma empresa estatii no
do_ nosso cinema tem sido heróica, de superação_ constante desenvolvimento do cinema de um país - e não há país que
do desrespeito estatal, de leis suicidas e exterminadorãs, de
não tenha _a sua empresa de apoio à produção e distribuição
atitudes doentias e perniciosas Coilfra a arte e a indústria -, e ainda para destacar o' papel cultural da Embrafilme
cinematográficas. Sempre resistindo, sobrevivendo, contra tunum país como o Brasil, uma vei disSe que ''nenhuma outra
do e contra todos, apesar do Estado vesgo e a mídia ve_ndida, empresa do mundo, estatal ou privada, finanCiaria ,-,A Idade
o cinema brasileiro já cOriquiStou grandes prêmios em famosos __ da Terra", internacionalmente considerada a sua obra-prima,
festivais intúnacloriaís. Cannes, Berlim, Roma, Havana, um dos filmes mais importantes do século, segundo a crítica
Moscou e Barcelona fazem parte do extenso roteiro de_consa- mundial. A nossa legislação pretensamente construída para
grações recebidas por filmes, diretores, atares, produtores, defender e prorno_yer o nosso cinema é _ora_ canhestra, _ora
por artistas e técnicos brasileiros, Para só lembrar o gênio ultrapassada, ora contraditória. Durante o regime rililitar~ esde Glauber Rocha, "Deus _e _o. Diã.bo na Terra do Sol'_' está pecialmente durante o Governo Sãrney~-lõfam criadãS leis
catalogado no_Mu_seu de Nova Iorque entre as dez melhores
que _expulsaram o público dos_cinemas. O número de salas
realizações cinematográficas do mundo; "Terra erii Transe" diminuiu em 50 pof cen-tó. e-m todo o País. A distribuição
foi prêmio de melhor direção no Festival de Cannes em 1967; e exibição estrangeiras solaparam qualquer tentativa do brasie "Barravento" premiado como ópera Prima pela Academia leiro de ver o cinema feito por brasileiros, nO Brasil, para
de Cii:tema da Tcheco-eslováquia. E pOderíamos registrar de- brasileiros.
_
zenas e dezenas de outras grandes realizações naCioTia:is "que
_~A legislãção atual obriga que cada _sala exiba,_ no mínimo,
assombraram o mundo, como "O CarigãCClrO", "O PagãdOr etn _140 dias do_ano, produções nacionais. Essa exígênda nunca
de Promessas", "Vidas Secas", "Pixote;'_, "Memórias._dQ Cár- foi observada, e agora, depois da extinção- do CoOselliO de
cere", entre outros.
Ciriema Brasileiro, da Embrafilme e da Fundação dq Cinema
Na verdade, Sr. Presidente, o cinema brasileiro é- muítO ~Biasileiro, e com a abertura total às produções estrangeiras,
mais conhecido e aplaudido no exterior do que aqui, em nosso a fraude e_o embuste se institUcionalizaram. Até a lei dos
País, onde leis e política-s ·anti-nacionaiS""'"'ihartirizaln noSsos curtas que vinha sendo mais ou menos respeitada virou letra
criadores e impedem que o nosso povo conheça as suas pró- morta. A exibição de filme estrangeiro, reza a lei, tem_ de
prias produções. Internacionalmente, o cinema brasileiro não ser precedida de um curta-metragem nacional, cabendo ao
produtor nacional 3,4 por cento da bilheteria. É raríssimo
é apenas reconhecido e respeitado, mas saudado como um
dos mais criativos,-mãis bem realizados, culturalmente verda- o atendimento a essa obrigatoriedade, que, quando ocorre,
acontece pela metade, pois qual o produtor nacional que tem
deiro,-reverenciado pela crítica e por astros de prestíg;fo, donos
recebido
tal percentagem? Nem os curtas brasileiros, que,
de mercados cativos.
a toChi hora, receb_e_m prêmios interilaCionais, estão presentes
Em 1990, o Governo Collor promoveu um tenebroso - nas telas dos nossos cinemas, dominados pelas companhias
-e avassalador massacre sobre o cinema brasileiro: extinguiu distribuidO:i'aS- estrangeirãs. a Embrafilme, uma empresa rentável, auto-suficiente, que
- Agora, Sr. Presidente, fala-se, ainda, em revogar as leis
não dependia do Tesouro, que apoiava a produção brasileira, de obrigatoríedade de_ exibição dos longas_ e do~ curtas-medistribuía nossas películas, cc-produzia com pareceiros estran- tragens nácionãis,Com o argumento de que não há produç-ão,
geiros e divulgav3: q nossü ~inema, o nosso País, em todo __ _Q.ãQ há películas para s~ apresen~ar. Tr~t~-se_:de J.IIl_l so(iSO?-a
o mundo. A pequena, porém insubstituível estrutura estatal
urdido pelos inimigos do cinema brasileiro e por mercadores
de apoio e fomento à cultura brasileira,_ :incluindo o _nosso inescrupulosos, travestidos de empresários culturais, que quecinema, fOi destruída por uma ideologia anti-nacional, sintorii· · rem-sepultar de vez a nossa indústria de cinem~. Se a produção
zada com o neo-colonialismo chamado de liberal, empenhado foi arrefecida pela crise económica e os crimes do Governo
em anular os nossos valores e anestesiar os nossos sentimentos, Collor, temos cópiaS bastantes à disposição do mercado, e
a pretexto do livre mercado, do privatismO,-de um lucrativismo o nOsso acervo tem fiais de 70 anos.
inconseqüente e desagregador, que não engrandece ou enri- _
Precisamos convocar produtores, artistas, empresários,
quece qualquer criação ou obra, mas engorda _o capital usurá- técnicos, críticos,- todos que vivem e amam o cinema brasirio, espoliativo, e seus deletéricos produtos. É de se reconhe- leiro- para resistir a fiais esse.atentado contra a riossa cultucer que o atual Secretário da Cultura tem procurado redire- ra. Ao mesmo tempo, discutimos_com o Estado as alternativas
cionar o papel indispensável, fundamental, do Estado, de para revitalização do cínema brasileiro, o estímulo à pi'odução,
apoio e estímulo à Cultura, recuPerando funções perdidas a consolidação e a conquista de mercados. Os diretores e
e salvando da catástrofe rescaldos do_ património físico _e dos _ produtores têm oferecido sugestões concretas para a constru- ·ção -de uma indústria de cinema económica e coiriercialrriente,
recursos humanos de algumas instituições:
-
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sólida e competitiva, que preserve e di:se-nvolva a sua altitude
artística, o seu padrão técnico e os seus pàSs~~.~~_vanguarda
dados no passado. Cinema é imagem _e voz da Cultura de
uma Nação, feita coni arte e técnica. Talentos e paixão não
nos faltam. Vamos salvar o cinema brasileiro do desânimo,
da mercancia corruptora, da omissão criminosa, dos que temem o seu reflorescimento e a sua vocação de beleza, de
sucesso, de afirmação internacional de uma_ cul~ura plural e
infinitamente rica e multiplicadora.
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lavoisier Maia.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - Ri>C Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores:
O jornal Folba de S. Paulo, um dos maiores e m~lhores
jornais da imprensa nacional, vem prestando um grande serviço à Nação brasileira. Diariamente, ao abrir suas páginas,
encontramos reportagens e artigos que analisam os mais variados aspectos da realidade nacional com equilíbrio e objetividade. Pouco conheceríamos deste Governo, se não fosse a
coragem e a atuação vigilante deste grande veícuJo da Imprensa Nacional.
Pomingo, 10 do corrente mês, a Folha de S. Paulo publcou
uma reportagem intitulada "Homem-Gabiru", n<?ya espéCie
humana engendrada nos porões da miséria nOrdestina.
Diz o jornal que, com 53% da pobreza do País, o Nordeste
possui 23,7 milhões de pessoas vivendo com uma ~nda per
capita inferior a um quarto do salário mínimo. Em todos
os Estados agravà-se .a mortalidade infantil, a desnutrição,
a subnutrição, o desemprego e o êxodo rural para outras
regiões.
"A seca, a expansão da pobreza, a incúria administrativa
e a inexistência de projetas econômicos, diz o jornal, fizeram
surgir no Nordeste o homem-gabiru, assim chamado porque
se alimenta do lixo da periferia das grandes cidades da região.
No sertão e nã zõha da Mata Atlântica, o homem nordestino
perde estatura causada principalmente pela subnutrição, assemelhando-se aos pigmeus africanos.
Srt e Srs. Senadores,
Tudo isto representa um quadro muito real e chocante,
que deve suscitar em nós, homens públicos, profundas reflexões.
_
Considerada enl ·srmesma, a baixa estatura do homem
nordestino é assunto irrelevante, pois, a grandeza do homem
nao se encontra no seu tamanho físico, mas no seu talento
e nas suas qualidades morais. Quem pode duvidar da extraordnária inteligência de Getúlio Vargas, de Picasso, de Napoleão
Bonaparte, de D. Helder Câmara? E, no entantO, fOdos era
homens de baixa estatura, inferior à média nacional. A diferença entre estes e o nordestino, é que eles foram gerados
por pais bem alimentados e foram bem nutridos na idade
..
.
adequada.
O cientista pernari:J.bucã:UO, Nelson Chaves, .há mais ou
menos 30 anos através pesquisando as crianças do iiJteri~r
de Pernambuco já constatara a existência do nanismo naquela
população. E alertou para a gravidade do problema: a subnutrição, além de prejudicar o desenvolvimento físicO do ser
humano, afeta igualmente o seu desenvolvimento mental. Is~o
é muito grave! E o indicador 111:.ais cruel do capitalismo selva-
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gem! Do jeito que as coisas estão _caminhando, o nanismo
_será breveq~ente detectado noutras regiões brasileiras.
A matéria abordada pela Folha de S. Paulo é apenas
um indicador dos dois brasis 1 tão bem estJ.Idado pelo sociólogo
Jacques Lamberta na década de 50. Infelizmente, de lá para
cá, a distância entre o Brasil rico__ e o Brasil pobre, ao invés
de diminuir, tem crescido enormemente. De um lado, o rico
usufruindo das maravilhas da tecnologia modema; do outro
lado, o homem pobre que, para sobreviver, precisa catar lixo
na periferia das grandes cidades, morar na~ _favelas ou debaixo
dos viadutos do Rio de Janeiro ou São Paulo.
Na visão dos acamados e dos governantes insensíveis,só restam ao brasileiro do Nordeste duas alternativas: emigrar
para as outras regiões ,como tem_ acontecido desde o início
do século passado, quando o NOJ;deste começou a perder a
sua hegemonia económica; ou permanecer no seu lugar, enfrentando horrores das secas intermitentes, até chegar a hora
de herdar "os sete palmos de terra e um caixão", na expressão
.
de Josué de Castro.
É justamente contra est~ v_isão que prot_estamos. O Nordeste é uma regiâo viável, potencialmente rica, com amplas
possibilidades de se desenvolver, cqm uma -~alap.ça co~ercial
superavitária.
Desde a criação da Sudene, em 1959, que o Governo
Federal vem tentando desenvolver o Nordeste. não resta dúvida que há muitas C:OrreçõeS ã. serem feitas nesta pOlítica, no
sentido de proporcionar uma melhor distribuição dos investimentos entre os Estados e uma melhor distribuição de rwnda
entre as camadas sociais.
Repetidas vezes temos alertado os parlamentos nordestinos contra o abandono em que se encontra a Região. Nestes
quase dois anos do_Govemo Collor, a Sudene continua esvaziada, sem planos e sem recursos. o-que pteteride o Governo
Collor? Fazer o Nordeste voltar aos níveis sócio-econômicoS
dos anos 50? Será que, neste Governo, o Nordeste receberá
apenas a esmola das cestas básicas por ocaisão das secas ou
dos pleitos eleitorais?
O Nordeste, como parcela significativa da. Nação brasileira, não merece tanta discriminação, até porque o Brasil
s6 será rico e desenvolvido quando as suas regiões também
o forem.
Assim, Sr!'& e Srs. Senadores, deixamos aqui consignados
nos Anais desta Casa, o nosso aplauso à Folha de S. Paulfso
pelo relevante serviço que vem prestando à democracia brasileira e o nosso repúdio ao abandono a que foi relegado o
Nordeste no atual Governo. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Abdias do Nascimento- Affonso Camargo -Alexandre
Costa - Almir Gabriel -Áureo Mello - Beni Veras Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge -Elcio Álvares
- Epitácio Cafeteira - Hydekel Freitas - Iram Saraiva
-João Rocha -Josaphat Marinho -Júlio Campos -Jutahy
Magalhães - Levy Dias - Márcio Lacerda -Maurício Corrêa - Meira Filho - Ney Maranhão - Raimundo Lira Ronaldo Aragão_-Teotônio Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designado
para a próxima seSsão ordinária, a realizar-se segunda-feira,
às 14h30min, a seguinte
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ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA W ~.DE 1991
(Em regime ·_de urgência, nos termos do
art. 336, c do Regimento Interno).
Discussão em turno único do Projeto dé Lei

d~

Projeto de Lei do Senado n• 274, de 1980 (n' 1.613189, na
Câmara _dos DePutados)_, d€: ãutofiã do Senador Humberto
Lucena, que modifica o art. 16 da Consolidação das [.eis
do Trabalho.
--4 '-Redação Final

Câmara

n• 85,de 1991 (n• 1.793191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dá nova redação ao § 1•
do art. 3• e aos arts. 7• e 9• do Decreto-Lei n• 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 câput e § 2• .do art.
10 da Lei n• 2.145, de 29 de dezembro de 1953. (Dependendo
da votação do Requerimerito n~ 781, de- 1991, de extinção
da urgência).
-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 71, DE 1991
, Discussão, em turno único, 'da redação final (oferecida
pela Comissão Diretorà em-Seli Parecer n9 433, de 1991),
do Projeto de Resolução n~71, de 1991, que modifíCa a emerita
e o art 19 da Resolução n' 42, de 1991.

-2Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•121, DE 1991
Discussão, em tilriio dnico, da Redação Final (of~r:eci.da
pela Comissão Diretqra em seu Parecer n• 446, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n• 121, de 1991 (n' 68191,
na Câmara dos Deputados), que aprovaoiextó aoAcordo
de Sede, celebrado entre o Governo da República Federativa

-5-

do Brasil e o Coniitê Internacional da

Cr~z

Vermelha -

CICV, em Brasília, em 5 de março de 199{.

-3Redaçíio Final
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 274, DE 1980
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n"' 440, de 1991 do

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 81, DE 1990
(Incluído em Ordem d_o_ Dia, no.s termo.s do .art. 112,
_
I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 81, de 1990 (n• 4.059, de 1989, na Casa de origem), que
estabelece as diretrizes para os Planos de Carreir.r-do Servjço
Públic<i Civl da União e dá outras providências. (Dependendo
da votação do Requerimento n9 829', dé Í99l, de adiãlneilti:)
da discussão).
() SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Está encerrada

ã ·s-essãó.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e cinco min11:tos.)

