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1- ATA DA 207• SESSÃO, EM 18 DE NOVEMBRO
DE 1991
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento
- N' 1.652/91, encaminhando cópia do documento
da despesa relativa ao segundo pagaÍII.@pto por conta do

contrato celebrado entre a República Federativa do Brasil
e o Citibank N.A., no valor de trezentos e cinqUenta mil
dólares americanos, para regularização dos juros da dívida
externa brasileira, devidos no período de 1989/1990.
1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguinte_s matérias:
_
-Projeto de Decreto Legislativo n• 4/87 (Projeto de
Decreto Legislativo n' 131186, na Câmara dos Deputados),
que aprova os textos do :flacto_Jntemacional.sobre Direitos

Civis e Políticos e do Pacto Intenlacionaf sobre Direitos
Económicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados, junto
com cr"Protocolo Facultativo relativo a este último pacto,
na XXI Sessão (1966) da Assembléia Geral das Nações
Unidas.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 4/Ss59-C,
de 1984, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo de Cooperação na Área de Energia Nuclear
para fins pacíficos entre o Governo da República Federativa .do Brasil e o Governo da República da Venezuela,
conclufdo em Caracas, a 30 de noveinbro de 1983.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 21/84 (n' 66-B,
de !984, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, firmado .entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular de Angola, em Luanda, em 16 de
dezembro de 1983.
'

(n'

-"'-'Projeto de Decreto Legislativo n' 17, de 1988 (n'
23-A, de 1988-CD), que aprova o texto do Acordo sobre
Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias-PsicotrópiCas, assinado com a República do Paraguai,
em Brasília, a 29 de março de 1988.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 14/88 (n' 19-A,
de 1988, na Casa de origem), que aprova o texto do Acordo
entre o Goverrto da República Federativa do Brasil e' o
Governo da Colômbia sobre Sanidade Animal para o Intercâmbio de Animais e Produtos 'de Origem Animal, celebrado em Bogotá, a 9 de fevereiro de 1988.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 16/88 (n' 21-A,
de 1988-CD), que aprova o texto da Convenção n' 140,
da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre
a licença remunerada para estudos, adotada em Genebra,
em 1974, durante a 59• Reunião da Conferência Interna. cion'aldo Trabalho.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1986 (Projeto de Decreto Legislativo n• 109-C, de 1985, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Comércio, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasüia,
a 12 de setembro de 1984.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 19, de 1986 (n'
123-B, de 1986-CD), que aprova o texto do Acordo Internacional do Açúcar de 1984, concluído em Genebra, em
5 de julho de 1984.
-Projeto de Decreto Legislativo n11 21/86, que aprova
o textQ do Protocolo Adicional ao Convênio Cul~ural entre
a República Federativa do Brasil e a República O:ríentaf
do Uruguai na área de Rádio e Televisão, celebrado em
Montevidéu, em 14 de agosto de 1985.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 6/88 (n' 143-A,
de 1986, na Casa de origem), que aprova o texto do AcÓxdo
de Cooperação Científica, Técõica e"Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
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e o Governo da- República Popular da Hungria, em Buda~Proposta de Emenda â Constituição n9 18/91, que
peste, a 20 de junho de 1986.
_fixa o número de votos necessários à rejeição do veto.
- - P.r.oposta de Emenda à Constituição n' 19/91, que
,
-Projeto de Decreto Legislativo n' 29/84 (Projeto
Oe Decreto Legislativo n~ 69-B, de 1984-CD)~- que aprova súprime o item II e renumera o item III do art ._ 40 da
, o texto da Convenção no 119, sobre Proteção das Máquinas, Constituição.
adotada na 47• Sessão da Conferência Internacional do
Proposta de Emenda à Constituição h'20/91, que dá
Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho nova redação ao art. 16 da ConstituiÇao Federal.
OIT, realizada em Genebra, em 26 âe junho de 1963.
_ __ Recebimento do Ofício n' S/54/91 (n' 7.298/91, na ori-Projeto de Decreto Legislativo n' 25/84 (Projeto gem), dO Presidente do Banco Central-do Brasil, solicide Decreto Legislativo n' 70-B, de 1984-CD), que aprova tando autorização para que a Prefeituia Municipai de Xano texto da Convenção n1' 133, da Organização Internacional xerê, Estado de Santa Catarina,_ possa contratar o~ração
do Trabalho- OIT, sobre alojamento a bordo de navios de créditO, para os fins que espCcifica.
(disposições cornplementares), adotada .em Genebra, a 30
1.2. 7- Requerimento
de outubro de 1970, durante a 55• Sessão_ da Conferência
Internacional do Trabalho.
-N' 833/91, de autoria do Senador Humberto Luce-Projeto de Decreto Legislativo n' 22/85 (n' 83-B, na, solicitando ao Ministro da Economia, Fazenda e Planede 19.85-CD), que aprova o texto da Convenção n' 134, ja"rríeritõ;JnformaçOes Sobre o pagamentO dos juros da dívida Organização Internacional do TrabaJho,_sobre Preven- da externa.
ção de Acidentes do:Tiabalho dos Marítimos, adotiida em
1.2.8 - Comunicação
Genebra, a 30 de oUtubro de 1970, durante a LV Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho.
Senadora Júnia Marise, de auSênda doS trabalhos
da Casa, no perfodo de 22 de novembro a 16 de dezembro,
1.2.3- Leitura de projeto
para desempenhar missão no exterior.
- Projetode Lei do Senadon' 376, de 1991, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que cria o Estatll_to do
, 1.2.9 -:-Discursos do Expediente (continuação)
Idoso e dá outras providências.
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Enchentes que
assolaram o Estado_ de Santa Catarina receriteme"nte. 1.2.4 - Coniimicação
SENADORJUTAHY MAGALHÁES ,--_Acú!I!ulo
Do Senador lrapuan Costa Júnior, que se ausentará
de proposições oriundas da Câmara dos Deputados e que
·
do País.
-deverão ser apreciadas pelo Senado Federal, em face do
_ recesso parlamentar.
1.2.5- Discursos do Expediente

Da

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Justificando projeto de lei de aUtoria de SLEx', que -ena o
Estatuto do Idoso e dá outras providências.
1.2.6 ....:.: Comunic3ç-ões da Presidénda

1.2.10--,- Ofício
- N' 105/91, da Liderança do PFL, referente a substituição de membro na Comissão_ de Assunto_s Econ.õmicos.

1.3,--0RDEM DO DIA
-Prazo para ·apreSentaÇão de emendãs aos Projetes
Projeto-de Lei da Câm-ar3.-n"' SS,_ de 1991, de iniciativa·de Decreto Legislativo- ri'' 21, 25 e 29184, 4 e 2'2:!85, 16,
19 e 21186,4/87,6, 14, 16 e 17, de 1988, lidos no Expediente -do Presidente da República, que dá nova redação ao §
da presente sessão.
1' do art. 39 e aos arts. 7' e 9' do Decreto-Lei n' 288,
-Designação das comissões para emitirem parecer 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'
sobre as seguintes propostas de emenda à COiiStitUíção:
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do art. 10 da Lei n' 2.145, de 2f de dezembro de 1953.
Apreciação sobrestada por falta de quorum para votação
do Requerimento n~' 797!91, lido em sessão anterior.
Redação final 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 Go~
vemo da República Federativa do Brasil e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha - CICV, em Brasília, em
5 de março de 1991. Aprovada. À promulgação;
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 274,
de 1980 (n•1.613/89, na Câmara dos Deputados), de autoria
do Senador Humberto Lucena, que modifica o ·art. 16 da
Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovada, após usar
_
da palavra o Sr. Humberto Lucena. À sanção. ·
Redação final do Projeto de Resolução n' 71, de 1991,
que mó,difica a ementa e o art. 1~" da Resolução n"' 42,
~~
de 1991. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n' 81, de 1990, que estabelece as diretrizes para os Planos de Carreira do Serviço
Público Civil da União e dá outras providências. Apreciação
sobrestada em virtude do adiamento da votação do Requerimento n\' 834/91 ~ nos termos do art. 168 do Regimento
Interno.
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SENADOR CÉSAR ÓIAS. _:_Críticas à demarcação
de área Yanomami, em Roraima.
SENADOR AMIR LANDO - Documento de entidades classistas dos Municípios de Porto Velho, AriqueR
mes~ Cacoal e Alvorada D'Oeste, reiVindicando maior ação
do Governo na execução de obras e instalação de serviços
que constituem missão do Estado.
SENADOR ODACIR SOARES- Transcrição nos
Anais_da Casa, da "Moção de aplauso" com que a Câmara
Mu_nicipal de Porto Velho homenageou V. Ex~ no último
dia 7 de novembro.
_
~~SENADOR MÃRCIO LAG:ERDA- Reportagem
do Jornal do Brasil de 5-10-91, intitulada "A dor de cabeça
dos consórcios". Apelo para aprovação urgente do Projeto
de ~Lei do Senado n' 188, de 1991, que dispõe sobre as
operações de consórcio destinadas a formar poupança mediante esforço comum e dá outras providências, de sua
autoria.

1.3.2- Comunicações da Presidência
-Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do Senado n\' 61/91, sendo que ao mesmo
_
_
não fo~am ?ferecidas emendas.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
-Convocação de sessão conjunta a realizarRse amaSENADOR NEY MARANHÃO - Encontro de S. -nb-ã, às 15 horas, destinada a homenagear o Pres~_<!ente:
Exf com o Presidente da Venezuela, Sr. Carlos Andrés da RepúbliCa da Venezuela.
Pérez, onde se discutiu o relacionamento do Congresso
1.4-ENCERRAMENTO
Nacional e o Poder Executivo. Apelo ao PMDB para agilização da tramitação de projetas oriundos do Executivo.
2- ATAS PJ;; COMISSÃO
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
-Presença do Dr. Affonso Guerra na Tribuna de Honra.
3- MESA DIRETORA
O SR. PRESIDENTE - Associa-se â homenagem
prestada' pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso ao -Sr. Af4- LÍDERES E VI CE-LÍDERES DE PARTIDOS
fonso Guerra.
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Parabenizan5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAdo o Presidente Collor pelo decreto que homologoU--a -preR
NENTES
servação de área inqígena no Estado de Roraima.

Ata da 2078 Sessão, em 18 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa,
Dirceu Carneiro e Meira Filho
Sob ã proteção de Deus,_iniciamos nossos tra~balftos.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,~E PREO~:>r. !• Secretário procederá à leitura do Expediente.
SENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa - Amir Lando É lido o seguinte
EXPEDIENTE
· Bení V eras- César Dias- Dirceu C'.arneiro- Epitácio Cafetcira- Francisco Rollemberg- Caribaldi Alves Filho- HumAVISO DO MINISTRO DA ECONOMIA
bcno Lucena- Joao França- Jonas Pinheiro- JOS(: Sarney
FAZENDA E PLANEJAMENTO
- Júnia Marise - Masno Bacelar - Mansueto de Lavor N' 1.652/91, de 11 do corrente, encaminhando cópia do
documento da despesa relativa ao segundo pagamento por
Mauro Benevides - Nelson Carneiro - Valmir C'.ampelo Wilson Martins.
·
conta do contrato celebrado entre a República Federatíva
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de ~ do Brasil e o Citibank-N.A., no valor de trezentos e cinqüenta
presença acusa o cmoparecimertto de 20 Srs. Senadores. Ha- mil dólares americanos, para regularização dos juros da dívida
v~ndo número regimental, declaro aberta a sessão;
·_-externa brasileira, devidos no período de 1989/1990.

8078 Terça-feira
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À Comissão de AssUntoS Eco-nómicos,
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atualidade em face- das críticiiS que- vem Sofrcitdo o nosso
País com relação a questões de preservação ambiental. Reza
a Artigo 25 que:
"Nenhum:;l das disp0sições do presente Pacto poderá ser interpretada em uetrimento do direito inerente
a todOs os poVõS -de-desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus_ recursos naturais."

PARECERES

PARECERES N~ 460 E 461, DE 1991
Sobre o ProjetoDecreto Legislativo n' 4, de
Quanto à tramitação da matéiia no Brasil, obServou ela
1987 (Projeto de Decreto Legislativo n• 131, de 1986, as normas constitucionais ei::J.tão vigentes, t~riâo _os dÕis Pactos
na Câmara dos Deputados) que "aprova os textos do sido aprovados, na Câmara dos Deputados, pelo Projeto de
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e Decreto Legislativo n• 131, de 1986. Naquela Casa, referido
do Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, So- · Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado pof unanimidade
ciais e Culturais, ambos B.provados, junto com o Proto- pela Comissão de Relações Exteriores (Relator:. Deputado
colo Facultativo relativo a este úiUrno Pacto_, na XXI Miguel Arraes) e pela Comissão de Constituiç.ão e Justiça
Sessão (1966) da Assembléia Geral das NaçÕes Unidas". (Relator: Deputado Nilson Gibson). Finalmente, recebeu Q
Projeto em tela parecer pela aprovação, proferido em plenário
PARECER N• 460, DE 1991
pelo Deputado Walmor de Luca, em face da desativação das
Da Comissão de Constitnição, Justiça e Cidadania
comissões técnicas durante os trabalhos da Constituinte.
Aprovada a redação final oferecida pelo relator, o preces~
Relator: Senador V almir Campelo
sado veio ter aq_Senado Federal, em 23 de junho de 1937,
O Pacto Internacional so_bre Dii-eitos Civis Políticos onde se trclrisformou nc_;> PrQjeto de Decr_e_to Legislativo n~
e o Pacto Internacional sobre Direitos ECoOômicos, Sociais 4,de 1987.
e Culturais, ambos aprovados, junto com o Protocolo FaculPendente de aprovação pela Comissão de Relações Extetativo relativo a este ultimo Pacto L na XXI Sessão (1966) riores, à qual fora distribuída, foi a ~-~téria enviada à Comissão
a da Assembléia Geral das Nações Unidas, foram assinados de Constituição, Justiça e Cidadania, para que fosse in_struíd~
pelo Governo brasileiro em 1985. Estes Pactos revestem-se à luz das novas disposições constitucionais em vigOr, em virtü~
de inegável importância entre os in_strumentos jurídicos inter- de da~ Papeleta SF de 27-3·89 da Presidência da Casa, anexa
nacionais de proteção e promoção intefnacior.ial dos direitos por cópia.
humanos, equiparando-se mesmo em importância à DeclaVêrificou-se, nessa oportunidade, não constar do procesração Universal dos Direitos -do Homem das Nações Unidas.
sado o texto do Protocolo Facultativo relativo ~o _Pacto_I_nte~
Tendo participado ativamente dos trabalhos preparató- nacional sobre Direitos Civis e Políticos, ao qual faz referênciã.
rios da fase legislativa de elaboração dos refeti<;los tratados, a Mensagem Presidencial n"' 620/85, que encaminhou os instrl!e tendo votado a favor da Resolução n•2.200/66 da Assembléia mentos internacionais em tela ao Congresso Nacional. Obtid()
Geral das Nações Unidas, pela qual os referidos instrumentos _o referidq texto, so_licitamos seja ele anexado ao processado,
foram adotados e abertos à assinatura, cumpre agora aó Brasil por tratar-se de legislação nele citada.
dar prosseguimento· à su-a-verdadeira tradição jurídica e diploDo exame realizado dos novos dispositfvos constituCiO---=mática, que registra a adesão do nosso País a numerosos trata- nais atinentes a tratados, acordos, convenções e _4~mais atos
dos destinados à proteção dos direitos humanos, como a Con- internacionais, _concluímos que, a exemPlo
texto constituvenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas cional anterior, a competência privativa para sua celebração
de DiscriminaÇão Racial~ _a___ Convençáo sobre _? Eliminação prossegue send_o d? Presidente da ~epública, assim como conde Todas -as Formas de Discriminação contra a Mulher, e tinua sendO da competência exclusiva do Cõrlgresso Nacional
mais recentemente, a Convenção da_!i Nações Unidas contra o exame e a aprovação destes instrumentos internacionais,
a Tortura e Outros Tratamen-tos ou Penas Cruéís, Desumanos para posterior ratificação -dos-me-smos pelo Governo brasiou Degradantes.
leiro.
Cabe lembrar que, no plano global, mais de oitenta e
A Carta de 1988 apresenta, por outro lado, uma inovação_
cinco Estados já ratificaram os dois Pactos em apreçO.
ao contemplar expressamente, no Capítulo destinado aos DiQuanto aOs direitos_ consignados
cuDbos os Pactos reitos e Deveres Individuais e Coletivos, també_m osditeítos
tratam, eles, de forma geral, dos mesmos direitos consUbstan- e garantiaS decorrentes ....~do_s tra~~dos int(!r:nacióna~s _em que
ciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Dife- a Republica Federativa do Brasil seja parte" (artigo 5•, §
rentemente da Declaração Universal, entretanto, os Pactos z~). conferindo-lhes, portanto, tratamento especial ao equipaalinham direitos que S"Ó mais recentemente passaram a integrar rá-los aos direitos e gãrantias conSagrados pelo arti&o_ s~. direta
o elenco dos chamados "direitos fundamentais .. , tais como e imediatamente exigív~is do Poder Público (art.igo 5... §Y').
o direito à autodeterminação e o direito das minorias étnicas,
Em face do- expqsto, m·an-ifestartto-nos pela aprovação
religiosas e lingüístiCas de, respectivamente, preservarem suas do Projeto de Decreto Legislativo em exame, porquanto atentradições, professarem sua religião e expressarem-se em sua de aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, adequada
língua materna.
-técnica legislativa e boa redação, estando em condições, à
No que concerne ao Pacto Internacional sobre Direitos luz dos novos dispositivOs constitucionais~ de prosseguir sua
Económicos, Sociais e Culturais,· caberia lembrar, no contexto tramitação normal nesta Casa.
É o parecer.
deste Parecer, o seu Artigo 25, que se reveste de incrível

de-

e

ao

em
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Sala das Comissões, 8 de outubro de 1991. -

Nelson

Carneiro, Presidente- Valmir Campelo, Relator- Chagas
Rodrigues~- Antônio Mariz - Pedro Simon - José Fogaça
- Elcio Alvares - Amazonino Mendes - Oziel Carneiro
- Carlos Patrocínio - Eduardo Supllcy - Wilson Martins
--Magno Bacelar- Maurício Corrêa - Jutaby Magalhães.

PARECER N• 461, DE 1991

-e

Da Comfssão de Relações Exteriores -Defesa Nacional
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PARECER N" 462, DE 1!191
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Relator: Senador- Amazonino -Mendes

I - Relatório
O Poder Executivo submete à apreciação do_Congresso
Nacional, através da Mensagem n" 48, de 1984, acompanhada
de Exposição-de Motivos do Senhor Ministro de Estado_ das
Relações Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação na
área de Energia Nuclear para fins -paCíficos entre o Brasil
e a Venezuela, concluído em Caracas, a 30 __ de novembro
de 1983.
Examinada pela Câmara dos Deputados, a mensagem
foi aprovada e resultou no competente Projeto de Decreto
Legislativo ora sob exame desta Comissão.No Senado Federal o Projeto já recebeu pareceres favoráveis das Comissões de Minas e Energia e de Relações Exterio,.
res, tendo sido despachado a esta Comissâo de Constituição,
Justiça e Cidadania para ser instruído à luz da nova Carta
Magna, promulgada a 5 de outubro de 1988.
É o relatório.
11 _ Voto do Relator

Relator:Senador José Fogaça
De acordo com o disposto no art. 49, I, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
envia à outorga legislativa o texto do Presente Pacto Interna·
clonai sobre Direitos Civis e Polítfcos e do Pã6to Internacional
sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados, junto com o Protocolo Facultativo relativo a esse último
Pacto, na XIII Sessão (1966) da Assembléia Geral das Nações
Unidas.
Acompanha a Mensagem Presidencial que encatnihl)a a
matéria a exposição de motivos do Sr. Ministro das Relações
Exteriores, na qual destaca que a adesão do Brasil ao Protocolo, decorre da própria fala do Chefe de Estado_ brasileiro,
o então Presidente José Sarney, que ao discu_rsar na abertura
da 40' Assembléia Geral das Nações Unidas, em 13 de setembro de 1985, anunciou a decisão do Governo brasileiro -de
Nos_ termos do a:rt. 101, inciso I, do Regimento Interno
aderir ao Pacto Internacional sobre Direitos CiviS ê Políticos do Senado Federal, compete a esta Comissão opinar sobre
e ao PactO Internacional sobre Direitos-Económicos, Sociais ·}a constituciona1idade, juridicidade e regimentalidade do pree Culturais, ambos aprovados na XXI Sessão (1966) da Assem- -sente Projeto de Decreto Legislativo. Mais do que isso, no
bléia-Geral das Nações Unidas e considerados, em conjunto entanto, deve esta Comissão instrUir o-presente processo sob
com a Declaração Universal dos Direitos âo Homem, os ins- a égide d<l nova Constituição, de acordo com o despacho
trumentos jurídicos internacionáis mais impoTtãnteS-e abran- da Presidência desta Casa.
gentes em matéria de proteção e promoção intetnàciOilal dos
No que t~nge à constitucionalidade do projeto, não vejo
direitos humanos.
qualquer motiVO de embargo. É da competência privada do
Aduz ainda a aludida exposição de motivos que ao aderir Presidente da República (CF, art. 84, VIII) celebrar atos,
aos referidos Pactos, o Brasil retoma sua tradição jurídi_co-di- ~nvenções e tratados internacionaís. Compete igualmer;ate
plomática, qtie sempre emprestou grande importânciã ãOs ti-a- à União explorar serviços nucleares de qualquer natureza para
tados internacionais no campo dos direitos humanos, de cunho
fins pacíficos e mediante aprovação do COngresso Nacional
emínentemente ético e humanitáriO-: Prova dessa tradiçao está
(CF, art. 21, XXIII.)
Por outro lado, é da competência exclusiva do Congresso
no fato, por exemplo. de_ que o Brasil é parte de numerosos
tratados internacionais humanitáriOS, como, e.g., ã COnven- Nacional resolveu definitivamente sobre acordos intemacioçãQ Relativa ao Estatuto dos Refugiados, a CorivenÇ-ãô Inter- nais {CF, art. 49 I), bem como aprovar iniciativas do Podeinacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de discrimi- E~~cutivo re(e~_entes a 3:tividades nucleares (CF, art. 49, XIV).
nação Racial e a Corivençãó Internacional sobre a Elimíllação
Deste modo, tudo segue os preceitos constitucionais e
de Todas as Formas de Discriminação con"tra a Mulher.
o Projeto de Decreto Legislativo pode, sob esta ótica, ser
Trata-se a toda prova de importante Pacto Internacional,
aprovado pela Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadania.
do qual o Brasil como nação moderna e democrática não
Há, entretanto, um aspecto regimental que não pode
pode ausentar-se.
ser ignorado, conquanto estejamos examinando um Acordo
Pelo exposto, somos pela aprovação do texto do Projeto internacional firmado em 1983.
de Decreto Le_gislativo ora apreciado.
De acordo com o Regimento Interno desta Casa, alterado
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1991. -lrapuan
pela ConstituiÇãO em vigor, o presente Projeto deveserexamiCosta Júnior, Presidente_ -José Fogaça, Relator -chagas nado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacioRodrigues - José Ricba - Pedro Simon - Nelson Carneiro na!.
Assim, o parecer é pela aprovação desta Comissão ao
- Valmir Campelo - Marluce Pinto - Antonio Mariz Francisco Rollemberg.
Projeto de Decreto Legislativo n• 4, de 1985, com sua posterior
PARECERES N~ 462 e 463, DE 1991
remessa ao exame da Comissão acima citada.
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n' 04, de
1985 (n• 59-C, de 1984-, na Câmara dos Deputados),
que "aprova o texto do Acordo de Cooperação na Área
de Energia Nuclear para fins pacflicos entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas, a 30 de novembro de 1983.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1991- Nelson Carneiro Presidente- Amazonino Mendes, Relator- Aécio AIvares - José Fogaça - Chagas Rodrigues - Cid Sabó!a de
Carvalho - Eduardo Matarrazo Suplicy - Wilson Martins
- Magno Bacelar- Mauricio Corrêa -Pedro Simon- Antônio Mariz - Valmir Campelo - Carlos Patrocínio~ Oziel
Carneiro.
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De acordo com o disposto no art. 49, I, da Constituição'

Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
e.nvia ã outorga legislativa_ o texto do presente ..Acordo de
Cooperação- na Área da Energia Nuclear para füts pacíficos
.entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República di Venezuela, concluído -ef!l Caracas,'
a 30 de novembro de 1983.
Acompanha a Mensagem Presidencial a exposição de motivos do Sr. MinistrO das Relações Exteriores, na qual destaca
que o presente Acordo segue-se a dois outros instrumentos
firmados entre dois países: o Convênio Básico de Cooperação
Técnica, assinado em 20 de fevereiro de 1973, e o Memorando
de Entendimento sobre a Cooperação com o objetivo de desenvolvimento e a aplicação da energia nuclear para fins pacíficos, celebrado em 27 de julho de 1979, quando de minha
visita oficial àquele país.
Os entendimentos para a realização do presente Acordo
começaram em 1979 e foram conseqüência do desejo de ambos
os pafses de disciplinar e dar um caráter in_stitucional a cooperação que já se desenvolvia entre entidades brasileiras e venezuelanas no campo-dos usos pacíficos da energia nuclear. Embora pelas condições peculiares de sua economia a Venezuela
não tenha programa a curto prazo para geração de nucleoeletricidade, aquele país desenvolve atividade~_ incipientes de pesquisa no setor. Essã-sãtiVidades têm ensejado uma cooperação
com o Brasil através de intercâmbio de informações e técnicos,
cooperação essa qu-e deverá, agora, ser ampliada e consolidada
no âmbito do presente Acordo."
Aduz ainda a Exposição de Motivos que todos os qrgãos
governamentais que à época compunham o Grupo Interministerial de Trabalho sobre Energia Nuclear participaram das
negociações que conduziram ao Acordo ora apreciado.
Salvaguardando-se à nova apreciação legislativa toda
eventual modificaçcio que possa ocorrer a posteriori, conforme
os termos do parágrafo único do art. 19 do Projeto de Decreto
Legislativo que encaminha a presente matéria, acreditamos
ser o seu conteúdo de relevante oportunidade ao· interesse
nacional, pelo que somos pela sua aprovação nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo ora apreciado.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1991. _- lr@puam
Costa Júnior, Presidente- Jos~ Fogaça, Relator- Chagas
Rodrigues - José Richa - Pedro Simon - Marluce Pinto
- Francisco Rollemberg- Antônio Mariz - Nelson Carneiro
- V almir Campelo.
PARECERES W 464 e 465, DE 1991
Sobre o Projeto de Deereto Legislativo n• 21, de
1984 (n• 66-B, de 1984-CD), que "aprova o texto do
Acordo sobre Transporte Aéreo Regular, firmado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo ti& República Popular de Angola, em Luanda, em
16 de dezembro de 1983".
PARECER N• 464, DE 1991
Da Comissão de ConstituiçAo, Justiça e Cidadania
Relator: Senador Josaphat Marinho
I - Relatório
Aprovado na Câmara dos Deputados, ve01 a esta ComisM
são, para reexame em face das novas disposições constitu-
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cionais, o Projeto de Decreto LegisJativo n" 21, de 1984 (n"
66-B, de 1984-CD), que "aprova o texto do Acordo sobre
Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Governo daRf:pd~
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
de Angola, em Luanda, em 16 de dezembro de 1983".
O referido Acordo Aéreo objetiva a formalização das
relações aeronáuticas entre os dois países, objetivando a ligação aérea direta Brasil-Angola, mediante o estabelecimento
de serviços regulares de pasSagerios, carga e correio. Segundo
Exposição de Motivos, o documento negoCiado "insere-se no
contexto dos esforços desenvolvidos pelo Governo brasileiro
para o estreitamento das relações diplomáticas e· para o aprimoramento dos vínculos económicos, comerciais e culturais
como os países do continente africano".
O documento obedece ao estilo tradicional dos instrumentos aeronáuticos firmados pelo Brasil, como uma parte
central, um anexo operativo e um quadro de rotas, e está
fundado nos princípios e disposições constantes da Convenç_ão
de Aviação Civil Internacional, assinada em Chicago, em 7
de dezembro de 1944, com relação à conveniência do desenvolvimentO seguro e ordenado dos serviços de transporte aérCo
entre os dois países.
Dispõe o documento sobre os direitos e deveres d~s Partes
para a exploração de serviços aéreos regulares internacionais
e contêm cláusulas em. matéria de capacidade, designaçãO
çie empresas, tarifas, reconhecimento de certificados e licenças, transferência de receitas pelas empresas designadas, isenções de impostos sobre combustíveis, peças sobressalentes
e_ provisões de bordo, e pagam~nto de taxas aeroportuárias,
de navegação aéi"ea e de comunicações.
Prevê o art. 17 do Acordo um mecanismo de consultas
entre as autoridades aeronáuticas dos dois países, com o intuito
de rever e aperfeiçoar a aJ)Iica'ção e a execução do Acordo
Aéreo.
Indica o anexo do documento as empresas designadas
pelas Partes para operarem os serviços e flxa os direitos comer;.
ciais de Tráfego a serem exercidos pelos transportadores nas
rotas brasileiras e angolanas, constantes do Quadro de Rotas
do Acordo.
Para a exploração, no Brasil, dos serviços acordados e
indicados na Seção I~, do § 1~, é indicada a empresa Viação
Aérea Riograndense - VaiigiSIA, tendo o Governo da República Popular de Angola designado para exploração dos serviços acordados e indicados na Seção II, § 2~", a TAAG Linhas Aéreas de Angola UEE.
A Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal
manifestou-se pela aprovação do texto na forma em que se
encontra no presente Projeto de Decreto Legislativo nl' 21,
de 1984.
I I - Parecer
Cabe a esta ComissãO o reexame da maté-ria, n~s termosdo art. 101, inciso I, do Regimento Intern-o, quaflto a sua
juridicidade em geral.
Enfim: não há óbice à aprovação da matéria-.
_Opinamos, diante do exposto, pela apro_vação do texto
do Acordo sobre Transporte Aéreo Regular firmado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o_ Governo
da República Popular de Angola, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo n' 21, de 1984.
É o parecer.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1991. -Maurício
Corrêa, Presidente em exercicio - Josaphat Marinho, Relator
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- Amir Lando - César Dias .:... Elcio Álvares ..::. Magno
Bacelar- José Paulo Bisol- Francisco Rollemberg- Júnia
Marise - Valmlr Campelo - Carlos Patrocútlo - Alfredo
Campos.
PARECER N° 465, DE 1991
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

PARECERES
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466 E 467, DE 1991

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 17, de
1988 (n• 23-A, de 1988-CD), que "aprova o texto do
Acordo sobre Prevenção, Controle, FicaJização e Refieisão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e de Substâncias Psicotrópicas, assinado com a República do Paraguai, em Brasma, a 29 de março de 1988".

Relator: Senador José Fogaça
PARECER N' 466, DE 1991
De acordo com o disposto no art. 49, I, da Constituição
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Federal, o ExceJentíssii:no Senhor Presídente da República
envia à outqrga legislativa o texto do presente Acordo sobre
Rela~r: s_enador ~mir Land~
Transporte Aéreo Regular, firmado entxe o Governo da RepúI - Relatório
blica Federativa do Brasil e o~ Governo~da República Popular
O presente processado acolhe o texto do "Acordo sobre
de Angola, em Luanda, em 16 de dezembro de 1983.
Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso IndeAcompanha a Mensagem Presidencial a exposição-de mo- vido e ao Tráfico Ilícito de Entorpec_entes e de Substâncias
tivos do Sr. Ministro das Relações Exteriores, na qual destaca:
Psicotrópicas, assiflado com a Repliblica do Paraguai, em Bra"A celebração do referido Acordo Aéreo teve por sflia, a 29 de março de 1988".
A tramitação da matéria no Brasil observou as normas
objetivo a formalização das relações aeronáuticas entre
os dois países, com vistas a permitir a ligação aérea - constitUCionais então vigentes, culminandO com ~·edição do
Projeto de Decreto Legislativo n• 23-A, de 1988, ·da Câmara
direta Brasil-Angola, mediante o estabelecimento de
dos Deputados que aprovou o texto do citado Acordo, com
serviços regulares de passageiros, carga e correio. O
parecer do então Deputado RaimUndo Bezerra, proferido
documento negociado insere-se no contexto dos esforços desenvolvidos pelo Governo brasileiro, para o es- "eP1 subs_titu~ção às co~:rüssõesn{pág. 16) eonde consta, ainda,
treitamento das relações diplomáticas e para o aprimo- a seguinte observaçãO: "De acofdo coni o Ato da Mesa n9
1187, todos os pareceres_ serão- proferidos em plenário, pois
ramento dos vínculos económicos, comerciais e cultuas comissões técnicas só serão re"ativadas após a promulgação
rais com os países do continente africano.
O acordo Aéreo Brasil-Angola reafirma os princí- da nova Constituição". Em seguida, à págin3 17~ ~nsta como
aprovada a Redação Final oferecida pelo relator, o mesmo
pios e as disposições constantes da Convenção de A viação Civil Internacional, assinada em Chicago, em 7 Deputado Raimundo Bezerra. Só então veio ter o-processado
a esta Câmara Alta, para exame da matéria.
de dezembro de 1944, no tocante à conveniência do
Chamado o Senado Federal a pronunciar-se_sobre o feito,
desenvolvimento seguro e ordenado dos serviços de
o- ptõcessado Voltou a trainitar, ap6s parado por cf:rca de
transporte aéreo entre os dois países. O Acoidõ segUe
6 meses, graças à Papeleta SF-27-3-89, da Presidência da Casa,
o formato tradicional dos instrumentos aeronáutiCOs
anexa por cópia, e enviada a esta Comissão de Cqnstituição,
firmados pelo Bra~I, consistindo de uma parte central,
Jusliça e Cidadania, para que seja illstruído" ... A vista das
um Anexo operfi_tivo e um Quadro de Rotas.
novas disposições conStitucionais em vfgôr"... " O documefito estabelece os direito-s e os deveres
H - Voto do Relator
das Partes para a exploração de serviços aéreos regi!lares internacionais e contém cláusulas em matéria de
Temos como louváveis o zelo e a precaução da Presidência
capacidade, designação de empresas, tarifas, reconhe- da Cas_a. A providência primeira não pOderia ser outra, de
cimento de certificados e licenças, transferências de
vez que a morosidade na tramitação processual da espécie
receitas pelas empresas designadas, isenções de impos- fez com que ela fosse alcançada, sucessivamente, por dois
tos sobre combustíveis, peças sobressalentes e provi- estatutos Constitucionais diferenteS .. Todavia, ao compararsões de bordo, e pagamento de taxas aeroportuárias,
mos ambas as constituições no concernente ao estrito objetivo
de navegação aérea e de comunicaç6es. Importa desta- do _nosso parecer, vemos que a Carta de 1988 não produziu
car o disposto no Artigo 17, que institui um mecã.ni.Smo
alterações substanciais aos textos da Carta de 1967, com a
de consulta entre as autoridades aeronáuticas dos dois
redação dada pela Emenda Constitucional n• 1, de 1969.
países, para rever e aperfeiçoar a aplicação e a execução
Assirii, em matéria constitudon3.1 atineltte a tratados,
do Acordo Aéreo.
acordos, convenções e demais atos internacionais, a compeO Anexo do referido instrumerito indica as empretênda priv8t1va pará proceder à sua celebração é dO Presidente
sas designadas pelas Partes para operarem os serviços da República, sujeita ao referendo do Congresso Nacional.
e fixa os direitos comerciais de tráfego a serem exerci- De igual modo, a competência exclusiva pãTa resolver definitidos pelos transportadores nas rotas brasileiras e angola- vamente_ sobre tratados, acordo_s, etc., prossegue sendo d9
nas, constantes do Quadro de Rotas do Acordo."Congresso NacionaL Entretanto, chamamos a atenção para
uma novidade _constitucional na matéria: o art. 49, inciso r,
Verifica-se, pelo, exposto, tratar-se de Acordo de grande
interesse ãO Brasil, não havendo nada que possa obstar a <la Carta de 88. Reza ele, textualmente:
sua conclusão, pelo que somos pela aprovação do Pr:ojeto
"É de competência exclusiva do Congresso Naciode Decreto Legislativo ora apreciado.
nal:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acorSala das Comissões, 13 de novembro de 1991. - lrapuan
dos ou atas internacionais que acarretem encal-gos -ou
Costa Júnior, Presidente -José Fogaça, Relator- Francisco
compromissos gravosos ao património nacional." (O
· RoUemberg - Antonlo Mariz - Nelson Carneiro - Walmlr
grifo é nosso.)
~
Campelo - Marluce Pinto- Ghagas Rodrigues - José Rlcha.
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Em conseqüência, pareêe--~ôs" estar o prOcessado em condições de ser encaminhado à COmiSsão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, à qual c3berá a apreciação do mérito do
Acordo em causa, agora e também à luz do adenda constitucional de 1988.
Quanto ao texto do Projeto de Decreto Legislativo ora
examinado, manifestamo-nos pela sua constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e boa redação.
É o parecer, sub censura.
Sala das Comissões, 8 de outubro âe 1991. - Nelson
Carneiro, Presidente - An:iir Lando, Relator - Cid Sabóia
de Carvalho - Chagas Rodrigues - Wilson Martins - Antônlo Mariz - Elclo Alvares - Maguo Bacelar - Amazonino
Mendes - Oziel Carneiro - Odacir Soares - Carlos Patrodnlo.
PARECER N• 467, DE 1991
Da Colnissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional
Relator: Senador José Foguça
Com base no art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
o. Senhor Presidente da República submeteu à consideração
do Congresso Nacioital, acompanhado de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto
do "Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso ID.devido e ao Tráfico Ilícito -de Entorpecentes
e de Substâncias PsicotrõjjiCaS, ·assinado com a República do
Paraguai, em Brasília, a 29 de março de 1988".
~- Consta deste processado que, quando d-e sua tramitação pela Câmara dos Deputados, a matéria recebeu pareceres orais em plenário, de vez que as suas comissões técnicaS
só foram reativadas após a promulgação da Constituição de
19B8~ Em suóstítuiçáo às citadas comis~ões, consta, às fls.
16, a aproVação do parecer do relator, Deputado Raimu-ndo
Bezerra, pela aprovação da Mensagems n9 146/88, nos termos
do presente Projeto de Decreto Legislativo.
3_. Colhido, a meio caminho, pela promulgação da nova
ConStituição brasileira, em 5 de outubro de 1988, o processado, já então no Senado Federal, foi objeto da Papeleta
SF-27-3-89, anexa-por cópia, onde a Presidência da Casa solicita a sua instrução, à vista da nova Carta em vigor.
4. Chega, agora, o processado, a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para apreéiação do mérito
do Acordo ora em evidência.
5. Como bem salienta o Senhor MiniStro das Relações
Exteriores na-=sua Exposição de Motivos ao Senhor Presidente
da República, o· "Aco~~o tr!ita não somente da repressão ao
tráfico iücito de entorpecentes, como também da prevenção
do uso indevido e da recuperação dos dependentes e do con-;.
trole dos produtos químicos utilizados na fabricação e na transformação de entorpecentes e de substâncias psicotrõpicaS.
No seu Preâmbulo, o presente ''Acordo" lembra os compromissos já asstiritido~ pelo Brasil e pelo Paraguai '' como
partes da Convenção Unica sobre Entorpecentes, de 30 de
março de 1961, emendada pelo Protocolo de 25 de março
de 1972, da convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de
21 de fevereiro de 1971, e do_ Acordo Sul-Americano sobre
Entorpecentes e Psicotrópicos, de 27 de abril de 1973".
6. É o fato incontestável e por todos conhecido que
a produção, o tráfico e o consumo ilícitos de drogas tornou-se
o flagelo mundial dos nossos dias - e o Brasil, dentro do
contexto sul-americano, já começa a ser seriamente atingido
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pelo grand~ inaf.·-o- presente ''Acordo'' constitui, assim, -~m
importante é''ágíl instrumento para o combate às drog~, estas
já tão próximas das nossas fronteiras. Para tanto, contribuirá,
com certeza, a troca rápida e segura de informações entre
os dois países, explicitada no Artigo X do "Acordo".
7. Isto posto, somos pela aprovação, na íntegra, do Projeto de Decreto Legislativo em comento, que "Aprova o_ texto
do Acordo sobre Prevenção, Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e de _Subs~âncias Psicotrópicas, a,Ssinãdo com a República do
.Paraguai, em Brasília,~ 29 de março de 1988".
E o parecer, s. m. J.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1991. -lrapuan
Costa Júnior, Presidente - José Fogaça, Relator - Antônio
Mariz- Nelson Carneiro- Walmir Campelo - Chagas Rodrigues - José Richa - Francisco Rollemherg - Pedro Simon.
PARECERES N• 468 e 469, DE 1991
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 14, de
1988 (n' 19-A, de 1988, na Casa de origem), que "aprova
o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Colômbia sobre Sanidade
Animal para o Intercâmbio de Animais e Produtos de
Origem Animal, celebrado em Bogotá, a 9 de fevereiro
de 1988".
PARECER N• 468, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaola
aRelator: Senador Carlos Patrocínio
O Acordo sobre Sanidade Animal para o Intercâmbio
de Animais e Produtos de Origem Animal "foi Celebrado em
Bogotá, a 9 de fevereiro de 1988, ~ntre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Colômbia.
_A tramitação da matéria no Brasil observou as normas
constitucionais então vigentes, tendo sido aprovado, na Câmara dos Deputados, pelo Projeto de· Decreto Legislativo n"'
194, de 1988. Referido Projeto de Decreto Legislativo fora
~ illstribufdo às Comissões de Relações Exterióres; de Consti·
tuição e Justiça, e de Agricultura e Política Rural, em sua
tramitação n·a Cârilãra dos Deputados. Em consonância com
o Ato da Mesa n 9 1/87, que determinou fossem todos os pareceres proferidos oralmente em plenário, em face da desativação
das comissões técnicas durante os trabalhos da Constituinte,
foi ·o-neputado Genebaldo Correia designado relator da matéria, tendo proferido parecer favorável à aprovação do decreto
legislativo em tela.
Aprovada a redação final oferecida pelo relator, ·o processado veio ter ao Senado Federal em junho de 1988, onde
foi distribuí4o à Corriissão de Relações Exteriores. E_sta não
chegou a apreciá-lo, em face da iminente aprovação da nova
Constituição Federal. Sustou-se ãssim a tramitação da matéria
nesta Câmara Alta.
Decorridos dois anos, o processado volta a movimentar-se, graças à Papeleta SF de 27-3-89, da Presidência da
Casa, anexa por cópia, e enviado a esta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania para que seja instruído " ... A
Vista das novas. D!sposições Constitucionais em vigor ... "
Do exame realizado dos novos dispositivos constitucionais atinentes a tratados, acordos, convenções e demais atos
ffiternacionais, concluímos que, a exempiÕ do texto constitu_qipn_;tl anteri~r. a competência privativa para sua celebração
continua sendo do Presidente da República, assim como per-
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manece a competência exclusiva do CongressO Nãc_ional para
resolver definitivamente sobre estes instrumentos hnethácionais. Cabe apenas observar que a ConstituiÇãO vigeô'té·; "eni
relação aos atos internacionais, atribuiu competência ao Congr~sso Nacional para o -exame -daqueles " ... que acarretem
encargos ou comptomissos gtavósOs ao património nadori.ãJ."
(Art. 49, inciso I, da Carta de 1988.)
_
_
Verifica-se, pOrtanto, que o piocessado-se enCO!Jtra e-m
condições, à luz dos novos dispositivos constitU~onais;--de
prosseguir sua tramitã:Çãó nórn:131 neStã Casa.
No que diz respeito ao Projeto de Deeretô Legislativo-ora em exame, manifestamo-nos pela sua aprovação, visto
que se· acha em conformidade com os requiSitos de constitucionalidade e juridicidade e está redigido com adequada técnica
legislativa, e pela sua distribuição à Comissão--de Rélações
Exteriores à qual coffipete o exame da matéria quanto ao
- -- · mérito.
É o parecer.
.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1991. - Nelson
Carneiro, Presidente -Carlos Patrocínio, Relator- Jutahy
Magalhães- Chagas Rodrigues- José Fogaça- Edu,.-do
Suplicf- Odacir -Soares - Pedro Simon - Elcio Álvares
- Amazonino Mendes- Valmir Campelo- Antonio Mariz
- Wilson Martins- Maurício Corréa- Cid Sabólii Carvalho - Magno Bacelar.

de

PARECER N• 469, DE 1991
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacionãl
Relator: Senador José Fogaça
De acordo com o disposto no art. 49, I, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
envía à outorga legislativa o texto do presente Aoordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da Colômbia sobre Sanidade Animal para o Intercámbio de
Animais e Produtos de Origem Animal, celebrado em B_ogotá
a 9 de fevereiro de 1988.
Acompanha a Mensagem Presidencial a exposi_ç_ão de motivos-do Sr. Ministro das RelaçcS~s Exteriores, na qual destaca
que "o Acordo foi celebrado no transcurso da viSita presidencial recentemente realizada à Colômbia. O instruriiento
prevê a assintura de um ~-rotocolo em que se fixarão as C()Udições sanitário-veterinárias pàra ~a impOrtaçãO a-eXpOrtclÇãO=
de animais e de produtos de origem anímal eptre o Brasil
e a Colômbia. O aco-rdo destina-se a atender a antiga reivindicação de setores eXpõrtadores colombianos que há tempos
vém aspirando a ter acess_Q ao mercado brasileiro. A celebração do Acordo, em que se estipulam os requisitos sanitárioS
para eventuais importações de carnes de procedência colombiana, visa igualmente a prevenir a imposição de barreiras
sanitárias contra as e-xpõtfã~ções de carnes e derivados brasileiros para ·a-Cólômbia.
Assim sendo, -o Acordo_dispót?__ SQ~!e a í!'QCa mensal de
boletins zoossanitários -com dados estatísticos d3s doCOças infecto-contagiosas e parasitárias- dos animais constantes das
listas A e B do Escritório Internacional de Epizootias imediatamente o eventual aparecimento em áreas de exportação, de
qual foco de nova doença da lista A, fornecendo informações
pormenorizadas sobre a sua exata localização geográfica, seus
dados epizootiológicos ou de divisão, bem como as medidas
adotadas para sua erradicação ou controle. Na eventualidade
de reconhecimento de uma nova doença no território do país
exportador, que possa estender-se ao país im-portador, o Brasil
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e a Colômbia Se comprometem a suspender imediatarne"nte
a exportação~de animais e de produtos de origem anima1.
Para administrar a execução do Acordo, o Brasil e a
COlômbia criarão- uma CorilÍssão Mista, com a funçãO--lião
s6 de acompanhar o seu desenvolvimento e sua aplicação,
mas também de propor medidas e sugerir alterações para
a aplicação mais eficaz de seus dispositivos".
-- f!abt-s~ por tOdo o--exposto de Acordo internacional que
vem ao encontro do interesse nacional, de todo oportuno
~ co_ndl!cente a um melhor_ posicionamento de nosso ~aís no
próprio- corilérció-interOaciOn3.1; pelo--que somos pela ap-To~
vaçáo do texto do projeto de Decreto-Legislativo ora apreciado.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1991. -lrapnan
Costa Júnior, Presidente -José Fogaça, Relator --Çbagas
Rodrigues - José Ricba - Pedro Sbuon - Marluce Pinto
..... -Franciseo RoUemberg- Antonio Mariz - Nelson Carneiro
- Valmir Campelo.
PARECERES N~ 470 E 471, DE 1991
Sobre o Projeto de becreto Legislaiivo n' !6, de
1988 (n' 21-A, de 1988-CD), que "aprova o texto da
Convenção n~" 140, da Organização lnternãcional do
Trabalho - OIT, sobre a licença remunerada para
.estudos, adotada em Genebra, em 1974, durante a 59'
Reunião da Conferência Internacional do Trabalho"'.
PARECER N' 470, DE 1991
(Da ComiSsão de Constituição,
_ Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Odacir Soares
·soli eX.me deste·Colegiado o Projeto de Decreto Legislativo n' 16, de !988{n'21-A, de 1988, na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto da Convenção n' 140, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre a licença remunerada para estu~9s,_ 3:dotada em 9en~}?r_a~ ~m 1974, durante
a 59~ Reunião da Conferência Internacional do Trabalho.
'"Effi sua meriSágem, o·--sêTihOr Presidente dâ RePdbfica
esclareceu que se manifestaram--pela pretendida ratificação
a -confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, a
Confederação Nacional dos Professores Liberais, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação-Nacional dos
Transportes Terrestres e a ·confederação Nacional do Comércio.
Pela ConVenção ns- -140, caQa "País-membro se obriga
a formular e aplicar uma política que· vise a prOmover o instituto da licença remunerada para educação, entendida essa
expressão como licença autorizada a um trabalhador para fins
educativos, por período determinado, durante as horas de
trabalho, com o pagamento de t:_emuneração correspondente".
Tais estudos, segundo o art. 10, podem ser: a) formação
profissional em todos os níveis; b) educação geral, social ou
clvica""';- e c) educação sindical.
A licença remunerada de que trata a convenção tem por
objetivo, de acordo com o art. 3_~>: a) a aquisição, desenv!Jlvimento e adaptação das qualificações profissionais e funcionais e ao incentivo e emprego e à segurança no emprego,
em t:ondições de desenvolvimento científico e técnico· e de
transformação económica e estrutural; b) a partiCipação ativa
e competente dos trabalhadores e seus representantes na vida
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da empresa e da comunidade; c) a promoção humana, social
e cultural dos trabalhadores; d) de maneira geral, favorecer

uma educação e uma formação permanentes e apropriadas
que facilitem a adaptação dos trabalhadores às exigéncias da
vida atual".
O projeto havia sido ~istribuído ~ Çq~s~~o de Relações
Exteriores, mas não chegou a ser examinado.
Em face da promulgação da nova Constituição, por decisão de 27 de março de 1989, o Senhor Presidente desta Casa,
com aprovação do plenário, determina o encaminhamento
a este Colegiada de todas as proposições em tramitã.ção- no
Senado.
· ·
É o relatório.
A Constituição em-vigor mante-ve à cOmpeú~iiciãdo Presi:
dente da República, ad referendum do Congresso, para celebrar tratados com Estados estrangeiros (art. 84, VIII). Manteve, também, a co-mpetência do Congresso para resolver definitivamente sobre os tratados assinados pelo Presidente da
República (art. 49, !).
Dispõe, também, a Constituição, n-o-art. 205 que:·

"A educ'ação, direito de todos e dever do Estado
e da família seràpromciV:ida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando a_o pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho."
Não há, pois, qualquer impedimento que--obstaculize o
andamento do projeto. Por outro lado, é indiscutível a relevância da convenção -pata o aperfeiçoamentO profissional, social
e sindical do trabalhador brasileiro.
Isto posto, pela aprovação dO Projeto de Decreto Legislativo n' 16 de 1988 (n' 21-17, de 1988-CD).
_.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1991. - Nelson
Carneiro, Presidente- Odacir Soares, ReiatQr-:-:-:- José Fogaça
- Chagas Rodrigues - Amazonlno Mendes - Cid Sabóla
de Carvalho - Oziel Carneiro - Carlos Patrocínio - Magno
Bacelar - Valmir Campelo - Antônio Mariz - -Eduardo
Supllcy - Maurício Corréa.
PARECER N• 411, DE 1991
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Relator: Senador J.osé Fogaça
Sob a apreciação desta ComiSsão, o texto do Projeto
de Decreto Legislativo n' 16, de 1988 (n' 21-A, de t988-CD)
que "aprova o texto da Convenção n~ 140, da Organização
Internacional do Trabalho- OIT, sobre a licença remunerada
para estudos, adotada em Genebra, em 1974, .durante a 59'
Reunião da ConferênCia Internacional do Trabalho".
Acompanhando a mensagem presidencial, que remeteu,
o referido acordo para os fins previstos no art. 49, I, da Constituição Federal, vem a exposição de motivos do Exm9 Sr. Ministro das Relações Exteriores, na qual consta que Ha Convênção
n<? 140 foi adotada na 59• Reunião da Conferência Internacional
do Trabalho, que se realizou em Genebra em 1974. O referido
tex~o foi examinado tanto pela Comissão Tripartite instituída
pelo Senhor Ministro de Estado do Trabalho através da Portaria n' 3.364, de 30 de outubro de 1986, quanto pela Comissão
de Direito do Trabalho. Nesses órgãos recebeu parecer favorável à sua ratificação, acolhido pelo Senhor Ministro do Tra·
balho.
Ao ratificar a referida Coilfefêncí8., _Cada País-membro
se obriga·a fonnular e aplicar uma política que vise a promover
_-o instituto da licença remunerada para educação, entendida
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essa expressão como licença autorizada a um trabalhador para
~ns educativos, por período determinado, durante as horas
de trabalho, com o pagamento de remuneração correspondente.
A política acima referida deverá ter-por objetivo cOntribuir para a :;tquisição;-desenvolvimento e adaptação das qualificações profissionais necessárias à PrOfissão; a pãrticipação
3tiv3. e competente dos trabalhadores na vida da empresa
e da comunidade; promoção humana, social e cultural dos
trabalhadores; e, de modo geral, fop1ecer a educação e a
formação permanentes e apropriadas que_ facilitem a adaptaçãO dos trabalhadores às exigências da vida atual.
1
.- • ' Con~~ltadãs a esse respeito, a Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Indústria, a Confederação Nacional das
Profissões Liberais, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, a Confederação Nacional da Indústria,
a Confederação Nacional dos Transportes Terrestres e a Confederação Nacional do Ço111:_ércio, mãnifestal-ám-se igualmente
favoráveis à ratificação da Convenção n~ 140, não sendo necessária, neste caso, a alteração da le$islação em vigor''.

Cumpre destacar ainda que os a tos internacionais do tipo
aqui considerado, Convenções Internacionais do Trabalho,
adotadas no âmbito da Conferência InternaCional do Trabalho, dentro dos quadros da OIT, são de natureza extraordinária em relação aos demais tratados ou convenções, o que
não afasta, no entanto, as inJunções da outorga legislativa,
prevista no art. 49, iriciso I, da Constituição Federal.
Quanto ao mérito, trata-:se de convenção cujO conteúdo
é totalmente compatível com o interesse ·nacional, proporcionando o aprimoramento da força de trabalho, com o conseqüente fomento das atividades de pesquisa e de aperfeiçoamento tecnológico de que tanto somos carecedores. De resto,
trata-se de deliberação fruto de consenso íntemacional, não
conflitante com o ordenameD.to jurídico brasileiro.
Dessarte, relevando o grande interesse nacional em aderir
à convenção, haja vista a sua conveniência e oportunidade,
sendo de constitucionalidade e juridicidade irreprocháveis,
somos pela aprovação; projeto de decreto legislativo ora exantinado.
·
Sala das Comissões, 13 de novembrÓ de 1991.'- Irapuan
Costa Júnior, Presidente- José Fogaça, Relator- Chagas
Rodrigues - José Ricba - Pedro Simon - Marluce Pinto
- Francisco RoUemberg- Antonio Mariz - Nelson Carneiro
- Valmir Campelo.
PARECERES N~ 472 E 473, DE 19111
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n' 16, de
1986 (Projeto de Decreto Legislativo n' 109-C, de 1985,
na Câmara dos Deputados), que "aprova o texto do
Acordo de Comércio, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
-ãa Trulândia, em Brasília, a 12 de setembro de 1984".

472,

DE 1991
PARECER N•
(Da Comissão de ConstituiÇão,
Justiça e Cidadania)
Relator: Seitador Antônio Luiz Maya
Sob a apreciaçãO desta Comissão, o texto do Projeto
de Decreto Legislativo n' 16. de 1986, que "aprova o texto
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do Acordo de Comércio, celebrado entre o Governo-da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia,
em Brasilia, a 12 de setembro de 1984".

Acompanhando a mensagem presidencial, que remeteu
o referido acordo para os fins previstos no art. 49, I, da Constituição Federal, vem exposição de motivos do Exm~ Sr. Ministro das Relações Exteriores, na qual const'!_ que uo referido
Acordo de Comércio estabelece a concessão recíproca do tra-

tamento de nação mais favorecida, ressalvados os compromissos de ambas as Partes Contratantes em esquemas supranacionais de integração econômica ou coih pa:fse=s~ limítrofes;
institui medidas que facilitem a realização de feiras e exposi·
ções comerciais tanto Do Brasil quanto na Tailândia; e cria
uma Comissão Mista bilateral, qu_e se reunirá, quando julgado
necessário, para estudar a implementação do Acordo e recomendar a adoção de medidas tendentes a estimular o desenvolvimento da cooperação econômica entre os dois países. A
conclusão do Acordo Comercial com a Tailândia justifica-se,
em particular, pela conveniência de proporcionar-se apoio
oficial aos agentes privados e governamentais do intercâmbio
bilateral, com vistas à superação dos obstáculos antepostos
pela distância geográfica entre os dois países. Presentemente,
o Brasil é o maior supridor latino-americano de mercado tailandês, e a pauta brasileira de exportações já_ ãpresenta apreciável grau de diversificação, com significativa participação
de produtos industrializados. O intercâmbio comercial BrasilTailândia, posto que de valores globais irregulares, tem apresentado tendência ascendente -ao longo dos -anos, _especialmente no tocante às exportações brasileiras, que se_ tem expandido em valor e em grau de diversificação. O Acordo Comercial, cujo texto é ora submetido à apreciação de Vossa ~~ce
lência, deverá constituir um marco institucional útU para a
expansão do comércio bilateral e, em particular, das vendas
para o mercado tailandês, que tem dado mostras de apreciável
capacidade de absorção de produtos brasileirosH.
Verifica-se ainda que na tramitação legislãtiVa do presente acordo, o Hltamaraty prestou informações adicionais
sobre o presente projeto, quando de sua tramitação na Câmara
dos Deputados. Naquela Casa do Legislativo, os parlamentares quiseram obter pormenores sobre as razõ_es q~e fundamentaram o ato bilateral entre o Brasil e a 'Taífándia. Os
documentos fornecidos pelo Ministério das Relações Exteriores trouxeram-lhes a certeza de que a conclusão do Acordo
Comercial Brasil-Tailândia justifica-se péla necessidade de
"proporcionar-se apoio oficial aos agentes privados e governamentais do intercâmbio, com vistas à superação dos_obstáculos
antepostos pela distância geogfãfica entre os dois países".
Destart"e, observa-se estarem fielménte preenchidos todos os mandamos constitucionais, sendo, quanto ao mérito,
de todo compatível com o ordenamento jurfdjco _brasileiro,
seja ele constitucional ou infl-acOilstitucional.
Por todo o exposto, somos pela normal tramitação do
projeto de decreto legislativo ora apreciado, nos termos de
-sua original propositura.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1990. - Cid
Sabóia de Carvalho, Presidente- Antônio Lulz Maya, Relator
- Oziel Carneiro - Jutahy Magalhães - Antônio Alves Maurício Corrêa- Wilson Martins- Afonso Sancho- Chagas -Rodrigues - Roberto Campos.
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PARECER N• 473, DE 1991
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Relator: Senador José Fogaça
Com base no art. 44, inciso I, da Emenda ConstituciOnal
n• 1/69, o Senhor Presidente da República submeteu à con_sideração do Congresso ~ acional, acompanhado de expos1çao ~e
motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Extenores, o texto do "Acordo de Comércio, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Reino da Tailândia", assinado em Brasília, a 12 de setembro
de 1984.
2. Quando de sua tramitação na Câmara dos Deputados a matéria obteve, por unanimidade, parecer final aprobatóriO de sua COmissão de Relações Exteriores, após esclarecimentos complementares solicirados ao Ministério ~as Rel.a-.
ções Exteriores e por este prestados. Também as entao Comissões de ConstituiçãO e Justiça e de Economia, Indústria e
Comércio da mesma Câmara votaram, por unanimidade, pela
aprovação do "Acordo" em tela. Fin-almente, com redação
final aprovada pelo plenário da Câmara Baixa, em 26-11-86,
veio ter o processado ao Senado Federal, em 19 -12-86 (fls.
18).
3. Em decorrência de demorada tramitação --1984 a
_1991-, a matéria foi alcançada por duas cartas constitUcionais
subseqüentes, o que ensejou a Papeleta SF- 27-3-89, do
Senhor Presidente do Senado, anexa por cópia.
4. Ouvida, preliminarmente, sobre o feito, a Douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, observou "estarem -fielmente preenchidos todos os mandamus constitucionais, sendo, quanto ao mérito., de todo compatível com o
ordenamento jurídico brasileiro, seja ele constitucional ou
infra-constitucional''.
O processado chega, agora, a esta Comissão de Relações
Extetiores e Defesa Nacional, para exame do mérito.
s.- O presente "Acordo de Comércio" entre o Brasil
e a Tailândia tem como meta natural a expansão do comércio
bilateral entre os dois países, isolados por considerável distância geográfica. Segu~_c!o a exposição de _motivos ministeriª-1,
a troca cOmercial ent:i"e o Brasil e a Tailândia tem apresentado
tendência ascendente ao longo dos anos, especialmente no
tqcante: às exportações brasileiras, que se tem expandido, em
valor e em grau de diversificação. Sabedor de que a Tailândia
tem se valido da sua condição de um dos maiores produtores
de arroz do mundo, o Brasil ali comparece como importador
desse produto. Em troca, a Ta-ilândia tem importado do nosso
País uma gama de produtos, aí incluídos desde farelo de soja
e algodão em rama, até barras de aço e máquinas de escrever,
segundo o Itamaraty.
6. Por outro lado, ressalte-se no "Acordo'' em foco,
precisamente no seu Ar_tigo II, a concessãcnecíptoca do tratamento de nação--mais-favorecida entre as Partes Contratantes,
direcionada para a imposição de direitos aduaneiros e formalidades alfandegárias com- vistas ao comércio exterior entre
os dois países. Coino sabido, dentro da cláusula de naçãomais-favorecida, um Estado promete ao outro os mesmos privilégios concedidos a um terceiro Estado mais favorecido.
As vªntag~ns oriunda~._d~ cláusula pactuada s~q~_assim, automáticas.
7. Em face do acima exposto, votamos pela aprovação,
na íntegra, do projeto de decreto legislativo em pauta, que
"aprova o texto do Acordo de Comércio, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
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uma novidade constitucional na Matéria: o art, 49; inciso I,
do Reino da Tailândia", celebrado em Brasília, a 12 de setem__da_ Carta de 88, Reza ele, textualmente:
bro de 1984.
. _

·

É o parecer, sub censura.

_

_

_ -:

-~

Sala das Comissões, 13 de novembro de 1991.- Irapuan
Costa Júnior, Presidente- José Fogaça, Relator- Antônio
Mariz Nelson Carneiro- Cbagas-ltOdligt.ies-- Vâlinir Canipelo- José Richa - Pedro Simon- Marluce Pinto- Francisco Rollemberg.
PARECERES N•' 474 E 475, DE f9!11Sobre O Projeto de Decreto Legislativo n~ 19, _de
1986 (n• 123-B, de 1986-CD), que "aprova o texto do
Acordo Internacional do Açlicar de 1984, concluído em
Genebra, em 5 de julho de 1984".
PARECER N• 474, DE 1991
(Da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Valmlr Campelo
I - Relatório
O texto do Acordo Internacional do Açúcar, acima _epigrafado, foi concluído em Ge-nebra, Suíça, em 5 de julho
de 1984.
·
·A tramitação da matéria no Brasil observo!!_ as normas
constitucionais entãõ ·vigentes, cUlminandO __com _a ediç~o do
Projeto de Decreto Legislativo n• 123-B, de 1986, da Câmara
dos Deputados, que aprovou o texto do citado Acordo, com
pareceres favoráveis e aprovação Unânime de todas as suas
comissões técnicaS.
__ _
Prosseguindo a sua traniltãção nõrinal, o processado veio
ter ao Senado Federal,..ª-inda em 1986, onde se transformou
no Projeto de DecietuLegisla!lvo n• 19, de 1986. Já na Comissão de Relações Exteriores desta Câmara Alta, a matéria
foi devidamente relatada,_ com_ par~cer f~voráy_el do então
Relator, Se-nador Frailcisco Rollemberg, em ·21 de outubro
de 1987.
·
··
Paralisado por quase dois -anos, o proiessado_v<?_lt(!a ~oviw
mentar-se, graças à_ Papeleta SF-27--~-89,_ da Pre~idência _da
Casa, anexa por cópia, e_ enviada a eSta C_oinissão de COnstituição, Justiça e Cidadania, para que seja iilStrU(do -,~ ... à
vista das novas disposições constítucionais em Vigor: .. ".-

II -.Voto do Relator
Temos como louváveis o zelo e a precaução da Presidência
da Casa. A providêiiêla primeira não-pOderia ser outra, de
vez que a morosidade na tramitação processual da espécie
fez carn que ela fosse alcançada, sucessivamente_, por dois
estatutos constitucionais difeieiúes. Todavia, ao compararmos
ambas as constituições no_concernente ao estrito objetivo do
nosso parecer, vemos que a Carta de 1988_nãu produziu alterações-substanciais aos textos-da Carta de 1967, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n• I, de 1969.
Assim, em matéría co"ilStifuciõnãl aiinfmte ã tfatãdos,
acordos, convenções e demais -"ãtos -iilter113cionais, a--competência privativa para proceder à sua celebração~ ~o Presidente
da República, sujeitã ão--rererendo do Congresso Nacional.
De iguill modo, a· competência exclusiva para resolver definitivamente sabre tratados, acordos, etc., prossegue sendo do
Congresso-NaciOnal. Entretanto-, chamámos a atenção para

"É de co-mpetência exclusiva do Congresso Nacio-

nal:
I - resolver definitivamente sOOi-e tratados, acordos ou atas internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio nacional." (O
grifo é nosso.)
·
Em conseqüência, parece-nos estar o processado em condições de ser encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, à qual caberá a apreciação do mérito do
Acordo em- tela, agora e também à luz do adenda constitucional de 1988.
Quanto ao texto do projeto de decreto legislativo ora
examinado, manifestamO-nos pela sua constitucionalidade, juridiciçiade, adequada técnica legislativa e boa redação.
E o parecer sub censura.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1991.- Maurício
Corrêa, Presidente - Valmir Campelo, Relator - Jutaby
Magalhães - Josaphat Marinho - · Elcio Alvares - César
Dias - Amir Lando - Magno Bacelar - José Paulo Bisol
- Jlinia Marise.
-PARECER N• 475, DE 1991

.

-·Da Comissão de R~lações Exteriores~ ºefesa ~.acional
Relator: Senador José Fogaça
-·--. -- - -- ----·' ·.
Com fulcro no art. 44, inciso I, da Emenda ConstituciOnal
Ir' 1, de 17-10-69, o então PreSidente da Repúbljca, Doutor_
José Sarney, submeteu à consideração do Congresso NaciOnal,
a~mpanhado de exposição de motiVos do Ministro do Estado
d3.s Relações Exteriores, o texto do ~'Acordo Internacional
Po .Açúcar de 1984", concluído em Genebra~ em 5 _de julho
..
de 1984.
.
_ 2. Quando de sua tram1táção na CâiD3ra dos Deputados, a matériã ·obteve aprovação unânime dâs sUas Comis~
11Pes de Relações Exteriores, de Constituição e J us~iça e de
-Economia, Indústria e Comércio.
3. Em conseqüência de demorada tramitação - 1985
a 1991 -~o presente processado foi alcançado_ por duas cartas
constitucion~is subseqüentes, o que ensejou a Papeleta
SF-27-3-89, do Senhor Presidente do Senado, anexa por cópia.
4~ Ouvida, preliminarme-nte, a Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, esta opinou, em 11 de setembro de 1991, pelo prosseguimento do feito, à luz do exposto
no art. 49, inciso I, da Constituição de 19~_8_: Assim, a matéria
retorna a esta ·comíSsão das Relações Exte-riOres e Defesa
Nacional - onde já recebera parecer favorável, em 21 de
outubro de 1987, do então Relator, o nobre Senador Francisco
__ R,_ollemberg -para reexame do mérito.
· · ·-5. Co-hio-é d~ t~~ios ~abido, o~ Àco~os Imernãcionais
do Açúcar têm por finalidade desenvolver, de forma racional,
a cooperação interriacional em questões de açúcar, entendido
o produto utilizado exclusivamente para Hconsumo humano
como·alimento", no dizer do próprio "Acordo" (art. 29 , item
9, parte final). .
.
_
O presente "Acordo", segundo a exposição de motivos
do Itamarati, foi assinado pelo Brasil junto à Organização
das Nações Unidas (ONU), em 28 de dezembro de 1984,
com o conseqüente depósito da notificaçâo de aplicação provi~
sória. Lembra o documento do Ministério ·das Relações E"xteriores que o acordo anterior, de 1977, "não logrou promover
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o equilÍbrio entre a oferta a dernandã, nem eS~hl>ilizar 9s_
A proposição em análise objetiva submeter à apreciação
preços aos níveis almejados", apontãndo como razão rn;aiot' · do Coiigresso Nacional o texto do Protocolo Adicional ao
do insucesso "o fato de a CEE não ter aderido ao instrumento COOv-ênili Cultural entre a República Federativa do Brasil
e de ter aceleradamente aumentado sua produção interna a e a República Oriental do Uruguai na área de rádio e televisão,
preços subsidiados, tomandco~se, em alguns anos, o_ maior celebrado em Montevidéu, em 14 de agosto de 1985.
exportador de açúcar do mercado livre''.
_
A matéria foi encaini:Ohada ao Congresso Nacional, em
6. O "Acordo" de 1984, ora sob comento, parece-nos 27 de setembro de 1985, em cumprimento ao art. 44, inciso
indicar novos rumos para a delicada questão da comercia- I, da Constituição Federal de 1969 (Emenda n~ 1), que lhe
lização internacional do açúcar. É o que deduzimos dos obje- atribuía competência exclusiva para "resolver defínitivamente
tivos expostos no seu art. 19 que, sob õ pálio da Coriferência sobre os tratados, convenções e a tos internacionais celebrados
das Nações Unidas sobre o Comércio e DesenVOlvimento, pelo Preside~te da República'':'
visam "fomentar a cooperação internacional em questões açUo·textó constitucional de 1988 manteve a Competência
careiras e, em particular, propiciar ·condições adiquadas para exclusiva do Congresso Nacional de resolver definitivamente
a possível negociação de um Acordo Internacional do Açúcar ~br~ tratados, acordos ou atas internacionais.
- ·
A diferença de tratamento dado à matéria ficou por conta
dotado de provisões económicas".
Ainda na parte substantiva do .. Acordo" destacamos itens de_ que 0 texto constitucional anterior referia-se a tratados,
__ coi:tVenções e atOs internacionais celebrados pelo Presidente
como:
-garantia de continuidade da Organização Internacional da República. O texto attial não faz menção ao fato de terem
do Açúcar como executante do presente Acordo (art. 31);
que ser celebrados pelo Presidente da República, porém, passa
-comprometimento dos membros_ na adoção de medidas a exigir que, para que seja necessária a sua ·apreciação pelo
para o cumprimento das obrigações assumidas (art. 27);
Con-gresso Nacional, venham acarretar encargos ou· compro~
-criação de um Comitê de Consumo de Açúcar, com- rriissos- gravosos ao patrimóitio nacional.
posta de exportadores e importadores, para o exam_~ de quesO programa de-- tnlbalhÕ objeto do Protocolo em exame
tões de interesse comum - utilização de sucedâneos, trata- prevê o desenvolvimento de cooperação cultural no campo
mento fiscal, efeitos do consumo em diferentes países, pronio~ de rádio e televisão entre os dois Governos contratantes me~
ção e expansão do consumo, etc. - (art. 30);
diante:
-resolução de litígios e reclamações quanto à aplicação
"a) intercâmbio de informações e experiências;
do "Acordo" (art. 32).
b) intercâmbio de técnicos;
c) programação de estágios para treinameritO áe pessoal;
7. Por derradeiro, lembramos que o açúcar, uiil produto
d) organização de-seminários,
e confàênCias; de base, está sujeito ãs variações constantes de preços, dada
a vulnerabilidade do mercado internacional, provocada por
e) fornecimento de programas de televisão de caráter
causas variadas. É de se esperar, portanto, que o presente cultural, científico e educativo;
"Acordo" venha a imprimir ao mercado internacional, do
0 fornecimento de program~s de rádio;
açúcar a disciplina que a matéria está a exigir, com benefíciºs
g) realização de programas ébnjuntos; e
para a comercialização do produto genuinamente b~asileiro.
h) qualquer outra modalidade .convencionada pelas Par8. Em face do até aqui exposto, somos pela aprovação, tes Cori1:ràtantes."
na íntegra, do projeto de decreto legislativo em questão, qUe
De uma forma ou de outra, pbrtanto, o Protocolo Adicio~
"aprova o texto do Acordo Internacional do Açúcar de 1984". na1 ao-Convênio Cultural entre o Brasil e o Uruguai acarreta
concluído em Genebra, em 5 de julho de 1984.
encargos no des_envolvimento das atividades nele previstas,
É o parecer, s.m.j.
razão pela qual concluímos pelo prosseguimento da tramitação
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1991. ----:_h1tpuan do presente projeto de decreto legislativo, oUvindo-se a com~
Costa Júnior, Presidente- José Fogaça, Relator- Francisco petente Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Rollemberg- Antonio Mariz - Valmir Campelo - Nelson a fim de que emita o seu parecer relativamente ao· mérito
Carneiro - Pedro Simon - José Ricba- Marluce Pinto.
da matéria.
Sala das Comissões, 8 de outubro de 1991. - Nelson
Carneiro, Presidente -Maurício Corrêa, Relator- Cid SaPARECERES N•' 476 E 477, DE 1991
Sobre o ProjetO de Decreto Legislativo n~ 21, de bóia de Carvalho - Chagas Rodrigues - José Fogaça Élcio Alvares - Amazonino Mendes - Oziel Carneiro 1986, que "aprova o texto do Protocolo A4iciona1_ ao
Carlos Patrocínio - Valmir Campelo - Antônio Mariz Convênio Cultural entre a República Federativa doBra~
Pedro Simon - Eduardo Suplicy - Wilson Martins - Magno
sil e a República Oriental do Uruguai na área de rádio
e televisão, celebrado em Montevidéu, em 14 de agosto Bacelar - Odacir Soares.
PARECER N• 477, DE 1991
de 1985".
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
PARECER N• 476, DE 1991
Relator: Senador José Fogaça
(Da Comissão de CoDstjtuição,
Apoiado no art. 44, inciso I, da Emenda Constítucional
Justiça e Cidadania)
n9 1, de 17-10-69, o então Presidente da República, Doutor
Relator: Senador Maurício Corrêa
José Sarney, submeteu à consideração do Congresso Nacional,
Por determinação da Presidência desta Casa, é submetido acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
à apreciação desta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo do Estado das Relações Exteriores, o texto do ~'Protocolo
Adicional ao Convênio Cultural entre a República Federativa
If 21, de 1986, para que seja hlstfuído à _vista das novas dispodõ Brâ.Sil e a República Oriental ~o Uruguai na área de rádio
-· " "sições constitucionais.

cursos

8088

Terça-feira 19

DIÁRIO DO CÓNGRESSO NACIONAL-(Seção II)

e televisãou, cele?rado em Montevidé_u,_ em 14 de agosto de
1985.
-·
.·o~
-~~---2. Quando de sua tramitação na Câmara d.os DepUtados, a matéria obteve aprovação unânime das suas Comissões de Relações Exteriores, de Constituição e Justiç3: e de
Educação e Cultura.
·
..•

_

3. Em decorrência de demorada tramitação - 1985 a
1991 - , o presente proC(!Ssado foi alcan~do por duas cartas
constitucionais subseqüentes, o·que ensejou a Papeleta
SF-27-3-89, do Senhor Presidente do Senado, anexa por cópia.
4. Ouvida a respeito, a Douta Comissão de Constitui~
ção, Justiça e Cidadania do Senado exarou par-ecer onde,
às fls. 23, esclarece que
"A diferença de tratamento dado à matéria ficou
por conta de que o texto constitucional an~erior referia-se a tratados, conVenções e atos internacionais celebrados pelo Presidente da República. O texto atual
não faz menção ao fato de terem que ser celebrados
pelo Presidente da República, porém passa a exigir
que, para que seja necessária a sua apreciação pelo
Congresso Nacional, venham acarretar ~_ncargos ou
compromissos gravosos ao património nacional."
para, no seu arrazoado final, concluir, às fls. 24:
"'De uma forma ou de outra, portanto, o Protocolo
Adicional ao Convênio Cultural entre o Brasil e o Uruguai acarreta encargos no desevvolvimento das atividades nele previstas, razão pela qual concluímos pelo
prosseguimento da tramitação do presente projeto de
decreto legislativo, ouvindo-se a competente Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nãcional a ff(n de
que emita o seu parecer relativamente ao mérito da
matéria."
5.

O Protocolo em questão tem por objetivo, segundo
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aJ~.~pública Federativa do Brasil e a RepúbliCa Oriental do
Uruguai na área de rádio e televisão", celebrado em Monte~
vidé'2 em 14 de agost~ de 1985.
··
b o parecer, s.m.J.
·
Saia das Sessões, 13 de novembro de 1991. - Iríipuim
Costa Júnior, Presidente - JoW Fogaça, Relator- Chagas
Rodrigues - José Richa - Pedro Simon - Marluce Pinto
- Francisco Rollemberg - Antônio Mariz.

PARECERES N~ 478 E 419, DE 1991
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 6, de
1988 (n•143-A, de 1986, na base de origem), que "apro-va o texto do Acordo de Cooper.i.ção Cientifica, Técnica
e Tecnológica, celebrado entre o Governo da RepúbUca
Federativa do Brasil e o Governo da RepúbHea Popular
da Hungria, em Budapeste, em 20 de junho de 1986".
PARECER N• 478, DE 1991
(Da -COmissáõ de Constituição,
-Justiça e Cidlidanla)
Relator: Serui.dor Magno Bacelar-Submetido à apreciação da Câmara dos Deputados, em
28-7-86, o texto do Acordo de Cooperação-científica, Técnica
e Tecnológica, celebrado entre o Govenio da RepúbliCa F'ederativa do Brasil e da República Popular da Hungria, foi aprovado medíante projeto de decreto legislativo, em 16-3-88,
sendo encaminhado à revisão desta Casa, em 18-3-88,- que,
por decisão da Presidência, datada de 27-3-89,~0 enviou para
esta Comissão, que procederá ao exame do texto nonnativo
- ã luz dos novos preceitos constitucionais.Oferecido ã aprovação do Congresso Nacional em razão
do_ comando constitUcional insculpido no indSo I, do art. 44,
da Constituição de 1967/69, o Acordo celebrado em 1986,
entre os Governo dO Brasil e da Hungria, em face da novel

~e=t~l~~~)~~ t::~~~~~~~:·:~:rot:;u:t=:s~~:~~~~~ :~~: ;:t~:d~!~~:~~s~=i~:~ :~~~s~~i~e~dr~t~~~~~ ~~r~~~!~

tevidéu, a 28 de dezembro de 1956, ratificado pelos respectivos Legislativo federal (art. 49, I, CF).
o instrumento normativo -para ·a aprova-ção de acordos
congressos nacionais, e em vigor desde 14 d~ junho de 1968";
a cooperação incent~vada pel~ referido at? ~nternacion~l atin- internacionais _ por se tratar de competência exclusiva do
ge, de ~odo espeCJal, o rádio _e a telev•sao. do _Brasll e do Congresso Nacional (art. 49, I, CF)- é o decreto legislativo,
Urugu~t. P~rtanto, serão os meiOS de comurucaçao de mas~a ~ espécie de norma jurídica ue prescinde de sanção-presidendo~ dols patses que absor~erão os progr~amas de cooperaçao cial.
q
mu~ua em área reconhecidamente sens1vel como a de eduTendo sido este _ 0 decreto legislativo_ 0 instrumento
caçao.
_
_
_ normativo utilizado pela Câmara dos Deputados para a apro6. Co-nforme ós-·m.ais abalizados ensinamentos de Direi- vaÇão do Acordo e iõexistindo quaisquer óbices, quer constituto Internacional Público 1 o Protocolo objetiva ,regist!ar o acor- cionais ou regimentais, à tramitação, nesta Casa, o Projeto
do concluído ou que--pretendem concluir os negoctadores de de Decreto Legislativo n"' 26, de_ 1988 (n"' 143-A, de 1986,
um tratado ou convênio. Aliás, é o que reza o próprio título na Casa de origem), somos- pela sua aprovação nos termos
do Protocolo em-exame: Protocolo Adicional ao--Convênio em que se encontra redigido.
Cultural entre a República Federativa do Brasil e a República
Sala das Comissões, 8 cfe- outubro de 1991. - Nelson
Carlieiro, Presidente -Magno Bacelar, Relator- Cid Sabóia
Oriental do Uruguai, na área de rádio e televisão.
7. Por derradeiro, ~abe lembrar o Artigo VI do presente de Carvalho - Ju~y~ Magalhães - C~agas ';todrigues Protocolo Adicional, que confere às Seções Brasileira e Uru- José Fogaça~ Elcio Alvares - A~tômo Manz - Odacir
guaiadaComissãoGeraldeCoordenação,cria:dapei_oTratado Soa~- Oztel Carneiro- Amazomno Mendes- Eduardo
de Amizade, Cooperação e Comércio, celebrado entre os dois Suphcy- Pedro Simon.
países em Rivera, em 1975, a análise, a programação, a coorPARECER N• 479 DE 1991
denação, a avaliação e a execução dos projetas indicados no
'
citado Protocolo.
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
8. Em face do exposto, somos pela aprovação, na ínteRelator: Senador José Fogaça
gra, do projeto de decreto legislativo e_m questão, que ..aprova
De acordo com o disposto no art. 49, I, da Constituição
o texto do Protocolo Adicional ao Convênio Cultural entre. Federal, o Excelentíssimo senhor Presidente da República
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en~c:- à _ourorga

legislativa o texto _do presente "Acordo de
Cooperação Científicà, Técnica e Tecnológica, celebrado en~
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da Hungria, em Budapeste, em 20 de
junho de 1986".
·
.
Acompanha a mensagem presidencial a exposição de mo·
tivos do Sr. Ministro das Relações Exteriores, na qual destaca
que o referido acordo foi "celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular ?a Hungria, em Budapeste, em 20 de junho findo,
por ocasião do encerramento da VIII Reunião da Comissão
Mista Brasil~Hungria.
A assinatura do referido instrumentO atende a diSposição
do. Governo brasileiro em diversificar seus parceiros- na área
de ciência e tecnologia, buscando iD.corporar ao desenvolvimento nacional novas técnicas e processos elaborados em
outros países.
No âmbito do Leste Europeu, foram firmados acordos
semelhantes com a URSS, Roménia, RDA e Tchecoslováquia, já estando_ em curso programa de troca de cientistas
com o primeiro daqueles países.
O referido Acordo, teve seu texto examinado e aprovado
no âmbito da Subcomissão de Cooperação Científica e Tecnológica, que se reúne mensalmente_ na sede da Colest~. e da
qual participa representante do Ministério da Ciência e Tecnologia.
CO'nsultas aos principais órgãos brasileiros na área de
pesquisa, agricultura e irrigação foram fonnuladas, tendo havido manifestação de real int~sse no estabelecimento de um
esquema de cooperação bilateral com a Hungria,_ sobretudo
nas áreas de microeletrônica, software, biotecnologia, química
fina, energia, produção de alimentos, armazenagem de grãos
e produtividade leiteira.
Em face das possibilidades acima apontadas foram, então,
levadas a cabo negociações com as autoridades húngaras sobre
o texto do citado acordo, tendo-se chegado a um entendimento
final para a assinatura do documento em pauta.
Em vista do exposto, submeto a Vossa Excelência o anexo
projeto de mensagem, para que, se assim houver por bem,
o encaminhe ao Poder Legislativo, para fins-de exame e eventual aprovação.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelênda, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profUndo
respeito.
Trata-se de Acordo de Cooperação manifestamente oportuno ao interesse nacional, em uma área altamente significativa ao nosso processo_ de desenvolvimento. Resta relevar
tão-somente o especial interesse que o Brasil deve passar a
ter com os países do Leste Europeu,- que se constitUirão em
parceiros comerciais muito convenientes, haja vista- os volumosos incrementos económicos que ali se verificani:
Pelo exposto, somos pela aprovação do texto do projeto
de decreto legislativo ora apreciado.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1991. - lrapuan
Costa Júnior, Presidente - José Fogaça, Relator - Pedro
Simon - V alm!r Campelo - Marluce Pinto - Chagas Rodrigues - Antonio Mariz - Nelson Carneiro - Francisco RoHemberg - José Rlcha.
PARECER N• 480, DE 1991

Da Comissão de Relações Exteriores e Dffesa Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo n' 29, de
1984 (Projeto de Decreto Legislativo u• 69-B, de

.
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1984-CD), qne "aprova o texto da Convenção n• 119,
sobre "Proteção das Máquinas, adotada na 47' Sessão
da Conferência Internacional do Trabalbo, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, realizada em
Genebra, em 26 de junho de 1963".
Relator: Senador José FogaÇa
Eni obediêlicia ao determinaqo- no art. 49, inciso I, da
Constituição Federal, veío a ter esta Câmara Alta, para apreciação, o Projeto de Decreto Legislativo n• 29, de 1984 (n•
69:B, de 1984-CDl, acima epigrafado, o qual passamos a rela·
tar.
.
2. -Em conseqüência de longa tr~itação - cerca de
quatro anos- neste Congresso Nacional, o presente processado foi alcançado por dois estatutos constitucíonãis diferentes, comprovado com a emissão, pela Presidência da Casa,
da Papeleta SF27-3-89, anexa por cópia. Ouvida, preliminarmente, a Douta Comissão de Coilstituição, Justiça e Cidadania, esta opinou, em 29 de novembro de 1990, pelo prosseguimento do feito, à luz do texto do art. 49, inciso I, da Carta
Constitucional de 1988. A matéria, que já obtivera, em 12
de junho de 1985, parecer favorável da antiga COmissão de
Relações Exteriores desta Casa (fls. 29), retorna, agora, à
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para
reexame do mérito, em ~ace da nova Lei Funda~ental.
3. Da leitura de todo o processado, ressaltam opiniões
controvertidas sobre o tema básico da Convenção -Di> 119, da
OIT: proibição, pela legislação nacional, de venda e locaçãode máquinas cujos dispositivos perigosos estiverem desprOvidos de proteção apropriada. A responsabilidade por infringênCia -a tal proibição recairá sobre o vendedor, o locador,
o cedente a qualquer título, o expositor, o fabricante e respectivos mandatários. Louve-se, ainda e a p~opósito, o Artigo
XVI da presente Convenção da OIT, que reza, textualme-nte:
"Qualquer legislação nacional que efetivar as disposições da presente Convenção deverá ser elaborada
pela autoridade competente após consulta às organizações mais representativas de empregados e empregadores interessados, assim como, ocorrendo o caso, às
-_-organizações de fabricantes.~·
Por outro lado, é de salientar-se, na espécie, que, durante
a sua tramitação na Câmara dos Deputados, o texto da Convenção- n~> 119 obteve aprovação de todas_ as suas comissões
técniCas, o que nos leva a reconhecer a inteira proprietlade
da adoção do ato internacional da Organização Internacional
do Trabalho. Nesta Câmara Alta, a acolhida da matéria não
poderia ser diferente. A legislação trabalhista pátria, já de
si vanguardeira na incorp-oração de dispositivos de proteção
médico-social à classe trabalhadora, poderá, com a presente
Convenção, ampliar--a -inserção em seu texto dos benefícioS
ali contidos, e que visam tão-somente a proteção à integridade
física do homem que lida diretamente com a máquina.
Em decorrência do acima exposto, somos pela aprovação,
na íntegra, do presente projeto_de decreto legislativo que
"aprova o texto da Convenção :Õ.11 119, sobre "Proteção das
Máquinas", adotada na 47• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho
- OIT, realizada em Genebra, e encerrada em 26 de junho
de 1963.
É o parecer, s.m.j.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1991. -lrapuan
Costa )únlor, Presidente - Jos€Fogaça, Relator - Cha_gas
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Rodrigues - Antonio Mariz -- Nelson Carneiro- Jo~ Richa

Convenção n" 134, da Organizaçao Internacional do

- Pedro Simon - Marluee Pinto - Vabnir Campelo.

Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho,
dos marítimos, adotado em Genebra, em 30 de outubro
de 1970, durante a LV Sessão da Conferência Interna-

Franciseo Rollemberg

PARECER N•481~DE 1991
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio~
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo ~ 25, de
1984 (Projeto de Decreto Legislativo o' 70-B, de
1984-CD), que "Aprova o texto da Convenção n' 133,
da Organização Internacional do Trabalho - OIT, sobre alojamento a bordo de navios (disposições- complementares), adotada em Genebra, em 30 de outubro
de 1970, durante a ss~ Sessão da Conferência Interna~
clonai do Trabalho".
Relator: Senador José Fogaça
Nesta Comissão de Relações ExterioreS e Defesa N ãcional, para a devida apreciação~ o texto do Projeto de Decreto
Legislativo acima epigrafado.
Em conseqüência- de longa tramitação, aí inciuída uma·
paralis3ção por quatro anos. O presente pi'Ocessado foi alcan~
çado por dois estatutos constitucionais diferentes, comprovada
com a emissão pela Presidência da Casa, da Papeleta SF 27~3-89, anexa por cópia. Ouvida, preliminarmente, a Douta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaniat esta opinou,
em 29 de novembro de 1990, pelo prosseguimento do feito,
à luz do texto do art. 49, inciso I, da Carta_constitUcional
de 1988. Assim, a matéri'i! retorna a ~sta ComissãO -de RelaÇões
Exteriores e Defesa Nacional, para reexame do mérito.De todo o processado, ressaltam opiniões controvertidas
sobre o tema: aperfeiçoamento dos alojamentos das tripulações dos navios alocados à navegação marítimã, seja no trans~
porte de mercadorias ou de passageiros, para· fins comerciais,
dentro de determinadas ~pecificídadçs técnicas.
De início, seja registrado que a Convenção n"' 133, da
OIT, ora em -debate, é apenas eiD adenda à Convenção n~
92, de igual origem, adotada em 1949 e já retificada pelo
Brasil. Por outro lado, a _espinha dorsal da Convenção n"'
133 eStá ·na louvável to tenção da Orga~ização Internacional
do Trabalho de proporcionar às trip~lações marítimas melhores condições de alojamento a bordo dos navios mercantes
ou -de transporte de passageiros, hoje reconhecidamente ina~
dequaúos para quem passa grande parte da sua vida profissional distante do ambiente familiar e ~m condições materiais
- e psieõl6gicas desfavoráveis.
Em face do exposto, somos pela aprovação do presente
Projeto de Decreto Legislativo que "Aprova o texto da COnvençã-o n~ 133, da Organização Internacional do Trabalho..;_
OIT, sobre "alojamento_ a bordo de navios (disposições ~
complementares)", adotada em Genebra, em 30 de outl!bro
de 1970, durante a 55~ Sessão da Conferência Internacion3.J
do Trabalho';..
É o Parecer, sob censura.
~
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1991. ---=-lrapuan
Costa Júnior, Presidente - José.Fogaça, Relator- Cbagas
Rodrigues - José Richa - Pedro Simon - Marluce Pinto
- Francisco Rollemberg - Antonio Mariz - Nelson Carneiro
- Valmir Campelo.
PARECER N• 482, DE 1991
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio·
nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n' 22, de
1985 (n' 83-B, de 1985-CD), que "Aprova o texto da

cional do Trabalho".

Relator: Senador José Fogaça
Em obediência ao determinado art. 49, inciso I, da Constituição Federal, veio ter a esta Câmara Alta, para apreciação,
o Projeto de Decreto LegislativQ n' 22, de 1985 (n• 83-B,
de 1985-CD), acima epígrafado, o qual passamos a relatar.
2. - Em conseqüência 'de longa ti-alii:itaÇão, aí incluída
uma paralisação por quase dez anos, o presente processadO
foi alcançado por dois estatutos constitucionais diferentes,
comprovada com a emissão, pela Presidência da Casa, da
Papeleta SF27-3-89, anexa por cópia. Ouvida~ prelimi:Qarmente, a Douta Comissão de Constituiçáo~ JUstiça e Cidadania,
esta opinou, em 29 de novembro de 1990, pelo prosseguimento
do feito, â lu~ do texto do a!f. 49, inciso I, da Carta constitu·
cional de 1988. A matéria.- que já obtivera, _enil985, parecer
favorável da antiga Comissão de Relações Exteriores desta
Casa (fls. 38), retoma, agora à ComisSão de Relações Exteriores e_pefesa Nacional, para reexame do mérito, em face
da nova Lei Fundamental.
todo o processádo, ~essaltam oPinic?es
3. Da leitUni
controvertidas sobre o t~ma básico da Convenção n"' 134, da
OIT: prevenção de acidentes a bordo dos navios, tanto no
mar como nos portos, excetuados os navios de gUerra, e desde
que_ destinados nonnalmente à navegação marítima. Todavia
observe~se que a_ Co,nv~nçãb em foçó, procura prevenir que tâiS acidentes - corriqueiros até, en'l se tratandO de ativlàades
an:iscadas c9m as dos trabalho~ portuários -e marítimOS sejam reduzidos ao mínímo, bem próximo das características
de Y:rii.ll_Jatalidade. Para tanto, a Conferência Geral da OIT
lavou-se em convenções e ~colilendações internacionais específicas~· já existentes, particularmente a Convenção sobre Li·
nhas de Cargas, revista em 1966, ambas tratando de medidas
preventivas de segurança e proteção -aos tripulantes de navios
quando no exercfcio de suas atividades, sejam estas a_ bo_rdo
ou na faixa portuária. Ademais, nóte-se no final_ do Preâmbulo
da Convenção a citação da cooperação da OrganizaÇão Marítima Consultiva Intergovemamental na elaboração das nor~
mas da Convenção n"' 134, particularmente na sua parte subs~
tantiva.

de

-4. Em face do_ acima exposto, vOtamos_ pela aprovação,
na íntegra, do presente Projeto de Decreto Legislatiyo que
"Aprova o texto da Convenção n"' 134, da Organização Internacional Qo Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Tra- _
balho dos Marítimos, adotada em Genebra, em 30 de outubro
de 1970, durante a L V Sessãa da Conferência Internacional
do Trabalho.".
É o parecer, s.m.j.
Saia das Comissões, 13 de novembro de 1991. -lrapuan
Costa Júnior, Presidente- José Fogaça, Relator- Antonio
Mariz - Chagas Rodrigues - Nelson Carneiro - José Richa
- Pedro Simon - Marluce Pinto - Valmir Campelo - Francisco RoUemberg.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Coita) - 0 Expediente
lido vai â publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido
pelo Sr. I' Secretário. -
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É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 376, DE 1991
Cria o Estatuto do Idoso e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO!
Disposições Preliminares
Art. 1"' Esta lei institui o Estatuto do Idoso, destinado
a regular os.direitos especiais assegurados às pessoas idosas
Art. 2"' - Consideram-se idosos, para os efeitos desta lei,
as pessoas maiores de sessenta e cinco anos.
Parágrafo únko. Estendem-se os efeitos desta lei àqueles
que, mesmo não tendo a idade cronológica citada no caput
deste artigo apresentam condições biológicas e psicossociais
equivalentes a essa faixa etária.
Art. 3• É dever da família, do poder público e da sociedade prover o atendimento especial às pessoas idosas, de modo
a preservar sua dignidade, sua integridade fíSici e InO~al, seus
valores éticos, religiosoS e culturais.
Parágrafo único. O poderpUbHco, para darCUriiprimento ao disposto neste artigo, cri:ãrá delegacias especializadas
para atendimento ao idoso.
Art. 4!' É punível, nos tennos da lei, toda forma de
negligência n_o atendimento ao idoso, ou de desrespeito à
sua condição especial de pessoa em processo de redução da
vitalidade.

TÍTULO II
Dos Princípios Gerais
Art. 5!' SãO_ -priilcípios norteadores- desta Lei:! - valorização da autonomia, sochtbiJidade e capacidade
produtiva do idoso;
I I - combate a toda.forma de preconceito contra o idoso;
III- compensação das restrições biológicas próprias da
idade por meio de proteção especial;
IV- respeito às cOndições especiais dos idosos.
Parágrafo único. A aplicação desses priridpfos sáá dirigida de modo a:
· · ··
a) cnar e preservar estruturas que garantam a participação do idoso nas atividades sociais e económicas;
b) mobilizar a sociedade na atenção aos idosos, prinCipalmente na defesa dos mais carentes;
c) eliminar toda medida discriminatória etn r<l.Zão da
idade;
d) atender de forma especiãl às necessidades do idoso,
respeitando suas condições físicas, pSicóSSóCia1s- e eéOnômicas.
Art. 69 A política naciOnal de atendimento ao idosO
é orientada para os seguintes objetivos:
I - prestar serviços de assistência médico-hospitalar, social e habitacional ao idoso, iiltegrado na sociedade ativa na
medida de suas aspirações;
I I - criar centros sacias onde o idoso não obrigado seja
atendido através de programas voltados para a sua promoção
social;
III- proceder ao levantamento nacional das condições,
necessidades e número de idosos.
Parágrafo único. Para a consecução desses ob jetivos, os
serviçbs de levantamento demográfico promoverão a amostragem anual dos aspectos psicossociais e económicos dos idosos,
procedendo ao cadastramento da_ população idosa da zona
rural, dos centros urbanos e das periferias.
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TITULO III
Dos Direitos Fundamentais

CAPÍTULO!
Vo Direito à Vida, à Saúde, à Liberdade
e à Dignidade
Art. 7!' O idoso tem direito ã preservação da sua vida
e da sua saúde, mediante atendimento preferencial em todas
as instituiçõeS públicas e privadas, de modo a lhe propiciar
assistência especializada, em decorrência da sua fase etária.
Art. 8" É assegurado ao idoso o direito de dispor dos
seus bens segundo sua vontade, sendo admitida interdição
somente em caso judicialmente comprovado de incapacidade.
Art. 9~> As instituições públicas e privadas destinadas
ao atendimento à saúde física- e j:>siquica são proibidas de
exCluir ou deixar de admitir o idoso nos seus programas, em
razão da idade.
Art. 10. Nos termos dos artigos 30, inciso VII, e 198,
parágrafO Unico, da ConstituiÇão Federal, e observado o dis~
posto nos arts. 3• e 4• da Lei n' 8.142, de 28 de dezembro
de 1990, os Municípios prestarão, através do Sistema Único
de Salíde, serviços de atendimento à prevenção e manutenção
da saúde à assistência social dos idosos:
I - os de população inferior a dez mil habitantes, mantendo ambulatórios geriátricos;
I I - os de população entre dez mil e cem mil habitarites,
mentendo ambulatórios geriátricos e unidades móveis de saú~
de para atendimento domiciliar;_
_
_ _ _ __
III- os de população entre trinta rriil e cem mil habitante_s, organizados nos termos do art. 30,--inciso IV, da Constituição Federal, atendendo, na fonna indicada no inciso anterior, aos distritos, na pfopotçãõ de sua densidade populacíonal;
IV- os de população superior a cem mil habitantes,
mantendo pelo menos uma unidade geriátrica em cada hospital
existente na sua_sede, além das obrigações contidas nos incisos
anteriores.
Parágrafo único. A assistência à saúde do idoso incluirá
o caráter de prevenção, abrangendo os aspectos nutricionais,
·
de higiene, ambientais e psicossocütis.
· Art. 11. Os hospitais públicso são obrigados a manter
unidades geriátricas com pessoal de formação gerontológica
em permanente atualização.
Art. 12. Os hospitais da rede privada serão fiscalizados pelos serviços da medicina pública para verificar se as
suas unidades geriátricas obedecem aos padrões fixados para
os estabelecimentos públicos.
Art. 13. Os Municípios,-·no· âmbito so Sistema Único
de Saúde, deverão manter atualizado o cadastro da população
iàOsa rural, para atendimento médico domiciliar regular e
periódico, assim como hospitalar.
Art. 14. Os cursos de formação médica ou paramédica
incluirão em seus currículos disciplinares de conteúdo gerontológico.
Art. 15. Dos currículos dos_ cursos de Arquitetura e
Engenharia Civil constarãO mitérias relativas à coriSti-U.ção
matérias relativas à construção e adaptação de estabelecimentos hospitalares com vistas ao melhor atendimento dos idosos.
Art. 16. Nas cadeiras de Higiene in1nistradas nos cursos
de segundo grau, é obrigatório o ensino de noções_de geriatria
e psicOlogia da terceira idade.
Art. 17. Os serviços de divulgação do. poder público
trasmitirão conhecimentos relativos às conquistas na áre3. -de
saúde que favoreçam_ o bem-estar do idoso.

8092 Terça-feira !9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)

Novembro de 1991

Art. 18. Os Conselhos Regionais de. Medicina instituirão prêmios para recbnhecímento dos profissionais da área
médica e paramédica que se destacarem, em ~~da ano, pelos

CAPÍTULO III
Da ProfiSsionalização e do Trabalho
Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade
serviços geriátriCos-prestadoS.
Profissional adequada ãs suas condiçõ_es físicas, iritelectuais
e psíquicas.
CAPÍTULO II
Parágrafo único. As atividades atribuídas ao idoso,
Da Habitação e da Convivência FamDiar
aJém de obedecerem ao disposto no caput deste artigo, serão
e Comunitária
planejadas de modo a favorecer o desenvolvimento de suas
__ _
Art. 19. O idos~ tem direito a moradia digna, -no selo aptidões.
Art. 27. os- horários de trabalhO Sefão ajustados de
de sua família natural ou substituta, ou em ambiente residenmodo a não prejudicar a saúde do jdoso.
cial provido pelo poder público.
Art. 28. Salvo a hipótese prevista no art. 40, inciso II,
Art. 20. O idosO carente, assim considerado o que n~o da Constituição Feâeraf, nenhum idoso será af~tado compuldispõe de manter o próprio sustento, se=rá-~m-antiâO-~ praereflsoriamente de atividade profissional por motivo de idade,
cialmente, junto à sua famfiia e re.ceberá assistência financeira, excetuado caso comprovado de incapacidade física ou mental.
médica e psícossocial do poder público.
Art.29. O poder público criará oportunidades de trabaArt. ·21. As instituições -asilares, mantidas pelo poder lho para os idosos, aproveitando S!J.a_s habilitações em prograpúblico para acolhimento_ aos idosos,_terão as seguintes carac- mas permanentes ou temporários·, tais co·mo os de alfabetiterísticas essenciais: iáÇãõ- de adultos, assistência à criailçà e ao- adolescente e
._
___
__
.
I -serem exclusivamente dedicadas aos desabrigados e outros similares.
Art. 30. É proibida a fixação de limite superior de idade
sem familia;
II- obedecerem a padrões fixados pelo órgão sanitário em concursos paia o serviço público.
Parágrafo úncio. Em caso de empate em classificação
competente;
de concurso público, o mais velho tem preferência sobre o
III- proverem a prevenÇão da saúde; e
IV -desenvolverem atividades para o Jazer, a convivên- mais-novo para norneaçãq ou Coritr3tãÇão~ Art. 31. O poder público instituirá serviço especialicia comunitária e o desenvolvimerito das aptidões ao trabalho,
zado de atendimento à necessidade de emprego do idoso,
ao estudo e às artes.
mantendo cadastro pertinente a oferta e procura do mercado
Parágrafo úníCO~AsinStítui'ÇOes de qué ii-atia
de trabalho.
artigo poderão abrir voluntariado gratuito para a consecução
Art. 32. O poder público manterá programas de profisde suas tarefas, observada a formação profissional dos volun- sionalização especializada para idosos, de modo a propiciar·
tários.
- · ··
lhes oportunidade para o exercício de atividade regular e reArt. 22. Qua1Cfuer adulto ou núcleo familiar poderá munerada, adequada às suas condições e às necessidades do
candidatar-se ao acolhimento de um idoso, ou prover o susten- mercado de trabalho.
Art. 33. O poder público poderá conceder estímulos
to de até três idosos comprovadamente carentes, assegurada
a sua inclusão como dependentes para efeito de cálculo do fiscais às empresas privadas que:
I - ampliarem seus quadros com vistas ao efetivo" Cnij)fe-Imposto de Renda.
.
. .. _ .
.
Art. 23. Os idosos de condição económica precária po- go de pessoas idosas;
II- formarem cooperativas ou associações pafa atendiderão congregar-se em unidades de núcleos habitacionais
construídos pelo poder público, mediante pagamento de taxa mento ãsneces~dades de habitação 1 saúde e promoção pessoal
do idoso;
ocupacional proporcional ã própria renda.
III- criarem, isolada ou conjllnt3plente, ou ainda em
§ 1!) Os núcleos habitacionais gararitirão pelo menos oi- convênio, instituições de previdêD.cia privada.
to metros quadrados, em média, de espaço vital por habitante.
Art. 34. O poder público instituirá, na forma a ser regU§ 2\) Os núcleos habitacionais serão organizados de mo- lamentada, premiações de reconhecimento público para as
do a proporcionar atendimento às necessidades do relaciona- pessoas que se destacarem por trabalho voluntário não remunerado em hospitais, creches e demais instituições assistenmento humano.
_
_
. ~ ..
ciais.
§ 39 Os municípios de população superior-a -trinta miJ
habitantes poderão construir núcleos habitacionais nas condiCAPÍTULO I"V
ções previstas neste artigo, mediante financiamento à conta
Eduêáção, Cultor~ e LHzer
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS.
Art. 35. O idoso tem direito ao desenvolvimento pes~
Art. 24. Os ido.~os poderão participar de programas eminstitUições Iriattlidas pelo poder público, em regime de semi- soa! por meio do estudo e da participação no patrimônio eultu. ral da nação, proibida a fixação de limite de idade para matríinte=mato~
Parágrafo úflico. Os-muilicÍpioS-Corii popUlação Supe"iior cu]a em estabelecimento de ensino.
Art. 36. O poder público I>roverá o ensino gratuito a
a trinta mil habitantes poderão éõnstruir pelo menos uma
unidade das previstas neste artigo mediante .finãnciamento idosos em classes especiais, de acordo com ·a seguinte distribuição de responsabilidade:
_
à conta do FGTS.
·
.
·
. .
I - no plano municipal, na rede pUblica de ensino fundaArt. 25. As administrações est~ua_is e_ municipais poderão estabelecer prêmios ãos cidã.dãos que, de acordo com mental, dada especial atenção à zona rural e às periferias
a regulamentação desta Iei, contribuírem para a construção urbanas, para efeito de alfabetização e ampliação de conhecimentos básicos e de profissionalização;
e manutenção de Centro de Convivência de Idosos..
+

caPur-deste

c
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II- no plano estadual, nas escolas técnicas profissionilArt: 45. Ao idoso prejudicado em direito assegurado
lizantes, com vistas ã Imediata reintegraÇão do idoso à ativi- pói" lei dar-se-á atendimento em delegacia especial, a que
dade produtiva;
se refere o art. 4'", onde será atendido por pessoal especiaIII- no plano federal, nas universidades, em cursos vol-· lizado.
tados para as a:tividades compatíveis CorO. aS OOridições psicosArt. 46. As instituições de atendimento ao idoso têm
somáticas dos idosos. _
__
_ __ o _prazo de seis meses para se adaptarem às diretrizes desta
Parágrafo único. Os cursos especiais de que trata este lei.
artigo serão fiscalizados e obedecerão aos critérios fixados
Parágrafo único. O liãO cumprimento do disposto neste
pelos Conselhos de Educação:dos respectivos níveis de ensino. artigo implica a inabilitação para o recebimento de qualquer
Art. 37. Preliminarmente à abertura dos cursos referi- auxílio ou subvenção dos poderes públicos, até que cesse o
dos no artigo anterior; serão realizadas pesquisas para iden- motivo de inabilitação.
.
.
tificar:
_Art. 47. O Poder_ Executivo regulamentará esta lei no
I) as preferências e pOtencialidades dos candidatos;
prazo de sessenta dias..
. __
_
.
II) a capacidade de aproveitamento da clientela pelo
Art. 48. Esta let entra em VIgor na data de sua pubhmer_cado de trabalho.
caçao.
Parágrafo único. A distribuição da carga horária, os
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.
períodos letivos e o -mate_rial didático_ serão adequados ao
Justificação
tipo especial de alunos.
O
fenômeno
do
envelhecimento
não tem sido consideArt. 38. Os currículos dos cursos -especiais para idosos,
em todas os níveis, incluirão conteúdos relativos às técnicas rado, no século atual, sob um enfoque positivo. Em razão
de comunicação, computação e demais conquistas da ciência, da valorização excessiva dos atributos físicos, que garantem
de modo a permitir que o idoso tenha acesso aos conheci- supremacia aos mais jovens sobre os mais velhos, aos mais
belos sobre os meno~ belos, o avanço da idade é temido como
mentos da vida mo~~ma.
uma espécie de castigo a que a humanidade deve subineter-se.
Art. 3'l.- O poder público apoiará a iniciativa de empre- Em todas as áreas da vida humana, na medida em que o
sas e associações que mantiverem-escolas para promoção social
tempo produz seus efeitos, a impOrtância social dos idosos
do idoso, colocando à disposiÇão professores e____in_s_tr_uto~s decr~sce e as funções que lhes caberiam vão-lhes sendo subda rede oficial de ensino.
trafdas.
Art. 40. As aulas de História, da rede de ensino públiHá exemplos de culturas em que o respeito à ej!tperiencia
co, nos três níveis de escolaridade, nas datas de comemorações é traduzido na escolha dos anciãos para desempenharem as
cívicas, poderão ser ministradas por idosos da comunidade, mais altas funções religiosas, em que as decisões para a harmona condição de representantes da memória nacional.
nia dos membros da nação são tomadas ouvindo-se os conseArt. 41. O poder público, para incentivar aS-iniciativas
lhos desses depositários_ da sabedoria. O comum, porém, nas
em favor dos idosos, dará tratamento preferecial àqueles que: sociedades modernas, é que os idosos sejam, quando muito,
I - no caso de concessão de canais de comunicação -so- . reconhecidos como representantes da memória cultural, elecial, firmarem compromisso de incluir programação especial- mentos pouco úteis e, até, por vezes, entraves no_processo
mente dirigida aos mais velhos;
de desenvolvimento.
II - no caso de autorização para funcionari::ieõto de casas
Dentro dessa concepção equivocada, desenvolveu-se o
de espetáculos, concederem aos idosos descontos de, pelo sentimento, entre os mais joVens, de que os mais velhos são
menos, cinqüenta por cento no valor do ingresso;
menos capazes. Com efeito . . .:. .:: excetuando-se casos de idosos
III- no caso de utilização de áreas públicas, incluírem
que mantêm ..status", seja no desempenho profissional ou
em seus projetas -iriSt3.lações especiais para idosos.
-- artfsfico, seja por deterem porções bem aquinhoadas de patri·
Ar_t. 42. O podá público, através de seus órgãos de mónio econômico-finànceiro, -.....:..; as ]Jessoas ma'is velhas são
apoio à cultura, incentivará a produção artfstico-cultural dos segregadas da vida ativa, vão sendo gradativamente isoladas.
mais velhos, por meio de concursos anuais de participação Tratando-se daqueles com poucos recursos financeiros, são
exclusiva de pessoas com idade superior a quarenta. e cinco merecedores da caridade social. Por ísso se multiplicaram as
anos.
instituições tif)o asilO, Onde o idoso fica isolado, recebendo
"tudo o que é necessário: alimentação, teto, roupa lavada."
TÍTULO IV
Nas últimas décadas, surgiram, nas sociedades mais deDas Disposições Finais
senvolvidas, movimentos pioneiros em favor de- Uma- ComArt. 43. Na aplicação da legislação penal, as punições preensão melhor sobre o significado do envelhecimento. No
Brasil, os reflexos dessa nova poStura se fizeram sentir nos
serão aumentadas:
I - em um quinto, se o crime for cometido contra idoso; anos 70, quando foram realizados vários seminários tratando
II- em um quarto, se o crime for cometido contra idoso da questão, sendo que, em 1986,- sob a inspiração do então
Ministro da Previdência Social, e sob a orientação de médicos
carente de recursos;
III -em um terço, se o crime for cometido contra idoso e assistentes sociais especializados, relizou-se um Seminário
Nacional com a fi"nalidade de alcançar uma visão desprovida
doente e carente.
Art. 44. Todo cidadão tem o dever de denunciar à auto- , de preconceitos quanto à idade.
Esse foi o marco a partir do qUaros legisladores passaram
ridade competente qualquer forma de negligência ou desresa compreender a necessidade da fixação de princípios norteapeito a que se refere o art. 4° desta lei.
Parágrafo único. Tratando-Sf? de servidor público, a dores de uma política social adequada à Terceira Idade.
Hoje,_ impõe-se a necessidã.de de modificar as estruturas
quebra ao dever estabelecido neste artigo constitui infração
· da sociedade no sentido de ampliar os espaços de participação
funcional, punível na fOrma da legislação específica.
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No título III do Projeto, o objetivo do Capítulo III se
interlaça com o do Capftulo IV, que prevê os meios de os
idosos terem acesso, ou voltarem a ter acesso, à atividade
profissional. Sem dúvida que a rede oficial de ensino deve
preparar-se para o desafio proposto - ou seja, de receber
em suas salas de aula aqueles que, na infância ou na fase
adulta, não tiverem oportunidade de levar avante seus estudos. E é propósito fácil de verificar que a meta primordial
é dar condições de retorno à atividade produtiva. Além desse
aspecto prioritário,a intenção é também a de fazer-reconhecer
a riqueza cultural de que as pessoas mais velhas são possuidoras, inserindo-as na formação do património, não-só considerando-as depositárias da memória, mas agentes da cultura,
cidadãos ativos, participantes do processo histórico.
Quanto às benesses especiais, tais como as propõstas de
redução em preços de ingressos, pode ser levada em consideração também a experiência da França, onde a rede de cinemas
adotou por sistema oferecer descontos às pessoas a partir
de determinada idade, mediante a simples apresentação de
uma identificação. Os resultados foram vantajosos para os
idosos, que se viram estimulados a sair de casa, e para os
empresários, que passaram a ter maior freqUência nos horários
vespertinos. São medidas simples como esta que permitem
ao idoso continuar participando da vida dos demais, continuar
acompanhando o que acontece à sua volta.
Em suma, o Projeto, baseado no respeito ao ser humano,
prevê cuidados especiais pata esse período de vida, procura
integrar as pessoas mais velhas na vida económica, social,
cultural e - por que não dizer - política do País. Contrapõe-se às diretrizes mei'ainfmfe assistencialistas que levam o
idoso à segregação, ao isolamento, à morte. E não privilegia
uma categoria à parte; ao contrário, beneficia todos - já
que idosos somos todos nós, mais cedo ou mais tarde.
Sala das Sessões, 18 de novembro 1991. - SenadorFrancisco Rollemberg.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 30. Compete aos Municfpios:
I -legislar sobre assuntos de interesse local:
IV- criar, organizar e suprimir distritos, observada a
legislação estadual:
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LEI N' 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a participação da comunidade na g~
tão do Sistema Único de Saúde - SUS - e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos finan~
ceiros na área da saúde e dá outras providências.

_Art~ 3~' Os_ r~c;ursos ref~:ri4os nç _inciso IV do artigo
29 desta lei serão repassados de forma regular e automática
para os Municípios; Estados e Distrito Federal, de acordo
co~_os critérios- _previstOS no artigO -35 da Lei n9 8.080, de
1' de setembro de 1990.
-_ - --§ 19 EnquantO nãà for regulamentada a aplicação dos
critérios previstos no artigo 35 da Lei no 8.080, de_l9 de setembro de 1990~ será utilizado, para o repasse de recursos, exclusivamente o critério estabelecidos no§ 19 do mesmo artigo.
§ 2'i' Os recursos referidos neste artigo serão destinados,
peJo menos 70% (setenta por cento), aos MunicípiOS, àfetando~se o restante aos Estados.
§ 3~> Os MunicípioS-poderão estabelecer consórcio para
execução de ações e serviços--de saúde, remanejando, entre
si, parcelas de recursos previstos no inCíSo IV do artigo 2~'
desta lei.
Art. 4~> Para rece_berem os recursos, de que trata o artigo 3~> desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal
deverão contar com:
I - Fundo de Saúde;
II - Consellio de Satíde, com composição paritária de
acordo com o Decreto n' 99.438, de 7 de agosto de 1990;
III - plano de saúde;
IV- relatórios de gestão que permitam o controle de
que trata o§ 4' do artigo 33-da Lei n' 8.080, de 19 de setembro
de 1990;
V- contrapartida de recursos para a sailde no respectivo
orçamento;
VI- comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários - PCCS - previsto o prazo de 2 (dois) anos
para sua implantação.
Parágrafo único. O não-.atendimento pelOs MUD.icípios,
ou pelos estados, ou pelo DistritO Federai. dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os_ recursos concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos Estados
ou pela União.

(A

ComiSsão de Assuntos Sociais-decisão termina-

tiva.)
VII -prestar, com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, serviços de atendimento à s_aúde da população:
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes:
- -- - --- -

······p~·ág~~r~ ·d~i~~: .-. ·o·~i~t~·~~ ·~~i~~·d~·~~tid~·~;~~á· fi~·~;;ciado. nos termos do art. 195, com recursos do orçamento
da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

O SR. PRESIDENTE {Alexandre Costa) - O projeto
de lei lido será publicado e remetido às comissões competentes.
- Sobre a mesa, coniunicação que será lida pelo Sr. i 9 Secretário.
-

É lida a seguinte:
Of. il' 148191

Brasflia, 13 de novembro de 1991
Senhor Presidente,
Em cumprimento às normas regimentais, comunico a
Vossa Exçelência que estarei ausente do dia 26 de novembro
ao di<tl5 de dezembro do presente ano, em viagem ao exterior.
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Ao ensejo, renovo a VosSa Excelência protestos de estima
e respeito. -lrapuan Costa Junior, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A comunicação lida vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra aá flobfe Senador-Francisco Rollem~
berg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG PRO:
NljNCIA DISCURSO QUE; ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Durante o discurso do Sr. Francisco Rollemberg,
o Sr. Alexandre Costa, ]" Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que -é ocupada pelo Sr. Mauro Renevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Foram encaminhados à publicaç_ão pare_~re~ das Comissõe_s de Constituição, Justiça e Cidadania e de Relações Exteri_ores e I?efesa
Nacional, que concluem favoravelmente aos Projetes de Decreto Legislativo n~ 21, 25 e 29, de 1984, 4 e 22, de 1985,
16, 19 e 21, de 1986, 4, de 1987, 6, 14, 16 e 17, de 1988.
As matérias ficarão sobre a ~esa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim de receber emendas,_ nos_ termQs do art.
235, II, d, do Regimento Interno. - - -
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PDC
Amazonino Mendes
-Proposta de Emenda â Constituição n' 19, de 1991, de
a~t9ria do Senador. Francisco Rollemberg e outros Ses. Senadores, que suprime o item II e renumera o item III do art.
~ da Constituição:
PMDB
César Dias
Garibaldi Alves Filho
Cid Sabóia de Carvalho .
Nelson Carneiro
Pedro Simon
PFL
Elcio Alvares
FranciSco Rollemberg
Meira Filho
PSDB
Almir Gabriel
Beni V eras

PTB

José Eduardo
Jonas Pinheiro
PDT
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, em obediência ao disposto no art. 356 do Regimento
Abdias do N ascirnento
Interno e de acordo com as indicações das Lidera~ças, designa
PRN .
. as comissões para emitirem parecer sobre as seguintes proAlbano Franco
postas lidas em sessões anteriores:
PDS
-Proposta de Emenda à Constituição n' 18, de 1991, de
autoria do Senador Alfredo Campos e outros Srs. Senadores,
Lucídio Portella
que fixa o número de""' Votos necessários ã rejeição do veto: _
PDC
PMDB
Moisés Abrão
Alfredo Campos
-Proposta de Emenda â Constituição n' 20, de 1991, de
AmirLando
autoria do Senador Coutinho Jorge e outros Srs. Senadores,
Cid Sabóia de Carvalho
que dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal:
José Fogaça
Pedro Simon
PMDB
PFL
Alfredo Campos
- Aluízio Bezerra
Odacir Soares
AmirLando
Francisco Rollemberg
António Mariz
Guilherme Palmeira
José Fogaça
PSDB
PFL
Mário Covas
EICio Alvares
:hagas Rodrigues
Josaphat Marinho
PTB
Júlio Campos
Valmir Campelo
PSDB
LevyDias
Mário Covas
PDT
Chagas Rodrigues
Magno Bacelar
PTB
PRN
Valmir Campelo
Marluce Pinto
Áureo Mello
PDT
PDS
Lavoisier Maia
Oziel Carneiro
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PRN
Saldanha Derzi
PDS
João França
PDC
Amazonino Mendes
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :-=. ~]'resi
dência recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil
o Ofício n' S/54, de 1991 (n' 7.298/91, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução n~' 58, de 1990, do Senado Federal,
autorização para que a Prefeitura Municipal de Xanxeré, Esta~
do de Santa Catarina, possa contratai" ope-ração de crédito,
para os fins que especifica.
··' A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~
nômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Durante o discurso do Sr. Esperidião Arriin, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu· Carneiro, 1~
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiroi- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta-filos a menos de um mês do término da Sessão _Legislativa
deste ano.
Como sempre acontece, nessa época, acumulam-se mãtéO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me- ·
rias parã-apreciação de última hora.
sa, requerimento que ~erá lido pelo Sr. 1' Secretário.
QUando o acUmulo decorre de nossas próprias culpas,
É lido o seguinte:
isto é, de nós senadores, embora isto não seja justificáVel
sob qualquer argumento, cabe-nos esgotar a pauta de assuntos
REQUERIMENTO N• 833, DE 1991
sujeitos à deliberação-~ suparta:ndo, com responsabilidade, o
Solicita informações ao Sr. Ministro da -Economia, peso da postergação. O cumprimento desse dever, ainda que
Fazenda e Planejamento sobre o pagamento dos juros sob pressão do curto prazo, não nos exiriie de fazê-lo com
o cuidado de um exame aprofundado de cada matéria.
da dívida externa.
Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando esse
Sr. Presidente,
acúmulo é determinado por demora de tramitação na Câmara
Requeiro a V. Ex', na forma regimental, sejam solicitadas dos Deputados, ou é provocado por expedientes políticos desao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento as tinados a forçar uma aprovação a toque de caixa, seja pelo
seguintes informações:
que for, isso não mais pode ser tolerado.
1. A partir da assinatura do acordo sobre o pagamento
Nos últimos tempos, tal práti,ça se vem repetindo mesmo
dos juros atrasados da nossa dívida externa, qual o cronogra~a fora das épocas de pico das ati"Qidades legislativas. Alguns
de desembolso do governo brasileiro?
. .
sen'adores já verberaram mais do que repúdio a esse procedi2. O limite de nossa capacidade de pagamento, estabe- mento da Câmara dos Deputados. Sentindo-se envergonhados
lecido pela Resolução n' 82/90, do Senado Federal, vem sendo e constrangidos, esses ilustres senadores expressaram sua reobedecido?
volta sugerindo que, a persistir o -problema, melhor seria a
3. Após o reiníciO desse-pagamento, j3 entrou "dinheirO pura e simples extinção do Senado.
novo" no País?
Claro está que a sugestão, exprimindo muito mais um
4. Caso contraria a resposta ao item anterfor, quais as sent®ento" de luta do que de rendição, não é a saída para
razões que justificariam essa retração do mercado financeiro o problema. Esta, exige uma tomada de,_consciência e de
internacional?
providências inadiáveis, em defesa das prerrogativas inerentes
Sala das Sessões, 8 de novembro de 1991. ...:_ Senador a uma Câmara Alta e a uma Casa revisora ·do Parlamento.
Humberto Lucena, Líder do PMDB.
De uma vez por todas, ou damos um l?~sta a essa prática
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri- perniciosa· e em Dada compatível com o- interesse público,
mento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos-termos -ou nos transformaremos em espectadores inermes de nossa
própria destruição.
do art. 216 do Regimento Interno.
.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 SecreO Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me V. Ex~ um
tário.
aparte?
É lida a seguinte:
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito prazer.
Brasflia, 11 de novembro de 1991
O Sr. Francisco Rollemberg- Eminente Senador Jutahy
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex~ que me ausentarei Magalhães, ocupamos a tribuna anteriormente e fizemos uma
dos trabalhos da Casa, no período de 22 de novembro a 16 referência que V. E~ por certo notou. Dizia eu que tinha
sido relator do Código de Menores e tive o meu parecer aprode dezembro, a fim de, no desempenho de missão ccrm que
me distinguiu o Senado, participar como Observadora Parla- vado, por unanimidade, nas comissões e no plenário do Senamentar integrando a Delegação do Brasil na 48• Sessão da do; foi encaminhado à Câmara dos Deputados e depois remetido, na última hora, para ·esta Casa, emendado. Como este
Assembléia-Geral das Nações Unidas, conforme Decreto de
28-10-91, publicado no Diário Oficial, Seção II, do dia Relator pedisse um prazo para analisar as emendas propostas
ao seu parecer, foi substituído sendo emitido parecer por outro
29'10-91.
.
senador, que não conhecia do nosso· relatório, para que tramiAtenciosas saudações. - Senãdor Júnia Marise.
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tasse rapidamente, para que o Senado não tivesse nem tempo
de apreciar as modifiCàÇõcs ali introduzidas. Ora, estamos
vendo isso no final de todos os_ anos; a última s_emana antes
do recesso do meio do ano é de correria e no final do ano
fala-se até em modific;ar a data do rece1)SO, pelo acúmulo
de matérias. Mas veja, Sr. Senador, que as matérias votadas.
e aprovadas no Senado vão para a outta Casa, aqu_ela que
V. Ex~ tanto honrou e da qual e_l!_ ta~bé11_1_fiz parte, e elas
não voltam, e quando iss_Q_-_acõnf:ece é hõ últirilo iostaiite e
o Senado fica a rebOQue -da Câmara dos_peputados, sem
poder analisar, com a justeza necessária e com o- cuidado
que merecem, os projeros-que ãqUI cfiegam, porque á preiriência de tempo nos impede. E V. EX' vai assistir ne~te fim
de ano o que ocorre há muito tempo: vamos votar uma série
imensa de projetas_ cujos conteúdos sequer conhecemos. Vamos votar às cegas, pgrque· o tempo urge i-há preSSa em se
votar a· projetõ- que Vem da Câmara dos Deputados no mês
de dezembro, mas que lá chegou no mês de sete_Jllbro, ou
em janeiro, em fevereiro, rio infcío çlo anó, talvez. Parabenizo
V. Ex! pelo pronunciamento. Precisainós alertar o Senado
para que ele assuma a slia pOsiÇão dcfCâmara reviSora, mas
revisora de fato. Náo pode o Senado estar a aprovar, abrupta~
mente, às carreiras, aquilo que aqui chega, sem que possamos
fazer uma análise, um estudo mi~ucioso __ das matérias que
ano. V. EX' toma uma posição ã qual me associo. V. EX'
ter-me-á sempre ao seu lado na reivindicação de que o Sen3do
ocupe o lugar que, por direito, lhe cabe. Parabéns a V. J;:x•
pelo seu pronunciamento-.-·
---O SR- JUT AHY MAGALifÃES -Obrigado-, SenadQr
Francisco Rollemberg. O apoio de V. EX' é" muito importante.
V. Ex• cita um exemplo que é dos mais graves:_ chega-se _a
substituir o relator iriicial da matéria, aqui, nO Sena~o, paTa
evitar exame mais aprofundado de um assunto que teve início
nesta Casa, que s·ofreu emendas na outra C_a_s_a_, ~ não temos
a chance de reexaminc;ar e apreciar as eriiendas que Jor_am_
introduzidas no projeto, no caSo, o-Códig~ de Men_o~es.
__
V. Ex• está vendo nestes últimos dias, aqui, no Senado,
um fato que marca bem essa questão da ur.gêr:tcia: a aisC:l!-ssão
do projeto sobre _a :zon~ Franca. O projeto e_~ssqu a toque
de caixa na Câffiara, e ·aquT ia pàssando, também, sem o
menor exame por parte de qu~.lquer senador1 !.!~~-matéria
que é das mais importantes, que terá grande influência no
seu bojo, sobre questões relacionadas a diversos Estados brasileiros.
_
_
_
Quando levantamos a questão, num debate at_é fora de
hora, em razão de uma viagem que tínhamos que fazer naquele
instante, chamamos a atenção para o problema e até hoje
o projeto não foi votado -está sendo examinado pelas Lideranças e pelos Governadores. E aí também há um erro, porque
ele deveria estar sendo examinado pela comissão t~CD;ica da
Casa -temos comissões técnicas para isso e nelas são representados todos os partidos e regiões do Brasil. Ver_í;;~.mos,
então, a influência que esse projeto produZiria nos estados
que representamos_ nesta Casã. No entanto, a disç_l!ssão_do
caso está girando em torno dos Governadores de São Paulo
e do Amazonas.
Mas esse assunt<?, pelo menos, está sendo discutido, ao
contrário de muitos _outros. V. E~ diz bem, e é sobre esse
ponto que eu quero pedir a atenção do Senado. Vamos, mais
uma vez, ser chamados aqui para discutir questões sem conhe_cimento de causa; vamos ter aqui vários Pedidos de urgência
urgentíssima, urgência "b", de 54 as_sinaturas, às quais, prati-
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camente, não se podem apreseniar emendas. É -conti'a ísso
que me bato. Vários Srs. Senadores já se manifestaram aqui,
no plenário, a esse respeito, mas Chegou a hora de dar conseqüência aos nossos pronunciamentos.Continuo, Sr. Presidente.
Talvez os ilustres colegas desta Casa, que pronunciaram
seus_ brados de luta na exportação extrema a· uma espécie
de tudo ou nada, o tenham feito com ba~ na suspeita de
que a proposta de emenda constitucional que institui o unicameralismo, em tramitação ria-_Cãrnãra-dOs Deputados,_possa
vir .a ser aprovada. E para isso, inuito além de a prática contumaz de, nos_ m~nda.re.qt coisas prontas para serem. carimbadas
parecer orquestração, a nq~sa conduta habitual de submissão
vai criar fàC:iHdades.
_
_
- Ãi)foxiffia-se momento, co~O dizia, -de o Senado receber a enxurrada _de matérias despejadas pela Câmara dos Deputados. Váriãs delãs, que lá se encontram há algum tempo,
supostamente em estudo, são de real importância._Nest~ caso,
entre outras proposições, estão a reform~ do sistema constituciODal tributário,-por via do Emendão, e a chamada refonna
fiscal de emergência, esta consubstanciada num pacote de
medidas complexas, que não prescindem de um exame bastante a(:!rofundado._Anuncia-se também a vinda dos projetas
sobre a modernização dos portos, a- propriedade industrial,
~ lçi de imprensa, a de refonn!) do sistema financeiro, a de
participação nbs lucros das empresas, a de diretrizes e bases
da educação, a lei orgânica dos partidos políticos e quem
sabe quantas mais.
- ·
Preocupa, Sr. Presidente, não o volume de matérias, mas
a complexidade de cada uma delas, que demandará esforços
redobrados para seu exame acurado nesses próximos- dias.
Agora, se alguém imagina transformar o Senado novamente numa espécie de cartório de notas, p3ra apenas conferir
e autenticar o que colocam sobre o balcão, está muito enganado. De minha parte, pelo menos, qualquer expediente desse
tipo será rechaçado com as armas necessárias que ORegimento
da Casa me oorrcede para resistir.
NãQ_ sou funcionário de cartório, Sr. Presidefite. Tenho
um mandato -eletivo, que me impõe deveres dos quais não
me afastarei nUnca. Um desses deveres é o de votar sobre
as matérias trazidas a este Plenário, após a apreciação técnica
das Comissões competentes e a formação de um juízo de
convencimento. Para tanto, é indispensável que se propiciem
as· condições mínimas necessárias. _
Neste sentido, a Mesa Diretora também tem deveres a
C_umprir em nome da instituição. Dentre estes deveres, tendo
em vista resguardar nossas prerrogativas, está" o de mant~r
entendimentos com sua congénere de outra Casa do Congresso, a fim de que es~~s m~téri~s cheguem ao Senado com
teriipo suficiente para- Serem efetivamente revisãdas, o que
pressupõe seu virtual retorno àquela Casa, ainda durante a
Sessão Legislativa ordinária.
Por_seu turno, os Líderes de Partidos, no Senado, devem
dai sua contribuição, recusando-se a assinai' pedidos de urgên-.
cianesses dias, seja qual for a matéria ou os interesses políticos
tmJ-questão.
_
Do jeito que as coisas vão acontecendo nesta Casa. parece
que o Colégio c;le Líderes, na Câmara dos Deputados, é mais
CQillplacente com os seus liderados do que conosco.
Felizmente, os Uderes no Senado não exercem sua liderança co~ tirania. Em compensação, aqui se atende compres·
teza.desproporcionalmente maior do que na Câmara dos Deputados às matérias que chegam da outra Casa.

·o
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Precisamos parar com a mania de acudir, céleres, ao toque
de sinos do Colégio de Lideres da Câmara. Aprendamos com
eles a dissimular surdez.
Este apelo, que é em defesa de nossas prerrogativas,
dirige-se_, não só às Lideranças desta Casa, mas particularmente a cada. senador.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex• uma aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com
muito prazer, Senador Eduardo Suplicy.
- O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Jutahy Magalhães,
o apelo de V. Ex• é muito bem fundamentado e quero me
solidarizar com o alerta que faz o todo o Senado. Também
tenho tido a preocupação sobre o necessário tempo para decidir matérias de grande complexidade, ainda mais nos finais
de semestres quando o trabalho se concentra de forma extraordinária. Temos uma perspectiva, até 15 de dezembro, de apreciar, pelo menos, dez matérias de relevância para o País.
Exatamente entre hoje e quarta-feira, há a expectativa, por
exemplo, da decisão, no Senado, de matéria de grande com~
plexidade que trata da Zona Franca de Manaus, que tramitoucom extraordinária celeridade no âmbito da Câmara dos Deputados. Acho que já houve aqui a prudência de diversos
Senadores e , neste caso, em que pese, tenha passado pela
Mesa requerimento de urgência Urgeri.tísSimã", houve a ação
das lideranças e de inúmeros Deputados que pregam cautela,
porque esse projeto não pode passar, assim, sem maior exame
e reflexão. E, a cada dia que passa de discussão sobre a questão
da Zona Franca de Manaus, mais meandros se descobrem,
mais detalhes se desvendam, e é importantísSimo que tenhamos o tempo necessário para~essa reflexão. De um lado, há
o apelo daqueles que colocam a importância de o projeto
ser apreciado antes do recesso parlamentar. Muito bem, mais
isso não justifica que venhamos a aprová-lo de maneira açodada. Ainda na reunião dos Líderes; na semana passada, tive
a oportunidade de propor, pelo menos, uma reunião da Comissão de Assuntos Económicos, para que possamos ouvir os
argumentos a favor e contra este ou aquele projeto e seu
substitutivo. Esta proposta foi acordada por todos os Líderes,
e está prevista, para amanhã, reunião da _Comissão de Assuntos Econômicos, às 17 horas, somente com a finalidade de
se promover um debate sobre a questão da Zona Franca.
Especifico este exemplo porque é o mais premente de nossos
dias, ou desta semana, mas me preocupa, seja a reforma tributária, sejam os demais assuntos que teremos em pauta, é
muito importante que· o Senado aprecie, com o devido cuidado, cada uma das matérias. Meus cumprimentos a- V. EX•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•
Senador Eduardo Suplicy. quero dizer-lhe que após o aparte
do Senador Francisco Rollemberg dei esse_ caso _como exemplo. Há, realmente, necessidade de tramitação mais Cuidadosa
de matérias como essã da Zona Franca de Manaus que, a
meu ver, deveria passar pela comissão técnica c_ompétente
da Casa, porque tehlõS a representatividade de todos os Estados e de todos os Partidos; poderíamos ouvir representantes
dos dois lados. V. Ex~ sabe tanto quanto eu_ ou qualquer
Senador dos interesses que estão em jOgo, dos lobbies existentes para que se vote desta ou daquela maneira. Então, poderíamos ouvir as partes interessadas, mas dentro do cuidado de
examinar com o devido interesse e profundidade, para ver
quais as influências que essa" matéria tería nO- âmbito geral
do País e em cada Estado em particular.
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Mas, infelizmente, esse são os métodos usados para que
as !llatérias tramitem aqui, em regime de urgência, quando
deveríamos ter a preocupação de examiná-las com mais cuidado e tempo, para apresentar sugestões e, se for necessário,
emendas.
Não me conformo também; Senador Eduardo Suplicy
e Srs. Senadores, com o fato de chegàr nesta hora, quando
falta um mês para terminar o período legislativo, e ouvir que
vamos convocar extraordinariamente o Congresso e ter votações nos sábados e domingos, de maneira atropelada. Sr.
Presidente, temos o ano iilteito para -isso e não estamos aqui
para chegar no final, no corre-corre, e fazer tudo_ em cima
da _perna! Se:ffi o~rtuni~ad~ ~-e e~a~in~r ~em_ as q~st_?e~. _
Vamos fazer um exame de consciência e verificar se temos
obrigação de votar matérias com a ufgência urgentíssima que
estã sendo requerida. E digo que está sendo requerida porque
já-fui procurado para assinar várias pfopóstas-; vários pedidos
de urgência urgentíssima- e-muitas estão ·encbranoo;- Dão se
sabe sobre o quê.
Para evitar constrangiinentos, já avisei qUe não me venham pedir assinaturas desse tipo, porque não vou assinar
e_ sei que outros senadores também recusam-se a fazer isso.
Esta atitude tem que partir de todo o Senado e não de um
ou dois Senadores; deve haver uma coincidência de posições.
Não adianta a reação de uns poucos, pois nada conseguiremos.
Vamos continuar aqui, carimbando os projetas, as propostas
que n9s ~~~gall).?
__ Continuo, Sr. Presidente, a urgência não _deve ser utilizada como um instrumento regimental para apressar as deliberações de conveniência ou de época. A urgência deve ser,
antes, compreendida no campo da consciência de nossas responsabilidades parlamentares, que implica acelerar o que exige pressa, porém jamais apressá! o que lfupõe reflexão e
cautela.
_Somente com essa visão- e unidos -.poderemos, todos
os Senadores, sustentar a respeitabilidade e a, credibilidade
desta Casa Legislativa, resíStíndo assim à espécie de vassalagem, perante o próptio Congresso Nacional, a que nos tencionam conduzir.
Repito, Sr. PreSídente, que eu não admitirei, não aceitarei e impedirei, até o máximo de minhas forças, mesmo
solitariamente, que nos transformem num insignificante Poder
carimbador.
Espero que tenha sido ouvido por todos e que venha
ser seguido por muitos.
O Sr. EsperidiãO Amin- V. Ex~ me concede um aparte,
Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer,
Senador Esperidião Amin. -- --o Sr. Esperidião Amin- Quero me solidarizar com V.
Ex\ mas não no sentido formal da palavra. Quer6 me solidarizar com o pronunciamento, que é o coroamento de um com-portamento que faz parte de uma atitude de V. Ex• As palavras
que estamos ouvindo não sã9 episódicas, ou seja, não constituem um episódio iSolado para apreciação e reflexão no Senado; elas fazem parte de uma atitude de assiduídade e de advertência de V. Ex~, com a qual compartilho. Creio, também,
nobre Senador, que, tempestivamente, ainda é tempo de o
Senado se posicionar, através da maiOria dos seus integrantes,
de sorte a que cumpramos com o nosso dever, sem sermos
tangidos por quem quer que seja, sem nos resignannos-àq_uilo
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que é o cerne do nosso mandato, que é a responsabilidade
para decidir e para repelir a omissáo. De fórma que seu pronunciamento é tempestivo, faz parte de uma atitude permanente, de um comportamento homogêneo, cbtn 6 qUàl sou
solidário. Tenho aprendido aqui com V. Ex• o exercício dessa
atitUde e quero me solidarizar de fato, não apenas formalmente, na luta que V. Ex~ está, neste momentO, anunciando
que vai travar e na (jU3.1 pretendo atuar, ainda que modestamente, mas tom muita intensidade. Muito obrigado.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES -Eu agradeço, sinceramente, Senador Espirldião Amin, sei que V. EXf, também,
não está falando apenas para ser agradável ao seu colega.
V. Ex' está manifestando o seu pensamento, o qual está respaldado nas atitudes que vem tendo nesta Casa. Fico feliz com
a manifestação de V. Ex•, e dos demais Senadores que me
apartearam, na certeza de que, um dia, teremOs êxito no
trabalho que procuramos executar.
E me permito abordar essa questão, objeto de uma brincadeira entre V. Ex~ e algum outro Senador, no sentido de
que ninguém me convoque durante o recesso. Teriho estado
aqui o ano inteiro, assim como outros -colegas, e tenho verificado que os presentes são sempre os mesmos. E_ se tenho
estado presente, assiri:t COirio outros SeifádoreS-, -o ãno inteiro,
à disposição do Senado para votar as matérias, peço que não
me chamem no recesso: No recesso deverão estar aqueles
que, por suas preocupações internacionais, naciOnaiS ou regionais não tiveram tempo de aqui comparecer. S. Ex~s devem
dar o número necessário para que Se votem a:s mat~lias que
não o foram durante o ano.
-Sr. Presidente, concluindo o meu pro!luilciamento, quero
dizer a V. EX" e aos Srs. Senadores que, na medida de minh~
forças, tentarei evitar o procedimento previsto no art. 336,b;
do Regimento Interno, ~e dispõem sobre a urgência. Mas
tentarei, de todas as maneiras, evitar esse procedimeno que,
no meu entendimento é totalmente errado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE- (Dirceu Carneiro
ofício que será lido pelo Sr. to Secretário.
~ lido o seguinte:

r-'- Sobre amesa;
-
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 85, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,c
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único do Projeto de. Lei da
Câmará n'85, de 1991-(n° 1.793/91, 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, aocaput do
art. 37 do Decreto-Lei n' 1.455, de 7 de abril de 1976,
e aocaput e § 2' do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29
de dezembro de 1953. (Dependendo da votação do
Requerimenton' 797, de 1991, de extinção da urgência.)
A votação da matéria fica sobrestada por fa~ta dequorurp,
para a apreciação- do Requerimento nç 797/91, de extinção
da urgência.
O Sr. Esperidão Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A Mesa escla:
rece a V. Ex!' que já estamos na Ordem do Dia. V~ Ex' deseja
ãl_gum esclarecimento sobre esta matéria?
O Sr. Espiridião Amin- Sr. Presidente, justamente para
uni esclarecimento sobre a matéQ.á.
_~~_
- O SR. PRESIDENTE(D-irce; Carneiro)- Tem-V. EX.
a palavra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS _.:.. SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, _
quero uma informação sobre os requerimentos. Há um requerimento que chegou -a transitar c_onferindo a urgência.
___ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carn-eiro)·::....· É o de n'

197.

.

OSR. ESPERIDIÃO AMIN- Exato. Agora consta que
há em tramitação um requerimento apresentado após a resposta à questão formulada pelo Senador Amazonino Mendes
sobre a correção dos autógrafos da Câmara. Este assunto
foi equacionado na quinta-feiia, se a memória não me falha,
OF.GL.PFL n' 105/91
com a informação de que os autógrafos estão corretos.
Brasília, 18 de novembro de 1991
Então, neste momento, está em tramitação este requerimento que será objeto de votação quando houver quorum
e quando a sessão permitir, isto é, quando não estivermos
Senhor Presidente,
Tenho a'honra de dirigir-me a-Vossa Excelência, na quali- numa- segunda-feira. É nesse sentido o esclarecimento que
dade de Líder do Partido da Frente Liberal- PFL, no S!'nado gostaria de V. Ex~ Vencido esse requerimento- vamos supor
Federal, para solicitar a substituição do meu nome, n~ ComJs:. -qü~ ·est~__I.:e:querimeri.to ·não logre êxito - teremos a votação
são de Assuntos Econômicos, c-omo Titular, pelo do Senador iniediaf~~ente do projeto _de lei?
Amazonino Mendes, por cessão.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Volta a urgência, nos termos regimentais.
Na oportunidade, reitero a V. Ex' minhas expres-sões ·
O SR. ESJ>ERIDIÃO AMIN - Ou seja, se esse requeride elevado apreço e consideração. -Senador Marco Maciel,
mento não lograr êxito, o assunto será imediatamente objeto
Líder do PFL.
de votação?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .:..:c Será apreO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Será-feita
ciado imediatamente.
_ _
,
-, a substituição solicitada.
O SR. ESl'ERiDIÃO AMIN '_ E se o requerimento for
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
aprovado, irá para a Comissão de Assuntos Económicos?
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O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) lliissão.

Volta à Co-

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Muito obrigaâo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carne_iro) - Item 2:
Discussão, em tunlo úniCo, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora me seu Parecer n'? 446,
de 1991), 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
Brasflia, em 5 de março de 1991.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivaril~nte aprovada, nos
termos do disposto no art. 324, do Regimento lnternp.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 121, DE 1991
(N• 68, de 1991, na Câmara dos Deputados)

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Mauro Benevides, Presidente do Senado Fede:r;al, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento lt:J.te~no, pr~~_ulgo o se~
guinte
DEr.RETO LEGISLATIVO N' DE 1991
Aprova o texto de Acordo de Sede, celebrado entre
o Governo da RepúbUca Federativa do Brasil e o Comitê
Internacional da Cruz Vermelha- CICV, em Brasflia,
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 Internacional da Cruz Vermelha- CICV, em
Brasflia, em 5 de março de 1991.
Parágrafo úniCo. Estão sujeitos à aprOvação- do Congresso Nacional quaisquer a tos 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. z~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Item 3:
Discussão, ei'Iftutno único, da redação final (oferecida pela Comissão Diretora em seu- Parecer n~ 440,
de 1991) do Projeto de Lei do Senado n' 274, de 1980
(n' 1.613/89, na Câmara dos Deputados), de autoria
do Senador Humberto Lucena, que modifica o art.
16 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em discussão.

O Sr. Humberto Lucena -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

Concedo a
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, evidentemente não
discutirei a redação final que está perfeita.
Desejo apenas- fazer um registro, no momento em que
ela é colocada para a apreciação deste Plenário.
O registro é no sentido de que este projeto de lei, de
minha autoria, que visa modificar dispositivos vigentes na
Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, as normas relacionadas com a emissão da Carteira do Trabalho e da Previdência
Social, foi apresentado em 1980.
EStamos votando, hoje, a sua redação final exatamente
11 anos depois. Isso significa, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que· realmente temos que constatar a imensa morosidade dos
nossos trabalhos legislativos. Cabe-nos, portanto, f~zer uma
reflexão para ver de que modo poderemos acelerar o-processo
de alaboração legislativa.
_ Vejam V. Ex,s, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que este
projeto de lei tem por escopo desburocratizar a emissão da
Carteira do Trabalho e Previdência Social, já am-anhã, se
este projeto fOr transformado em lei, estaremós reduzindo
ao mínimo possíVel a documentação necessária para que o
trabalhador brasileiro possa conseguir a sua CTPS.
Neste projeto de lei, extinguimos a impressão digital e
vários outros documentos, como por exemplo,o comprovante
da quitação com o serviço militar, porque, sem essa carteira,
ninguém pode conseguir emprego no mercado de tytbalho.
Desejo, portanto, ao fazer esta comunicação, expressar
minha esperança no sentido de que encontremos meias e modos de urgenciar a tra-mitação das proposições no Congresso
Nacional.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRÉSIDENTE (Dirceu Carneiro) - Encerrada
a discussão, sem a apresentação de emendas, a redação final
é considerada definitivamente aproVada, nos termos do dis~
posto do art. 324 do Regimento "-terno.
O projeto vai à sanção.
É a seguinte a redação fiitai aprovada:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 274, DE 1980
(N• 1.613, de 1989, na Câmara dos Deputados).

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 Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 16 da Consolidação das Leis do Trabalho
passa a vigorar com a seguin-te redação:
"Art. 16. A Carteira de Trabalho c:.:-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 nasdmento 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. A Carteira de Trabalho e Previdência
SOcial- CTPS, sei"á fornecida mediai'i'te a apresentação de:
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a) duas fotografias com as característicaS me-ncionadasno inciso I;

b) qualquer documento oficial de identificação pessoal
do interesse, no qual possam ser colhidos dados referentes
ao nome completo, filiação, data e lugar de nascimento."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de_ s~a publicação.
Art. 3' Revogam-se as disposições em c<iritrário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item 4:
Discussáo, em -turno único, da red3Ç-<10fiÍ:tai_{Õferecida pela Comissão Diretora
seu Parecer n"' 433,
de 1991), do Projeto de Resolução n' 71, de 1991,
que modifica a ementa e o art. 19 da Resolução nQ
42, de 1991.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discll:ssão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivainente aprovaçl_a, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 71, DE 199l.
.
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Presidente, nos termo~ do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a segumte

em
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de Carreira do Serviço Público Civil da União e dá
outras providênCias. (Dependendo da votação do Requerimento n9 829, de 1991, de adiamento-da discussão).
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria conStou
da pauta do dia 14 do corrente, quando teve a votação do
requerimento adiada para a ·sessão de hoje. Entretanto, a
Presidênci~ _i!Jforma aos Srs. Senadores que, nos termos do
a~. 334, alínea "a" do Regimento Interno, declara prejudicado o Requerimento n" 829, de 1991, que adia a discussão
da matéria para a presente datá.
Sobre a mesa, requerimento Que será lido pelo Sr. l9
Secretário.
É lido o segUinte:
REQUERIMENTO N• 834, DE 1991
Nos termos do art. 279~ alínea c, do Regimento Interno,
requei:Co adiamento da discussão_do Projeto de Lei da Câmara
n~ 81, de 1990, que estabelece as diretrizes para os Planos
de Carreira do Serviço Público Civil da União e dá outras
providências, a fim de ~er feita na sessão de 20-11-91.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1991. - Oziel Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A votação
do requerimento fica adiada, nos termos do art. 168 do Regi:111.ento Interno.

RESOLUÇÃO N' , DE 1991
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está esgotada
Modifica a ementa e o artigo primeiro da ReSolução
a matéria constante da Ordem do Dia.
11" 42, de 1991.
Há oradores inscritos.
Art. 1' A ementa da Resolução n' 42, de 1991, passa
Çonce~o a palavra ao nobre Se,!lador Ney Maranhão.
_
_
a ter a seguinte redação:
"Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
o contrato de empréstimo externo a ser celebrado entre a
Companhia Docas do Estado de São Paulo e o Overseas Eco- _seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
nomic Cooperation Fund- OECF, no valor de até Y Srs. Senadores, estive, hoje, pres~nte, ao café da manhã,
28,889,000,00 (vinte e oito bilhões, oitocentos e oitenta e Com o Presidente da Venezuela? Carlos Andrés Pérez. Estanove milhões de ienes japoneses), destinado a financiar, par- vam, também, presentes o Senador Hugo Napoleão e outras
autori_dades. Discutimos muitas coisas de interesse comum
_
cialmente, a expansão do Porto de Santos."
Art. 2' O art. 1' da Resolução n' 42, de 199!, passa do Brasil e da Venezuela. Em segu.ida, o Pre!idente Carlos
· · Attdré Pérez iria fazer uma visita ao Presidente Fernando
__
a ter a seguinte redação:
"Art. 1~ É autorizada, na forma da Resolução n 9 96, Collor de Mello.
Ab Presidente da Venezuela narrei sobre os problemas
de 15 de dezembro de 1989, do Senado Federal, alterada
pela Resolução n' 45, de 19 de outubro de 1990, a garantia pelos quais o Brasil está passando, as dificuldades que o Goda República Federativa do Brasil ao contrato de empréstimo verno está tendo com relação ao Congresso Nacional. De
externo a ser celebrado entre a Companhia Docas do Estado qualquer maneira, trata-se de um relacionamento com certa
competência em que os assuntos importantes do Governo
de São Paulo e o Overseas Economic Cooperation Fund OECF, no valor de até Y 28,889,000,00 (vinte e oM bilhiíes, têm sido, até agora, aprovados.
Mostrei a Sua Excelência que o Presidente Fernando Cooitocentos e oitenta e nove milhões- de ienes japoneses), com
a finalidade de financiar, parcialmente, a expansão do Porto llor de Mello foi eleito sem Partido, havendo? portanto, no
meu entender, uma revolução pelo voto, porque ele saiu de
de Santos."
Art. 3~> Esta r~solução entra em vigor na data -de sua um pequeno Estado, Alagoas, e de um Partido com apenas
uin deputado, à época das eleições presideD.ciais, tornando-se
·
publicação.
Presidente da República; mostrei as dificUldades que o PresiO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Iten15:
dente. Fernando Collor teve até hoje no que concerne a uma
das metas de seu governo, a privatização. E dentro do seu
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
programa de modernidade, o nosso Presidente espera que
N' 81, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos- do art. o .Congresso Nacional colabore mais com o seu gOverno.
Quanto ao Mercosul, dentro dos entendimentos dos gran172, I, do Regimento Interno.}
......... __
Discussão, em turno-único, do Projeto d~_Lei da d~s interesses da Venezuela e do Brasil, citei o caso típico
Câmara n' 81, de 1990 (n' 4.059, de 1989, na Casa de fronteira, especificamente da cidade de Santa Elena até
de origem), que estabelece as diretrizes para os Planos à cidade de Boa Vista, no Estado de Roraima, em que precisa·
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mos pavimentar a via de acesso àquele grande Estado brasileiro, num total de 215 quilómetros, para que ele possa se
desenvolver. Fiz ver também a Sua Excelência- O Presidente
da Venezuela, juntamente como Senador César Dias, o problema da energia para o desenvolvimento daquela Unidade
da Federação, porque o Estado de Roraima, sem energia,
não terá condições de prosperar. E dentro dessa integração
dos dois países, Brasil e Venezuela, conseguimos trazer a
energia de Guri ·pãrà o Estado de Roraima. O Presidente
venezuelano ficou muito interessado nesse assunto, e disse
mais, que, na conversa que teria com o Presidente Collor,
diria ao nosso Presidente que acredita no seus propósitos de,
no final de seu mandato, cumprir os compromissos que assumiu com o respaldo dos 35 milhões de votos que recebeu
dos brasileiros.
Tive a grata surpresa de ouvir do Presidente Carlos An~
drés Pérez boas notícias, durante o almoço do_ qual com muita
honra participei, juntamente com o Senador César Dias. Sua
Excelência trouxe as melhores impressões da conversa que
teve com o Presidente Fernando Collor, sobre os propósitos
de desenvolvimento das duas Nações no contexto sul-americano.
Nesse sentido, Sr. Presidente, quero fazer um apelo principalmente ao grande Partido brasileiro do Dr. Ulysses Guimarães, o PMDB, através do seu Líder na Câmara dos Deputados, Genebaldo Correia; do Presidente do Senado, Mauro
Benevides; do Presidente da Câmara dos Deputados, Jbsen
Pinheiro, para que o PMDB tenha uma postura mais dinâmica,
que o PMDB abra mais o seu coração, para votar esse projeto
que o Governo mandou para o Congresso Nacional, principalmente esses itens sobre a abertura de investimentos para o
capital estrangeiro, de incentivos fiscais, porque esse projeto
já está há algum tempo na Câmara dos Deputados, praticamente parado em algumas Comissões, com os relatórios já
prontos.
Faço um apelo ao PMDB, que é o maior Partido nesta
Casa, para que agilize o mais rapidamente possível a tramitação desse projeto, para que amanhã não se diga que a responsabilidade pela falta de colaboração para com o Governo
e com o Presidente da República no desenvolvimento deste
País é do Congresso Nacional, principalmente, nõ momento
exato em que se deslancha a privatização neste País. O Presi-;
dente Fernando Collor, depois de longa luta, na qual não
faltou corporativismo, conseguiu, com sucesso, privatizar uma
estatal.
Por trás da boa fé daqueles que defendiam e defendem
a venda dessas estatais estavam os cartéis-, estava o corporativismo, que não queria de maneira nenhuma que isso acon~
tecesse.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. EX' um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer.
O Sr- Josaphaf Marinho -Nobre Senador Ney Maranhão~ compreendo que V. Ex~, como um dos líderes do Governo, fale em termos de apelo. Apenas com o Senador eu prefiro
manifestar estranheza pelas declarações que tenho lido de
figuras responsavéis- rio Congresso sobre a impossibilidade'
de decisão, até o- fiiii- da sessão legislativa, de matérias sobre
as quais pode haver divergência, masque são_irrecU.savelmente
importantes, como, a exemplo, a reforma trióutária. Parece
que o dever do Congresso é decidir' é votar- essas matériâS.
Cada qual de nós votará como quiser, como lhe parecer certo.
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Mas, diante da crise que perturba o Pafs, retardar a solução
é agravar a responsabilidade do Congresso. Não parece correto que fiquemos em trabalho de marcapasso, decidindo assuntos de menor importância e deixando para o futuro proposições de relevo. Insisto: o Congresso vote contra ou a favor;
cada qual, partido e representante, assuma a responsabilidade
de decidir, mas resolva sobre a matéria. O problema não
é de ser ou não matéria originária do Poder Executivo. O
problema é ser matéria importante para o País.
O SR- NEY MARANHÃO - Senador Josaphat Marinho,
V. E~, com sua inteligência - que todos nós reS:peifarllOs
nesta Casa -, com a sua experiência parlamentar -, Líder
que foi da Oposição e como Senador que vota, de acordo
com sua consciência, o que é certo ou errado- V. E~ coloc-ã.
os pin$o~ n~s_ ~~·
·
Nesse momento, cabe exclusivamente ao Congresso decidir se é certo ou se é errado e não deixar no meio do caminho
os assuntos para os quais a população brasileira está voltada.
A parte do Executivo já foi feita, as mensagens estão
aqui, os projetas estão no Congresso, os relatórios das Comis. sões já estão praticamente prontos e cabe apenas decidir.
V. Ex' tem toda razão quando diz que não há desculpas para
o Congresso não tomar Uma posição sobre assuntos tão esperaM
dos pela Nação brasile[r~.
Agradeço o oportuno aparte de V. Ex•, principalmente
pelo peso que a opinião de V. EX' tem sobre as grandes
decisões nacionais, pelo conhecimento, brilhantismo e inteligência que poSsui.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito praier, nobre
Senador Jutaby Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ney Maranhão, V.
Ex~ ouviu o aparte do Senador Josaphat Marinho que colocou
bem a questão. Estamos aqui no Congresso com o hábito
de não decidirmos, como hábito de buscarmos soluções de
consenso geral e, quando esse consenso não é conseguido,
não vamos buscar aquilo que a democracia nos ensinou, que
é o de aferirmos qual desejo da maioria. Mas, veja, V. E~
que isso decorre muito da posição do Governo~ Faça um levan:tarnento e verifique que quase sempre, pelo menos na grande
maioria das vezes, a falta de quorum é uma constante em
sessões onde há uma presença maciça de Deputados e de
Senadores, em decorrência da saída do plenário daqueles que
deveriam formar uma maioria governamental e que, infelizmente, não é uma maioria. E como não que-rem saber quem
tem a maioria no momento, então, saem do plenário para
evitar que a maioria absoluta se manifeste. Isso tem ocorrido
inúmeras vezes. Agora, diz bem o Senador Josaphat Marinho,
quando diz vamos auferir a vontade da maioria do Congresso.
Não como diz o Executivo: que votar contra vai impedir que
o Executivo exerça a sua função de govemabilidade do País.
Não, votar contra também é um dever do Congresso, quando
achar que tais medidas não mereçam aprovação. Mas é obrigação do Congresso saber quem quer votar a favor e quem
quer votar contrã. R aí vamos ver quem tem a maioria.- O
que a maioria desejar, acata-se, mas sempre atendendo aos
iteresses nacionais. E não é obrigada a maioria e atender
aos interesses do Executivo. Então, é por isso que me assado
-ao *Parte do Senador Josaphat Marinho, quando declara que
.n6s- temos a obrigação de votar essas matériaS, porque sãó

DiÁRIO Db éONGillisso NACIONAL (Seçáo Ú)

8104 Terça:feira 19

da_ maior importância_ para o País. Não vãffiOs jOga~ Para
adiante. Vamos tomar a decisão, seja ela qual for. A vontade
- deve ser da maioria.
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re_clamar contra isso? Será que deverfamos petgiiiltai àó "reiH
qp.~is

os polfticC?s corruptos? Chamar alguém de burro envolve
uma questão muito subjetiva, mas, para chamá-lo de corrupto,
O SR. NEY MARANHÃO -Agradeço a V. Ex•, Senador ele deve ter provas do que afirmou pelo Brasil inteiro com
a importânciã-qile tem, com a repercussão qu-e suas-palaVras
Jutahy Magalhães, pelo seu aparte.
têm
nele País e fora dele. Será que ele poderia apontar quais
No que concerne à m·aioriã., -nós s-abemos que,--itualmen~
te, o- Governo não tem maiOria na Câmara e tiem no Senado. esses políticos corruptos? Quando se fala, quando se reclama,
V. Ex~, em parte-, terii-razãO: ConcOrdo com o-Senador Josa- isso nãO sigiiifica que alguém esteja veStiD.do a carapuça, mas
phat Marinho, porque eu também estou dentro dessa linha. não estâ aceitando essa acusaçãogenéiica, que é habito nosso.
O que existe hoje no congresso, SenadOr Jutahy Mágalhães Diz-se que os polítícos são corruptos, que não traDalham,
um consenso de entendimentos que o Presidente da República não fazem nada, mas esquecem que a grande maioria é daqueteve com os líderes dos principais partido·s, com oS _governa- les que estão aqui trabalhando, lutando, fazendo com que,
dores, enfim, com aqueles que fazem e representam a maioria no P_aís, se possa tentar realizar algo dentro da política. Por
isso, quando li essa declaração, fiquei ~evoltado._Pensei se
do povo brasileiro.
Cabe ao Congresso melhorar, emendar, e princip"""'.llmeli~ valeria a pena utilizar aquela Subcomissão da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania para fazer com que hmi.vesse
te, decidir...
--~
uma manifestação do "rei" apontando aqueles que considera
O Sr. Jutahy MagHlhães- E cabe ao Congresso também corruptos, ou, então; que reafirmasse que todos somos corruprejeitar,seforocaso. ------~=-~_:__:____
-, ____
•
fo.s: Fie_~ na dúvida s~~~-e o que f~er: ~té agora. não dec~di.
O SR. NEY MARANHÃO- Claro, Senador! Cabe rejei·
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães,
tar também. E cabe ao Congresso melhorar aquilo que achar
bom para o povo brasileiro. Agora, o Executivo fez a sua o "rei" repetiu aquelas palavras contra a classe política. Temos
parte, estão aqui as mensagens, c3.be ao COn-greSso decidir que separar o joio do trigo.
Rui Barbosa sintetizou muito bem o assunto quando disse
e não dar a entender ao povo brasileiro que problemas regimentais impedem que sejam votadas_ matérias de maior_hnpor- que "de tanto ver triunfarem as nulidades, de tanto se agigantarem os poderes nas mãos dos maus~ o_ homem se esquece
tância para o Pafs.
da·
honra e tem vergonha de ser honesto". Senador Jutahy
O Congresso não pode se omitir, tem que decidi!, e rapidamente, porque estamos chegando ao fiilal _do ano._ Se nó~ Magalhães, infelizmente, nós do Poder Legislativo levam_os
não decidinnos, queira ou nâ(f, V. E:r' queria, sabe que o essa pecha injustamente, porque homens como V. Ex~, como
imprensa tem uma marcação muito_ grande Contra õ Con- o Senador Eduardo Suplicy e demais Senadores aqui presentes
gresso: muitas coisas, repito sempre isso que nós- fazemos que se dedicam aos trabalhos das Comissões, apresentam prode importância a impreiiS:a não dá a divulgação que merece; jetas de grande importância para o País, nada vêem divulgado
agora, algumas besteiras que saem e que existem -em -todas pela imprensa. Quando isso -ocorre, é.um mínimo que se aboras classes profissionaís, de alguns-- irresponsáveís, e·Ssits são da. Agora, quando um cidadão como esse diz algo sobre os
Parlamentares, a repercussão é grande. Isso é muito ruim
notícias de manchete, e esse õnus nós pagamos.
para nós.
'
Então, Sendor Jutahy Magalhães, não haverá ninguém
Neste debate que estamos travando hoje, a minha preocuque consiga, lá fora, desmentir, se esses projetas que o Governo mandou, pelo menos os principais, não "forem- vOtados pação é- que não podemos dei.'tar isso cair nõ vazio. TemoS
este ano, que a responsabilidade não foi do Congresso por que dar soluções definitivas a esses projeteS de importância
não ter decidido.
_ .
' ..
_ que__ tra!Ditam n~~ta CaSa, que estão aguard3ndo a decisão
A sugestão do Senador Josaphat Marinho, como a de do Congresso N ai:ional. Muito obrigado a V. Ex•
V. Ero é que decidamos sobre as matérias que estão ·aqui
O Sr. _Eduardo Suplky- Permite·me V. Ex'llm aparte?
dentro.
-'
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço com prazer o nobre
O Sr. Julahy Mllgalhães - Permite:me Ex• um aparte?
Colega.
O Sr. EduardoSuplícy- Permite·me V. Ex• um aparte?
. :__ 0 Sr. Eduardo Suplícy- Gostaria apenas de salientar
O SR;-NEYMARANii:Ãó- Concedo primeiro o aparte que a responsabilidade dos trabalhos do Congresso Nacional
ao nobre Senador Jutahy Magalhães e, depois terei O inaior envolve todos os Partidos, inclusive os que compõem o apoio
prazer de ouvir o Dobre Senador Eduardo Suplicy.
ao Governo do Presidente Fernando Collor. Cabe, sim, ao
O Sr. Jutaby Magalhães - Senador Ney Maranhão, eu Congresso Nacional a responsabilidade de examinar as proqueria complementar o aparte dizendo que, infelizmente, V. postas do Executivo, mas não pode este órgão se pautar apenas
Ex' tem razão quando tala da má vontade? às vezes, -da iliá em analisar a vontade do Executivo; nó§ º-faremos,. sim,
repercussão do que se faz ilo- COngresso: Sei que, t~lvez, n-ão rilãS--estai:emos também cumprindo a nosSa- respons-abilidade
devesse falar sobre isso, o_ mais intéligente seria ·calªr ,_- Poi se âqui estivermOS dando atenção, apreciandO, modificando
que quem falou é uma pessoa que tem o respeito da N:lçáo e votando os projetas que são de iniciativa dos próprios Parlabrasileira. Mas quando ele fala alguma coisa de polítiCa, às men~res. São muitas as iniCiativas aqUi colocadas, algumaS
vezes, ele pisa na bola. Refito-me a um rei brasileiro, o "Rei das quais extremamente relevantes. Ainda hoje, por exemplo,
Pelé'', que deu declarações publicadas nos jornais, na impren- o Sen3~or Francisco Rollemberg apresentou uma proposta
sa, de que os políticoS são corruptos, todos são corruptos relativamente aos direitos dos idosos na Nação brasileira, que
e burros._ Burros porq~e não compreende_~ que se trabalhas- tipicamente-constitui algo que complemen,ta C)S dir~itos·esped
sem, fizeSsem o Pafs progredir, teriain mai_s 6 que rOubar, ·ficados na Constituição. São iniciativas colno essas que meteIsso foi divulgado pela imprensa toda. Será que temos que cem ser tainbém examinadas com a devida atenção e sem
o-
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dação- da democr~cia e não para o Governo ~· ao mesmo
te_mpo, também nao ofereçam propostas alternativas de refor~
ma tributária ou fiscal, parece-me que há uma_ manifesta _má
O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. Ex•, Senador Eduardo S~plicy. V. Ex~ constatará que esse projeto do vontade das Oposições no sentido de oferecer ao Presidente
da República, ao Governo e ao _País oS]nsti:uroentos adequaSenador Francxscó Rollemberg, de uma importância muito
grande, que vai beneficiar milhões de pessoas, amanhã na dos par.a que o process? de desenvolvimento e modernização
se efetive, como deseJa e como quer o Presidente Collor,
'
imprensa talvez nem seja noticiado.
Por outro lado, quando terminamos a Constituinte acre- -assim como a Nação que o elegeu. Por outro lado, nobre
dito que erramos num ponto: não mantermos aquele h~rário Senador Ney Maranhão, as Mesas da Câmara e do Senado
?e cinco min~_tos a que tín~~mos direito, com o qual o povo e as Lideranças de Oposição-disseram ao Presidente Fernando
Collor, em uma reunião, que a reforma fiscal e a reforma
Já estava acostumado. OuVIam-Se aqueles debates do Congresso sobre a feitura da nossa ConstituiÇão. Aquilo devia tributária são importantes. Ao mesmo fempo, essas Mesas
ser :o~tinuado; cinco minutos eram- SUJicientes, porque, sem diretoras dizem, segundo os jornais, que não vão c_onvocar
a midta, como acontece hoje, somos o Poder, aqueles que o Congresso Nacional no recesso, a fim de que, durante esse
período_, as matérias pudessem ser discutidas e votadas. Ora,
fazem as leis, e somos atacado.s- muitas ve:z;e,$_ um Senador,
na ~edtda em que as Oposições reconhecem que aS matérias
um Deputado, pessoas de bem - com notícias desconexas
são Importantes, fundamentais para o País e na medida em
e nem temos condiçdes de nos defender.
que afirmam· que não vão convocar o Congresso·, parece-me
Por isso, concordo com V. Ex~ quando diz que temos
que está aberta a porta ao Presidente da República para que
que 1?-tar para nos impormos através do trabalho, com respeito
Sua Excelência convoque o Congresso Nacional no recesso
e, ac•ma de tudo, Senador Suplicy, através de projetas como
e, pelo menos, fique demonstrado a má vontade das Oposições
esse que_ o povo brasileiro pode acompanhar passo a passo.
Ninguém se iluda que o povo mudou. Todos sabem das mudan~ em oferecer ao Goverrfo e·ao País os iristruinentos adequados
para.a governabilida~e. De modo que era esse o aparte que
ças que. ocorrem iio País, pois, quando não há tele-Visão, há
quena oferec_er ao dtscurso de V. Ex~ Gostaria também de
um radmho no ouvido.
me
congratular com V. Ex~ pela oportunidade do discurso
Há um Deputado, de cujo nome não me lembro, que
tem uma rádio muito importante n·ó Rio-Gr-ande do Sul, abran- e fazer um apelo às Oposições no sentido de que, sentando-se
à mesa da discussão política, da negociação, possamos dar
gendo os Estados de Santa Catarina e Pªrªu,á, Hoje, no Brasil,
ao País uma resposta satisfatória, que nos ajude a sair da
sabe-se de tudo através principalmente do rádio. Então, não
crise que não foi criada nem inventada pelo Governo Collor.
podemos nos omitir quanto a esse prOjetO que o Governo
Trata-se de uma crise antiga, uma crise estrutural que vem
m~n~a para este Congresso. E faço um apelo neste momento,
passando por vários governos nOs últimos 20 anos. Era esse
pnnctpalmente ao maior Partido do Congresso, o PMDB,
o aparte, nobre Senador Ney Maranhão.
pa~a que dê um sinal verde a fim de que possamos passar
o fun de ano em casa com ~ consciência tranqüila do dever
O SR. NEY MARANHÃO- Quero agradecer a V. Ex•,
cumprido.
Senador Odacir Soares, pelo oportuno aparte e quero chamar
O Sr. Qdaeir Soares - Permite:.me V. Ex~ um '!parte?
a atenção para, amanhã, não se vir dizer que, se essas matérias
não forem votadas em tempo hábil, o Presidente Collor resO SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
ponsabilize o Congresso pela falta dessa votação. Ao contráSenador Odacir Soares.
·
rio, o Senhor Presidente convocou, na semana passada, o
O Sr. Odacir Soares- O discurso de V. Ex• é muito Líder Genebaldo Correia, o Presidente da Câmara, Ibsen
oportuno_. princij)alme~te. considerando-se o _fato de que esta- Pinheiro, o Presidente do Senado, Mauro Benevides, as Lide·
mos praticamente no hm1ar do recesso de dezemb_ro. Li nos - ranças do Governo, o Ministro Jarbas PaSsarinho para que
jornais da semana passada que as Mesas da Câmara e do chegassem a um entendimento, a um denominador comum,
Senado e as Oposições se reuniram com o Presidente da Repú- a fim de que, no futuro, não se diga que o Presidente da
blica e nessa oportunidade alegaram falta de tempo para a República responsabiliza o Congresso por não ter examinado,
apreciação pelo Congresso Nacional das chamadas reformas ou aprovado, ou rejeitado essas matérias.
constitucionais nO Einendão, mas não negaram a importância
E esse o apelo que faço neste momento, Sr. Presidente,
dessas reformas. Não entendo, nobre Senador~ey Maranhão,
terminando Cf meu pronunciamento, ao Presidente da Repúque, _complexas ou não, todas as matérias que tramitam e
blica.
transitam pelo Congresso Nacional tenham a sua inclusão na
Ordem do Di'á das duas Casas, como decor__rência de entendiO Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. EX' um aparte?
mentos políticos. O Congresso Nacional não é uma casa jurídica, é _uma casa política, em que as matétiãS são discutidas,
O SR. NEY MARANHÃO - Quero fazer um apelo veedebatidas e votadas de acordo com ent~ndimentos que ocor-mente, principalmente ao PMDB, para que, como Partido
rem entre as lideranças políticas. Portanto, do ponto de vista
de equilíbrio, dê sinal verde às suas Lideranças no se_ntido
do prazo, as matérias podem s-er discutidas e votadas pelo
de que decidam o quanto antes e, amanhã, o povo brasileiro
Congresso Nacional. Basta que haja boa vontade das duas
não responsabilize o Congresso Nacional por não ter decidido
Casas do Congresso, da Presidência do Senado e da Presiassuntos de fundamental importância para os destinos do País.
dência da Câmara, e também das lideranças políticas. Por
outro lado, mesmo que se considerasse que algumas matérias
Concedo o aparte ao nobre Senador Josaphat Marinho.
não d_e!am ser debatidas ou votadas, na medida em que as
O Sr. Josapbat Marütbo- Senador Ney Maranhão, estou
Opos1çoes reconheçam que as reformas fiscal e tributária são
importantes para o desenvolv:imento_do ~aís, para a consoli- entre aqueles que consideram o entendimento necessário à
Congr.esso Nacional. Portanto, não pode-

mos SIIDplesmente nos dedtcar ao_ que apresenta o Executivo.
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resolução das atuais dificuldades d_o País. Entei!do que o acordo político não el1mina liberdade de divergir' m~s é_ ãpenas
uma circunstância ou um fato dentro do processo geral, inclusive do processo-legislativo. Se Iiãoc houver entendimentp,
o regimento e as leis não podem ser obstáculos à solução
do processo, pnis são feitos para facilitar a_~ soluções e não
para dificUltá-las. O Cóiigresso deve assumir- a respbnsabi~
!idade de decidir. Decida a favor ou contra, mas assuma a
responsabilidade perante a Nação de adotar uma posição,
até porque quem se omite perde o poder, a oportunidade,
o que quer que seja de criticar.

a
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Concedo a p~lavra aO""!Jobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY PRONUNCIA
DISCURSO QUE; ENTREGUEÀ REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador César Dias.

O SR- CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Pronuncia o seguinte
discurso. Se~ revisão do orador.) -Sr. Presidente, SI"5 e
Srs. Senadores,.assomo à tribuna, nestatarde,para falar justamente sobre o discurso_ do nobre Senador Eduardo Suplicy,
O SR:. NEY MARANHÃO- Senador Josaphat Marinho,
sobre .a demarcação da área Ianomami.
o aparte de V. Ex• encerra este meu pronunciamento, porque,
Embora eu e a comunidade roraimense fôssemos favorácom bom-senso, inteligência e, acima de tudo, respqnsabi~
veis à demarcação dessa áre'a, nós ficamos compungidos ao
lidade, V. Ext chama a.atenção do Congresso-Nacional para
ver o nosso espaço· vital totalmente comprometido. Roraima
os grandes problemas que estão para ser decididos neste País.
é um estado que acabou de nascer, mas que, autoritatiamente~
Portanto, Sr. Presidente, encerro minhas palavras, corroçlevido a portarias inconseqüentes, orientadas por pessoas diborando, apoiando, in totum, o aparte do nobre Senador Josar_ecionadas por outras nações, teve, inclusive, perturbada a
phat Marinho. (Muito bem!)
sua soberania, tendo sido inobservado o artigo constitucional
que diz que a área de soberania fica limitada enti-e um e
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
cento e cinqüenta quilómetros nas- fronteiras. Tal fato não
Dirceu Carneiro, 19 Secritário, -deixa a cildeira da presifoi observado pela portaria assinada pelo Ministro Jarbas Pas~
dência, que é ocupada pelo Sr. Meira Filho, suplente
sarinho.
_
~~
.
·
de Secretário.
- -O Senado Federal não poderá cruzar os bra~os, e nem
? Câmara dos Deputados, diante dessa intenção__ de mudar
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presiif.. -'-... peço
o mapa da América Latina. Deverá estar nascendo, a partir
a palavra para uma breve comunicação.
dessa demarcação, uma nova nação. Como os íngles_es criaram
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra o Kuwait, pela força militar, estamos vendo agora na Croácia,
a ~~rça militar avançar sobre a Iugoslávia,_ porque houve algo
ao nobre Senador.
que facilitou essa atitude. E quem sabe estamos, através de
atos executiv_os facilitando a criação de um novo país dentro
O SR. FERNAND!HfENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Para uma comunicaÇão. Sein reyisão' do- Orador.L-:- S_f. do .Brasil, dentro da nossa Amazónia, que não foi sequer
Presidente, Srs. Senadores, é com muita satisfaça-o qu:e trago tot~~men~~- explorada pelos bra.Wleiros, que não foi sequer
to~aâa pelo :povo brasileiro, que desconhece, inclusive, a biota
ao conhecimento desta Casa que se encontra aqui entre-nós,
na galeria de honra, o Dr. Alfonso Guerra, Vice secretá- umversal ex1_stente, a sua fauna, a sua flora, as suas riquezas.
rio-Geral Executivo do Partido Socialista Espanhol, antigo Temos depoimentos, relatórios do DNPM nos informando
Vice-Presidente do Conselho de Ministros da Espanha, uma que as jazidas minerais do !]_osso Estado de Roraima e da
das figuraS ·mais marc3iilCs de toda_ a luta pela redemocr~ -Amazônia, onde foi decretada_essa área, se fossem exploradas
tização espanhola, sabidamente um dos inspiradores do Par~ renderiam cerca de 3 trilhões de dólares. Como é que o Brasil,
tido Socialista Espanhol e que, hoje, dirige a Fundação Siste- ~um pa.ísque está atravessando todas essas dificUldades, enfrenma, responsável pela publicação de uma revista muito impor~ lando dívida externa, interna, e além da imensa dívida social
demarca tal área, quando, na realidade não existem nem os
tante chamada Socialismo do Futuro.
10 mil índios. Conhecemos de perto o problema. Houve sentiO Dr. Alfonso GUerra, -Deputado pelas Cortes ES-panha- mentalismo nessa demarcação, houve interesses de outras nalas, está em visita ao Brasil e, dentro de poucos minutos, ções. Então, ~ais uma vez 0 Presidente Collor mostrou que
na Comissão de Relações Exteriores do Senado, terá o Prazer tem apenas 0 - 10 teresse do ritual do poder, mas não a tenacide se encontrar com os nossos companheiros, Senadores e dade__ de gerenciar este grande País.
demais convidados, para fazer uma apresentação a respeito
Eu gostaria de dizer ao Governo, que embora não pretenda política espanhola e da visão que tem sobre o desenvol~ da, de forma alguma, ser hostil aos interesses do Governo
vimento da políficã. contemporânea.
l!_q_ -~enaçlo Federal, que embora não tenha intenção alguma
Ao fazer o registro desta presença, quero só_ dizer da de fazer uma oposição agónica, apenas uma oposiç30 antagô~
importância da carreira política de Alfonso Guerr;:t -:-:-_não f!icã- _:_ se_ndo, inclusive, independente no Congresso Nacional
é a primeira vez que S. Ex~ vem ao Brasil - e do e~orme ~· que não vou_ cruzar as mãos diante dessa demarcação
papel que desempenha na política européia, especialmente da~ áreas dos Ianomami.
na Internacional Socialista. Peço também aos Senadores que,
Sou favorável a que se cumpra a Constituiçãõ, demarsendo possível, participem deste debate_ na Comis~ão de Reia~ cando a~ terras, mas não fazendo a autópsia do Estado de
çóes Exteriores.
Roraima, e nem a autópsia do Estado do Amazonas, porqu-e
______ ~~daqui a alguns dias o povo brasileiro irá_ cobrar deste Con0 SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- A Mesa ratifica gresso e, principalmente, do Senado Federal que é a caixa
a~ pala':ras-de ':' .. E~ e faz suas também as palavras de saudade ressonância dos nossos problemas, da aspiração do nosso
çao ao Ilustre VJSitante.
povo, o fato de os Senadores, terem aceito- essa esdrúxula
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demarcação orientada por esse maluco do Dr. Lutzenberger,
orientada por esse homem que está aqui representand<:! outros

interesses e não a -gaia, não o Planeta Terra, como S. Ex•
disse. E nós, na reunião do meio ambiente do PMDB, definimos que não queremos mais desenvolvimento e menos meio
ambiente. Queremos avançar nas duas direções, no desenvolvimento auto-sustentável cuja finalidade é o soc_ial principalmente do povo mais sofrido que é o da Amazônia.
Sr. Piesidente, Srs. Senadores,- temos ain-da de estudar
o Decreto Legislativo, de argüir a inconstitucionalidade no
Supremo Tribunal, queremos coerência, princiPalmente do
Presidente Fernando Collor de Mello que teve 86% das votos
no Estado de Roraima e virou as costas para esse· Estado.
Queremos que o PreSidente seja melhor orientado, principalmente através do serviço de informações das Forças Armadas,
o qual Sua Excelência não utilizou. As Forças Annadas retêm
informações no sentido de_ que não existem os 10 mil índios
Ianomami. Faço um apelo-nO se-nfido de-que as Lideranças
do GoVerno cheguem ao Presidente Fernando Collor d~ Mello
antes de serem feitas as demarcações oficiais. Fica, então,
aqui, o nosso repúdio e o da sociedade roraimense. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Amir Lando.
O SR- AMlR LANDO (PMDil ..:._ RO. Pronuncia o seguinte discurso.)-Sr. Presidente,S~ e Ses. Senadores, volto,
hoje, à abordagem de um tema que,_ embora do interesse
particular do meu Estado, mostra que ainda são ásperos, difícies, cheios de obstáculos os caminhos do desenvolvimento.
Em discurso recente, mais precisamente nó dia -s-ae OUtubro, fazia referência a urna carta do Sr. Geraldo Gonçalves,
de Cerejeiras, na qual denunciava o quàdro- dramátíco da
situação daquele município.
Naquela oportunidade, disse que a situaçã<? de Cerejeiras
não se constituía um fato isolado, mas reclamações _semelhantes provinham de todos os recantos de Rondônia, tal a
carência generalizada de infra-estrutura física e social que
se verifica no Estado.
Já proclamei desta tribuna, Sr. Presidente·, Sr~$- e Si:'s.
Senadores, já protestei, por todos os meios de~ que disponho,
mas as autoridades permanecem surdas e mais do que aos
meus, em quantidade, intensidade e autoridade, fazem-se de
mudas, também, aos reclamos gerais, nascidos de todos os
pontos e dos mais variados segmentos representativos do meu
Estado.
Foi com natural angústia que recebi um documento aprew
sentado pela Associação Comercial e Industrial de· Pimenta
Bueno, no encontro realizado em Vilhena, dia 19 de outubro
último, o qual me foi encaminhado pelo-lneu caro amigo
José de Carvalho do município de Pimenta Bueno. Contrariamente ao que se poderia pensar, não se trata de uma posição
solitária, de uma única classe, mas sim de um desabafo coletivo
de mais de 70% da população do Estado, subscrito _por 79
associações de_ classes de Porto Velho, 54 de Ariquemes, 50
de Cacoal e 18 de Alvorada D'Oeste.
·
Trata-s.e de uma manifestação muito ampla na sua representatiVidade, pois abrange desde associações e sindicatos empresariais e os--bancos até associações e sindicatos de funcionários públicos e operários, além de deputados, vereadores
- -e profissíonaiS líbeiãis.

Terça-feira 19 8107

Que alegam e que pleiteiam estas entidades e pessoas
representativas da sociedade rondoniense?
Em primeiro lugar, reCOnhecem que todo o sofrido povo
de nosso imenso Brasil vive hoje momentos de sofrimento,
de angústia, de des~lento e, principalmente, de muita desesperança para depois centrar-se na situação específica de Rondônia quandó afirma, citan<:lo Ro~don, que esta terra que seria
õ melhor lugar para morar, padece hoje da inexistência de
infra-estrutura de saúde, educação, saneamento básico e tudo
o mais necessário â efetíva" permanência do homem no- campo,
nas indústrias, enfim no trabã.lho·e dizem, textualmente, "muitos dos que para cá vieram em busca do seu particular eldorado, de uma nova esperança, de um futuro melhor para si
e seus filhos, retomam agora desolados, cabisbaixos, e com
grande pesar e sofrimento para os estadOs de onde haviam
partido".
A manifestação deste desencanto gerãl foi apresentada
ao Senador Albano Franco que, na condição de Presidente
da Confederação Nacional de Indústria, esteve presente ao
encontro. Lá, Sua Excelência teve a oportunidade de ouvír
as mesmas reclamações que aqui desta tribuna temos feito
em nome da sociedade rondoniense, embora poucas vezes
tenhamos sido ouvidos por aqueles que detêm o pOder de
decisão.
É interessante registrar, Sr. Presidente, que o documento
se constitui em um lamento, mas não de um_ agonizante, é
o grito de quem pede as condições mínimas para fazer progredir a economia do Estado, conforme se pode depreender dos
seguintes trechos qu·e transcreveremos textualmente:
"É bem verdade que ainda podemos, felizmente, nesta
região do Mundo, tão bela_e generosa em suas potencialidades,
verdadeiras messe do Criador, demonstrar ao_mu_ndp_quepo~emos preservar a flora e a fafina, e explorar as nossas
riquezã.S ininerais de modo racional,''e também preservar ainda
os co_stumes e a civilização dos nossos índi_os. Em muitas regiões do mundo, tanto nas colónias africaõas das potestades
européias, onde a flora, a fauna, ·as· regiões e os coStumeS
das nações foram aniquiladas até o âmagO e até mesmo em
algumas nações hoje desenvolvidas, hoje não pode ser mais
feito quaisquer dessas preservações acima meqcionad_tJ.s.
Podemos, atendendo ã nossa legislação brasileira, explorar as nossas tiqu.e~as florestais e minerais de nianeira a manter
o equilíbrio neCessário à ecologia, de maneira a manter e
sustentar o nosso desenvolvimento, mantendo as nossas indústrias, aumentando a nossa capacidade produtiva de melhor
aproveitamento da nossa matéria-prima, ma tendo e ampliando a capacidade de gerar emprego para o nosso povo e essa
n_ossabravagen~e.
___ ----=---'-__
Nós empresários, e mesmo nós povo, achamos que o
governo tanto o federal, assim corilo os dos Estados e Municípios, também fàÇam a sua parte enxugando a máquina administrativa, privatizando ·_a~ empresas estatais, mantendo em
condiç6es as nossaSfõaOvias, implantando ferrovias, a exemplo dos países mais desenvolvidos, reestruturando todo o nosso sistema de ensino básico e criando mais e melhores escolas
té(:rilcas e- univeisidadeS, melhoiandO- a asSistêÍicia rilédicoho_spitalar com a construção de melhores clínicas e hospitais.
Ine?plicavelmente, casos há em nossa Rondônia, em que uma
únícá. malária consome os recursos financeiros conseguidos
d~ sol a sol por muitos ~nos de nosso sofrido agricultor e
oPerário."
Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, este é o brado de
brasileiros originários de todos os recantos do País que querem
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construir uma Naçao próspera e feliz. Para a~ingir seuS-ohjetivos somente pedem que o Governo não se omita cotiJõ se
pode inferir da conclusão de seu referi.do documento, dirigido
ao Exmo. Senador Albano Franco:
_ _
"O GOverno preCisa além de mostrar mais competência
na administração dos recursos públicos, reduzir a carga tributária que hoje afeta as ~mpresas, levando-as ao impasse das
demissões. concordatas e quebras.
A tributação às empresas já atingiu o ápice e precisamos
retornar a situações mais sustentáveis.
·
Instituições como o INSS, o IBAMA, precisam de verdadeiras reestruturações para que se cumpram as atribuições
para as quais cada uma foi criada.
Vimos, portanto, solicitar a V. Ex• para que, dentro das
atribuições e competência de vossá iniportante cargO, à frente
da Confederação Nacional da Indústria, sempre que necessário, leve ao Governo os nossos sentimentos de preocupação
com o momento que estamos atravessando, e para que haja
da parte das autoridades governamentais melhor entrosamento com os industriais e com o povo em geral, para que possamos, unidos, atravessar a fase difícil por que passa a nossa
Pátria."
É oportuno recordar, Srs, Senadores que os especi'!listas
em desestatização têm, como seu principal argumento, afirmado que a retirada do Setor Público das atividades produtivas
permitirá que o Estado se dedique àquelas tarefas que lhe
__
são próprias.
Ora, Sr. Presidente, o povo de Rondônia não pede nada
mais que uma maior ação do Governo na execução de obras
e instalação de serviços que con§tituem missão do _Estado
e, ain~a mais, que foram prometidas há mais de ~ma década.
:É imperioso, é indispensável que as regiões ·mâis Pobres
deste imenso País cresçam a uma taxa maior a fim de que
dentro de décadas, talvez, possamos alcançar o estágio de
desenvolvimento que, hoje, o Centro Sul ostenta. Mas, não é cóm medidas paternalistas, não é com medidas
paliativas, que essa transformação se dará, mas com. a Consciência- do todo, com o sentido da nacionalidade que essas
providências serão adotadas, em benefício e em obséquio do
País.
Estou focalizando determinados aspectos dos momentos
de sofrimento e desalento do povo de meu Estado para chamar
a atenção, uma vez mais, das autoridades para a necessidade
que temos de mudar esse quadro lastimável, oferecendo, sem
demora, as soluções, a fim de que dentre pouco tempo não
estejamos aqui a reclamar o pior.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Odacir Soares.

de 89, eni razâo da contenção de recursos determinada pelo
Governo Federal.
Os trabalhos visando ao reinício de Samuel foram garantidos pelo Ministro da Infra-Estrutura, João Santana, que
assegurou recursos para a conclusão da hidrelétrica. Com isso,
ao lado da Usina de Xingó, no Rio São Francisco, Samuel
passa a ser considerada pelo Governo Federal obra prioritária
para o desenvolvimento de uma região que tem se caracterizãdo como o vertedouro das esperanças de uma melhoria
de vida de um grande núii).ero de brasileiros._ Seriamente ainea:çado nesta vocação, em razão do quadro recessivo do País,
o Estado, agora, poderá voltar a assumir este compromisso,
pois a garantia de energia elétrica, mola mestra da modema
e-xpansão dos pólos económicos, foi assegurada pelo Governo
Federal, através do compromiSso formal do Ministro João
Santana.. (Muito bem!)

DOCUMENTOS AOS QUAI"S SE REFERE O
SENADOR ODAC/R SOARES EM SEU D/SCUR·
SO:
Ofício n' 940/DUCMPV-91
Porto Velho (RO), 8 de novembro de 1991
Senhor Senador,
Estamos encaminhando a Vossa Excelência a Moção de
Aplausos de n• 149/CMPV-91, de autoria dos Veread~>res Horácio Batista Guedes e Cláudio José Marques Vida! - PTB,
api'ovaCia -por unanimidade de Votos, na ReUnião Ordinária
realizada no dia 7 de novembro do corrente ano.
No ensejo, renovamos a Vossa Excelência, nossos protestos de apreço e consideração. -José Campelo Alexandre,
Presidente.
Moção n' 149/CMPV-91
O vereador que este subscreve, requer à Mesa, após ouvido o Plenário na fôrma regimental, seja consignada uma "Moção de Aplauso" ao Exm9 Sr. Senador da República, Dr.
Odacir Soares Rodrigues, em face da sua brilhante atuaçãoparlamentar junto ao Ministério da Infra-Estrutura, quando,
mais uma vez, sensibilizou os órgãos federais obtendo a liberação de recursos para que sejam concluídas as obras da Hidrelétrica de Samuel, beneficiando assim toda a comunidade do
Estado de Rondônia.
Sala das Sessões, 7 de nqvembro de 1991. --Horácio
Balista Guedes, Vereador- PTB -Claudio José Marques
Viciai, Vereador- PTB.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Márcio Lacerda.

-o SR. MÁRCIO LACERDA (PMDBMT. Pronuncia
O SR. ODAClR SOARES (PFL- RO. Pronuncia se5
guinte discurso.}- Sr. Presidente, SrfS e Srs. Senadores, ve- o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr'- e Srs. Senadores,
no Brasil de hoje, a adesão a um grupo de consórcio é presságio
nho solicitar à Mesa a transcrição, nos Anais desta Casa
da "Moção dei Aplauso" com que a Cârriara Muilicipal d~ de problemas, aborrecimentos e direitos lesados, principalPorto Velho me homenageou no último 7 de novembro. De mente se o bem que se desej~adquiriré um automóvel. Alguns
autoria dos vereadores Horácio Batista Guedes e CiáU.dio - dados expostos no Jornal do Brasil, edição de 5 de outubro
José Marques Vidal, ambos do PTB, e aprovada por unariimi~ de 1991, comprovam minhas palavras.
dade de votos naquela Assembléia, a iniciativa te-ve como
De acordo CO!ll infOrD)aÇÕeS divulgadas pelo jornal cario~
objetivo me cumprimentar por unla iniciativa, cuja VItória ca, em reportagem de autoria do jornalista Mário Moreira,
pertence apenas ao diligente povo de Rondônia, que tenho intitulada "A dor de cabeça dos consórcios", desde maio,
a honra de representar nesta Casa. Trata-se da retomada das quando substituiu a Receita Federal na fiscalizaçá~ ao~_ consórobras da usina hidrelétricã. de Samuel, parada desde julho cios, o Banco Central já formalizou contra os consórciOs 7.685
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processos originados por queixas de consumidores. No Rio
de Janeiro, foram registrados 2.430 casOs e, em São Paulo,
eles chegam a 4.134. Até agosto, o núitlei<f de veículos não
entregues pelas 551 administradoras estava nã-ca.sa dos 25.000
veículos.
Pude constatar, no entanto, junto a autoridá.deS
Central do Brasil, que o número de denúncias e reclamações
oriundas de consorciados, formalizadas por meio de processos
junto àquela entidade, é até superior ao múnetó divulgado
_pelo J_ornal do Brasil, pois situa-~ na faixa dos 8.300 casos._
De acordo com o período mencionado, somente "na Procuradoria do Rio, a média semanal é de oito reclamações
de pessoas insatisfeitas com seus consórcios pelos mais variados motivos. A queixa mais comum, segun9-o o supervisor
da Equipe de Proteção ao Consumidor, Hélio Gama, é contra
as administradoras que, alegando não terem recebido_ das
montadoras os modelos a que fazem jus os consorciados, tentam empurrar versões mais caras~ forçando o pagamento de
ágio. Outra reclamação bastante freqüente se refere à cobrafl:'
ça de dívidas após o fechamento dos grupos".
Não se esgotam aí, porém, os expedientes escuses usados
contra os consumidores. Na Procuradoria da Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, já foram catalogadas 18 maneiras diferentes
que as administradoras uSam para engãntt:n::rs-consorciados.
Sem dúvida, essa cifra é um preCiso indicador quanto à situação caótica em que, hoje, se encontra o setor de consórcios no Brasil, submetido a perturbações de toda ordem.
Exemplos de anomalias são, entre outras, as intervenções
do Banco Central em administradoras fraudulentas, as ações
civis públicas movidas contra a União por ter permitido a
atuação irregular de co:rÍSórcios, as improbidades de conduta
das administradoras, como a cobrança de taxas indevidas,
e a inadimplência ou atraso na entrega de bens.
A propósito, de acordo com os cálculos do Departamento
de Fiscalização do Banco Central, a situação atual é 23 mil
pendências na entrega de carros por parte dos consórcios,
situação muito difícil de ser solucionada, tendo em vista que
o Banco Central, na maioria dos- casos, não" pode "ir muito
além da realização de mera pressão administrativa ·sobre as
administradoras de consórcios para forçá-las a·coiocar as entre;.
gas em dia, aplicando-lhes, no máximo, uma multa pecuniária,
ealculada sobre o valor da taxa de administração.
·
Via de regra. as administradoras não podem. porém, ser
qualificadas como as responsáveis pela não entrega dos bens,
pois, como se sabe, as montadoras de veículos não lhes e_ntregam em número- sufiCiente páta remover as-pendências.- As
montadoras, por seu turno, costumam reJ>iissar- a responsabilidade ao setor de autopeças, que, habitu~l~ente, imputa
a responsabilidade por sua ineficiência ao setor responSável
pelas matérias:.prinias e ao governo-, incapaz este,- conforme
a avaliação dos empresários do ramo, de implementar política
económica que seja favorável. O Governo defend~:-se, porém,
devolvendo a responsabilidade aos empresários, ·sob a alegação de que o desarranjo da economia nacional é oriundo
da incompetência da iniciativa privada, confonne passional
e veemente ataque desfechado há pouco pelo Presidente da
Reptíblica contra a classe empresarial brasileira.
Diante de um tamanho imbróglio, que resta ao consumidor, ao consorciado? Absolutamente nada, Sr. PreSidente,
srs e Srs. Senadores, além de amargar a frustração de que
tem os próprios-direitos esmagados pelos maiores trapacéiros
que atuam neste desafortunado País.
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Sr. Presidente, Sfl's e Srs. Senadores, considerando toda
essa situá.ção, todos os longos anos em que se acumularam
tán-tOs problemas em tomo de uma instituição que mUitos
benefícios poderia trazer aos consumidores brasileiros, sope~
sando -aS_' melhores alternativa;; pari remover, de vez, todos
~ 1~~~fornos _que·são causados aos consorCiados pela atual
legislação sobre a matéria ...:...: tólalmerite inadequada-, dediquei-me à elaboração de Projeto de Lei em que proponho
ampla e g_era! reformulaçã_«? das ope~ações de consórcio, modifiamdo, inclusive,-Sua coiiCeitUaçãõ, -a qual, a meu ver, tem
sido erroneamente incUtida nos:ddadãos br3.sileiros.
Conforme triinha proposta, consubstanciada no Projeto
de Lei do Senado n' 188, de 1991, "consórcio é a união de
diversas pessoas físicas ou juiidícãS, com o objetivo de fonnar
poupança, mediante esforço comum".
-Com toda a certeza, essa conceituação assinala - posso
afirmá-lo sem nenhuma falsa modéstia -o ponto mais revoluR
cionário e inoVador do projeto de lei,._ çonstiluindo-se, em
ConseqüênCia, no piíncipa.I ponto balizador da reestruturação
do consórcio no Brasil, instituição qu-e afeta a Vida de milhares
de consumidores.
Dessa conceituação emerge, Srs. Senadores. a conclusão
de que o principal interesSe a ser considerado é o do. consorciado. Sem dúvida, o consorciado deve constituir o centro
de_ t~dº o _sistema e, em_ ~O~D:Q_de ~~ inJ.eresses, devem iravítar, conforme realço na justificaç-ão-do pro-jeto, os dos demais
intervenientes na operação, embora, é claro, devam, todos,
Subordinar-se às regras básicas que viã:Dilizam o siStem-a.-- --Infelizmente, hoje, se verifica completa ínVersão no prinR
cípio que acabo de proclamar. Os interesses domiriantes são
os dos fabricantes dos bens, que fazem dos consorciados merR
cado cativo para a fácil colocação de seus produtos, com a
eliminação da concorrência. Não podendo dispor livremente
de seu crédito, o consorciado é, então, praticamente coagido
a adquirir o produto oferecido pelos fabricantes nos preços,
condições e modelos por eles determinados.
Para dar um fim a essa indesejável dependência do consorciado em relação aos fabricantes dos produtos, inscrevi
ilo projeto de lei a seguinte norma: uart. 13 - o valor do
C!édito a que fizer jus o consorciado ~erRlhe-á _coloca.Q.o à
disposiçào em moeda cori-~nte, no prazo máximo de 5 (cincO)
dias, __a contar da data de realização da Assembléia: Geral
em -que foi coD.templadO, podeD.do este aplicar o crédito a
seu livre arbítrio"~
Essa regra acentua, por certo, outro ponto relevante de
minha proposta. A meu ver, a desvinculação entre o crédito
a que o conso~:ciado faz jus e qualquer bem é um expediente
que ti'arfindiscutíveis benefícíos aos-consorciadoS, sobretudo
o do gozo do legítimo direito de que é possuidor todo o cidadão
de dispor livremente de seu património, segundo o- ·que lhe
é garantido na Constituição.
__ _
De fato, Sr. Presidente, s~s eSrs. Senador~, Q consórciO
- como já mencionado há pouco·- nada mais é do. que
·~a união de diversas pessoas físicas oujurfdicaS, com 6 õbjetivo
de formar poupança mediante esforço comum". Em assim
OOndO; por qUe, então, a obrigatOriedade da vinculação dessa
poupança à aquisição de um bem específico? Por que essa
vinculação, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, se se sabe
que é ess~ exigência a causa principal da maior parte dos
problemas e atritos verificados no sistenia, comO as diferenças
no reajuste de saldo de caixa decorrentes do aumento do
preço dos bens e os atrasos em sua entrega, protelações essas
oriun_das da inst.i~ciência da produção?
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Como se observa, inúmeros são os_belleffcios da deSVincu- ObServã-se que a legislação em· vigor cOnsiste, basicamente,
lação proposta, inexistindo desvã.ntagens- fio novo- sistema, na Lei n"' 5. 768,_ como matriz legal 4_0 _sistema, e na Portaria
mesmo no que diz respeito à política monetária que vem sendo n' 198/89, elo antigo Ministério da Fazenda, a qual "regula·
praticada no País, porquanto a desvinculação não gerará aU- menta" a referida lei.
mento da demanda de produtos, urna vez que o aumento
Em especial - e são esses os itens que faço constai--do
do consumo por parte do consorciado ~ntemplado equivalerá projeto de minha autoria - , devem ser tratados em- nível
ao sacrifício moinentãneo do consumo de todos os demais de lei a instituiçãO de taxas, seus limites, as condições para
consorciados.
a -s).1a -col:!rança, bem como a instituição de multas e de outras
Em síntese, o que reputo de mais i~portante nO PrOjeto despesas; a forma de aplicação dos recursos do grupo, assim
de lei é o resgate da liberdade por parte dos conso-rciados, como a destinação dos seus rendimentos; as nonnas para a
que passarão a aplicar o seu crédito da forma que melhor reafiZaçáo das assembléias e para a fixa-ção dos modos e critélhes aprouver. Com a aprovação do projeto, impedir-se-á, rios de contemplação; as nonnas aplicáveis aos- casOs de desisentão, o sacrifício de um dos mais legítimos direitos_ dos cida- tência, exclusão e substituição de consorciados; a instituição
dãos, ora regularmente praticado para beneficiar os produ- das penalidades pelo descumprimento da legislação; e as contores de bens, exatamente aqueles que precisam aprender dições e requisitos mínimos exigíveis das empresas adminisa conviver com as leis do livre mercado.
tradoras dos consórcios.
Sr. Presidente, SJ41 e Srs. Senadores, outro ponto de tfafis-Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadoies; diante de totlo o
cendental importância constante do projeto de lei de minha exposto, reitero a necessidade da aprovação urgente do Proautoria foi ali introduzido para orientar a reformulação _d_o jeto de Lei n' 188/91, em tramitação nesta Casa desde 4 de
consórcio no que diz respeito à foi-ma de atualização do crédito junho de 1991.
Tenho a firme convicção de que, uma vez convertido
e das mensalidades.Nota-se hoje que a forma de atualização daqueles valores, em lei, ele representará grande avanço nos direitos dos consorvinculada exclusivamente ao preço do bem, é problemática_ ciados brasileiros e prevenirá a total degradação do sistema
de consórcios no Brasil.
por diversos fatores.
A meu ver, Sr. Presidente, srs e Srs. Senadores, as mediUm desses fatores é o aumento dos preços dos bens obje~
tos dos consórcios, habitualmente acima dos valores utilizados das que o Banco Central do Brasil vem anunciando, como
na correção dos salários.-Sempre que isso acontece, a previsão a proibição da abertura de novos grupos enquanto existirem
orçamentária inicial realizada pelo consorciado falha irreme- pendências na entrega de bens, ou a autorização da abertura
diavelmente, o que contribui para elevar os percentuais de de grupos para aquisição _de bens estrangeiros, particulannente
inadimplência, forçando, muitaS ve_zes, a dilataÇ~o d_o prazo automóveis, não são $l!ficientes para a recuperação dos conde duração do consórcio.
_sq_FciQi.-Jtilgo que esSas_ ~edid~.s não passam de paliativos,
Outro fator diz respeito ao aumerito dos preços dOs -bens, e~ como tais, não consegujrão sqlucionar to_das as graves ~ques
causado por alterações dos modelos, por inovações -á~cnoló tõe.s que afetam os consórcios e{Il nosso País.
gicas ou até mesmo por "maquilagens" realizadas no~ produMinha proposta é no sentido de que_devemos reformular
tos com o escuso objetivo. de torná-los mais caros. Sempre por completo a legislação sobre a matéria, a fim de que se
que um desses processos _ocorre, a cOnseqüênCia -costuma ser eliminem os problemas de base que descaracterizaram a instinegativa para o consorciado, pois desequilibra sua previsão tuição no Brasil.
·
.
orçamentária, e o prejuízó.qlle disSO lhe advém não faz senão
Modestamente, saliento, ainda, que a única fórmula racontribuir para a eleVação da tensão e o aumento dos atritos zoável, ora colocada em debate, para regular os consórcios
entre as partes envolvidas em toda a cadeia do processo, que de imóveis, de implementação tão difíCil, mas tão necessários
se estende do produtor ao consumidor.
_ __ aos brasileiros, é a que consta do projeto de minha autoriã.
Coloco ainda em relevo outro aspecto, um terceiro ponto
Dessa forma, e por tudo o mais que tive a grata satisfação
balizador da refonnulação do consórcio, aquele que se refere de_~e'l:por-lhes, nobres companheiros, solicito-lhes o apoio a
ã necessidade de erigir em níVel de lei os principais direitOs esta C<l:l,IS3 1 qu~ _não é apenas nossa, na miSsão que nos foi
e deveres das partes intervenientes no sistema âe consórcio, conferida de trabalhar em prol do bem comum, mãs de todos
seja ela o consorciado, a administradora, o fabricante do bem aqueles que ainda crêem na possibilidade da união para o
ou qualquer outra. Dessa forma, é fundamental que a matéria alcance de objetiV-ós- comuns.
substantiva seja mantida em nível de lei stricto senso, regularAcredito, acima de tudo, Srs. Senadores, que a aprovação
mente aprovada pelo Congresso Nacional, cabendo à legisla- do projeto de lei sobre as operações de consórCio contrib~irá
ção complementar ou regulamentar tão-som~nte matéria adje- para o resgaste de uma institUição indispensáVel Milhares
tiva, diferentemente do que ocorre atualmente, quando o Po- ·de cidadãos brasileiros, que, sem isso, Continuarão impedidos
der Executivo é detentor de poderes excessivos no que diz de ~dquirir determinªdos bens de maior valor, muitos deles
respeito à regulamentação da matéria.
essenciais, como a própria casa e o próprio nieíO de tràü.Sporte-.
De fato, o que se verifica hoje é que a Lei n"' 5.768171,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
matriz legal do consórcio; delega amplos poderes ao ExecuCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
tivo, constituindo-se, na prática, em concessão ao Governo
de verdadeiro "cheque em branco''. Tal circunstância, com_o
Abdias do Nascimento - Aluizio Bezerra - Amazonino
enfatizo na justificação do projeto de lei, é de todo indesejável, Mendes- Áureo Mello- Chagas Rodrigues- Dario Pereira
primeiramente porque "niriguérn Será obrigadO ã _fazer ou -Eduardo Suplicy - Esperidião Amin -Fernando Henrideixar de fazer alguma coisa senão em virtu_de de lei", e, que Cardoso - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida
depois, porque, quanto menor for o ru:vel hierárquico do a-to - Hugo Napoleão - Iram Saraiva - Irapuan Costa JúniOr
disciplinador, maior será sua vulnerabilidade aos lobbies e -João Calmon -João Rocha -Josaphat Marinho -José
aos interesses escusas. Como expressão dessa impropriedade, Paulo Bisol- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levv

a
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Dias- Márcio Lacerda- Marco Maciel- Maurício Corrêã

- Meira Filho - Ney Maranhão - Odacir Soares - Ozíel
Carneiro -Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Na presente sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado n' 61, de 1991, de autoria do Senador
Valmir Campelo, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis

residenciais de propriedade da União, vinculados ou incorpo~
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-3REQUERIMENTO N' 490, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 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. 3"' da
Resolução n' 58, de 1990.

rados às Forças Armadas, situados no Distrito Federal e admi-

nistrados pelas Forças Armadas.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - A Presidência
convoca sessão conjunta, solene, a realizar-se amanhã, às
quinze horas, no Plenário da Câmara dOS 15eputaaos, desti.:.
nada a homenagear o Presidente da República da Venezuela,
Sua Excelência o Senhor Carlos Andrés Pérez.

-4REQUERIMENTO N' 680, DE 1991
Votação, em turno único,' do Requerimento il"' 680., de
1991, do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando
tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado n9ll
291 e ~2~-de 1991, de sua autoria e do Senador Marco Maciel,
respectivamente, que dispõem sobre sistema de Partidos políti~
cos e dão outras providências.

-5O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Tendo em vista
REQUERIMENTO N' 697, DE 1991
a realização, amanhã, às quinze horas, de Sessão Solene do
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 697, de
Congresso Nacional destinada a recepcionar Sua Excelência
o Senhor Carlos Andrés Pérez, Presidente da República da 1991, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
Venezuela, a Presidência comunica ao P1enário que não será do art. 172, inciso I, do Regimento Intern6, a inclusão, em
realizada Sessão Ordinária do Senado e designa, para a de Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n• 220, de 1991,
de sua autoria, que isenta de contribuição para a s,guridade
quarta-feira, às catorze horas e trinta minutos, a seguinte:
social a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos requisitos que menciona.
ORDEM DO DIA
-<i-lREQUERIMENTO N' 698, DE 1991
PROJETO DE LEIJ?A CÂMARA N' 85, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 698, de
(Em regime de mgência, nos termos do art. 336, c do 1991, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do RegimC1.!JJ;o Interno, a inclusão, em
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara Ordem do Dia, do Projeto de Le1ào Senado n' 258, de 1991,
n' 85, de 1991 (n' 1.793/91, na Casa de origem), de iniciativa de sUa autoria, que fixa o valor dos títulos públicos na cómpodo Presidente da República, que dá nova redação ao § 1' sição do preço para aquisição de__ bens a serem alienados._
do art. 3~ e aos art 5 7 9 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 capo! e § 2' do art.
REQUERIMENTO N' 703, DE 1991
10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953. (Dependendo
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 703, de
da votação do Requerimento n' 797, de 1991, de extinção
1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
da urgência.)
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, dos
artigos publicados no Jornal do Brasil, edições dos dias 3
-2.e 4 de outubro de 1991, de autoria, respectivamente, de Dom
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 171, DE 1989
Marcos Barbosa e Dom Jo~ Carlos de Lima Vaz, comemo-COMPLEMENTAR
.
. rativos do centenário de nascimento do escritor católico JackVotação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado son de Figueiredo.
n' 171, de 1989 Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso I
-8do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para
REQUERIMENTO N' 791, DE 1991
fins de cálculo da participação dos municípios na receita do
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 791, de
Imposto sobre Operações Relativas ã Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transpo-rtes Interes- 1991, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, solicitando,
nos termos regimentais e com base no art. 50_ da Constituiçãotadual e Intermunicipal e de Comunicação, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'' 428, de 1990, e Federal, seja convocado o Senhor Ministro de Estado da InfraEstrut_llra, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para
260, de 1991, das Comissões
prestar, perante o Plenário desta Casa, informaçôes-- sóbre
- de Assuntos Econômicos; e
o fechamento do sítio geológico de Seria Pelada.
-de Constituição, Justiça e Cidadania
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 81, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos d_o__ã.rt. 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 Carreira do Serviço
Público Civil da União e dá outras providências. (Dependendo
da votação do Requerimento n9 834, de 1991, de adiamento
da discussão.)
-lOPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 6, DE 1991
Discussão, em turno SUpleritentar, -dO PrOjeto de Resolução n9 6, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que dispõe sobre formalidades e critérios pará apreciação dos
atos de outorga de concessão ou permissão de serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, tendo
PARECER, sob n• 418, de 1991, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
-li-

PROJETO DE-RESOLUÇÃO N' 22, DE 1991
Discussão; -em turno único, do Projeto de Resolução nO?'
22, de 1991, que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento
Interno do Senado Federal, tendo
PARECERES, sob n~ 222, 331, e 432;de 1991, das Comissões
---~- De Constituição, Justiça e Cidadania; P pronunciamento: favorável; 29 pronunciamento: concluindo pelo não-acolhimento do pedido de reexame, por não encontrar embasamento regimental nem argumentação convincente para deferi· ·- mento da pretensão;
- Diretora, favorável.

-12PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 16, De 1991
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 358 do
Regimento Interno.)
Dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição
Federal, instituindo a alternância no início de tramitação de
projetes de origem externa. (19 ·signat~rio:_ ~enador Alfredo
Calripcis). -0 SR. PRESIDENTE (Meira Filho) a sessão.

Está enoerrada
-

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 58 minutos.)

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
Reunião extraordinária realizada
em 20 de setembro de 1991
Às doze horas e trinta minutos do dia vinte de setembro
de mil novecentos e noventa e um, na Sala de B.euniõ~s da
Comissão, sOb ã PreSidência do Senador Mauro Benevides,
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pieséntes- ·osserládores Beni V eras, Meira Filho e Lavoisier
Maia, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por motivos
justificados os demais membros. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Beni V eras
que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n• 111, de 1991 (n' 137, de 1991, na
Cãmarados Deputados), que aprova o texto do Tratado para
a constituição de um Mercado Comum entre a República
Federativa do Brasil, a República Argentina, a República
do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, firmado em_
Assunção, em 26 de março de_ 1991. -AprOvado- o parecer,
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá_ por
·encerrada a reunião, lavrando eu, AiJtóriio Fernando Fefreira
Leite, AssisteOte ad hoc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
__
Sala de Reuniões da Comissão; 20 de setembro de 1991.
----'Senador Mauro Benevides, Presidente.
Reunião extraordinária realizada
em 25 de setembro de 1991
As quatorze horas do dia vinte e cinco de setembro de
mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões dã Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, presentes
os Senadores Alexandre Costa, Dirceu Carneiro e Iram SaraiYa, reúne-se a Comissão Diretora. Ausent~, por mOtivos justificados, os demais membros. Abertos os trabalhos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senador Dirceu Carheiró
que, em seu parecer, apresenta a redação do vencido para
o turno suplementar do Substitutivo d_o Senado ao Projeto
de Lei da Cãmara n' 37, de 1990 (n' 3.650, de 1989, na Casa
de origem), que dá nova redação ao § 39 do art. 1~> da Lei
n9 5:584, de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas
de Direito Processual do Trabalho, esclarecendo que, sem
qualquer alteração do mérito, e para melhor entendimento
da Lei, e ainda corrigindo remissãcfequivocada, uma vez que
a alteração se· refere- ap art. 29 e não ao art. 19 da Lei, dá
nova redação integral ao artigo da Lei que se pretende alterar.
Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio
Fernando Ferreira L_~ite, Assistente ad hoc, a presente Ata
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
_
_ __
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de setembro de 1991.
- S~nador Mauro Benevides, Presidente.
Reunião extraordinária realizada
em 22 de outnbro de 1991
Às treze horas e vinte minutos do dia vinte e dois de
outubro de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reu-niões cta: Comi$são, sob a Presidência do Senador Mauro Berrevides, presentes os Senadores Rachid Saldanha Derzi, Iram
Saraiva, Beni Veras, Alexandre Costa, Márcio Lacerda e La:voisier Maia, reúne-se a Comissão Diretora: Ausentes, por
motivos justificados, os demais membros. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a pãlavra ao Senador Beni
Veras que, em seu parecer, apresenta a Redação final do
Projeto de Resolução n9 1, de 1991, que introduz alterações
no Título VI do Regimento Interno do Senado Federal. Aprovado o parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio Per-
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nando Ferreira Leite. Assistente ad hoc, a presente Ata que,
uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai c\ publicação.
Sala._ de Reuniões da Comissão, 22 de outubro de 1991.
-Senador Mauro Benevides, Presidente.
Reunião extraordinária realizada

em 22 de outubro de 1991
Às dezessete horas e vinte minutos do dia vinte e dois
de outubro de mil novecentos e noventa um, na Sala de Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, presentes os Senadores Dirceu Çameiro_, Rachi~ Saldanha Derzi e Iram Saraiva, reúne-se a Comissão buetora.
'Ausentes, por motivos justificados, os demais me_mbros.
Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a pa1avra
ao Senador Dirceu Carneiro que apresenta pareceres com
a Redação final dos Projetos de Decreto Legislativo n1's 116,
de 1991 (n' 51, de 1991, na Câmara dos De~putados), 117,
de 1991 (n' 376, de 1990, na Câmara deis Deputados), 118,
de 1991 (n' 371, de 1990, na Câmara dos Deputados), que,
respectivamente, aprova o· ato· que outorga ocofiêésS'ãC) à Rádio
Boin Sucesso Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Minas Novas, Estado de Minas Gerais;
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serra da Mesa
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono_ra na:-cid_ade
de Minaçu, Estado de Goiás; e o que aprova o ato que outorga
concessão ã Televisão Independente de São José do Rio Preto
para explorar serviço de radiodifusão de sons e im~gens na
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Aprovados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio
Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata
que, uma vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
-~
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de outubro de 1991.
-Senador Mauro Benevides, Presidente.
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niões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Benevides, p-resentes os Senadores DirCeu Carneiro, Lucídio Portelia e Iram Saraiva, reúne-se a Comissão Diretóra. Auseõtes,
por motivos justificados, os· demais membros. Abertos ostra-_
balhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador
Dirceu Carneiro que apresenta pareceres ao Projeto de Decreto Legislativo n" 78, 79, 81 e 104, de 1991, que, respectiva·
mente, aprova o texto do Acordo celebrado em Brasília, rio
dia 15 de dezembro de 1989, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Centro Latino-Americano de- Flsica
sobr_e _su_as Obrigações, Direitos e PrivilégioS em TerritóriO
Brasileiro; aprova o texto do Acordo de Cc-produção Cinematográfica, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Br<;~.sil e o Governo da República Popular de Angola, em
Luanda, a 28 de janeiro de 1989; aprova o texto do Acordo
de Cooperação Cultural e Educacional, ce~ebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular de Bangladesh; e o 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
vados os pareceres, e nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presi~nte dá por encerrada a reunião,lavrando eu, Antonio
Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de_Reuniões da Comissão, 25 de outubro de 1991.
- Senador Mauro Benevides, Presidente.

Reunião extraordinária realizada em 28 de outubro de 1991
As doze horas e vinte miilutos- ào dia vinte ·e oitó de
outubro de mil novecentos e noventa e um., nª Sala de Re_u-.
níõts da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Renevides, presentes os ~nadares Dirceu Cãrneiro, Lucídió Portelia e Iram Saraiva, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes,
por motivos justificados, os demais membros. Abertos os traReunião extraordinária realizada
balhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador
em 22 de outubro de 1991
DirCeu Carneiro que, em seu pareCer- apresenta a- redaÇão
Às dezesseis horas e vinte minutos do dia vinte e dois final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
de outubro de mil novecentos e noventa e um, na Sala de n' 125, de~1990 (n' 1.606, de 1989, na Casa -de origem), que
Reuniões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem
Benevides, presentes os Senadores Dirceu Carneiro, Rac~id Rural - SENAN, nos termos do art. 62 do Ato das DispoSaldanha Derzi e Iram Saraiva, reúne-se a COmiSsão DiretOta. sições ConstituciOiiaiS- Transitórias. Aprovado o parecer, e
Ausentes, por motivos justificados, os demais membros. nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encerAbertos os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra rada a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite,
ao Senador Dirceu Carneiro que, em seu pareCer, apresenta· Assistente ad boc, a presente Ata que, uma vez rúbricada
a Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n• 114, pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
de 1991 (n' 125, de 1989, na Câmara dos Deputados), que
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de outubro de 1991.
aprova o ato que outorga concessão à RCE TV Xanxerê Ltda., -Senador Mauro Benevides, Presidente.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi~.
Reunião extraordinária realizada em 29 de outubro de 1991
são) na cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina. Aprovado o-parecer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi~
Às dezoito horas e cinco minutos do dia vinte e nove
dente dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio Fer- de- outttbro de mil novecentos e noventa e um, na Sala de
nando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presente Ata que, Reuniões da Comissão, Sob a Presidéncia do Senador Mauro
uma vez rubricada pelo Senhor President~, vai -à pUblicação. B_eilevideS, presentes 0!5 Senadores Dirceu Carneiro,' AlexanSala de Reuniões da Comissões, 22 de outubro de 1991. dre Costa e Lucídio Portella, reúne-se a Comissão Díretora.
-Senador Mauro Benevides, Presidente.
Ausentes, por motivos ]ustHicàdos, os demais membros.
Abertos os_ trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra
Reunião extraordinária reaUzada
ao Senador Dirceu Carneiro, que em seu parecer apresenta
em 25 de outubro de 1991
a redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo
ao Projeto de Resolução n9 6, de 1991~ qu~ _dispõe sobre
As oito horas e vinte minutos do dia vinte e cinco de formalidades e critérios para a apreciação dos atos de outorga
outubro de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reu~ e de renovação de concessão Ou permissão de serviço de radio-

8114 Terça-feira 19

.DIÁRIO DÓ~CONGRESSO NÁCIONAL (Seção II)

difusão sonora e de sons e imagens. Aprovado o parecer e

nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá por encer-rada a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite,
Assistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez rUbricada
pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão-; 29 de outubro de 1991
-Senador Mauro Benevides, Presidente.
Reunião extraordinária realizada em 31 de outubro de 1991

Novembro de 1991

por encerrada-a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presensnete Ata que, uma
vez rubricada pelo Senhor Presidente, vai â publicação.·
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de novembro de 1991
-Seriador Mauro Benevides Presidente.

Reunião extraordinária realizada em 6 de novembro de 1991
--Às vinte horas e vinte minutos do dia seis de novembro
Às onz:e horas e trinta minutos do dia trinta e um de·- de mil novecentos e noventa e um, na sala de Reuniões da
ComiSsão, sob a presidência o Senador Mauio -Benevides,
outubro de mil novecentos e noventa e um, na sala de Reupresentes os_ Senadores Alexandre Costa, Meira Filho e Beni
niões da Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro BeneVeras, reúne-se a Comissão Diretora. Ausentes, por motivos
vides, presentes os Senadores Dirceu Cameiio~ ~árcío L3_~r
justificados, os demais membros. Abertos os trabalhos, o Seda e Lucídio Portella, reúne-se a COmissão Diretõra. Ausennhor
Presidente concede a palavra ao Senador Alexandre Cos·
tes, por motivos justificados, os demais membros. Abertos
ta que, em seu parecer, apresenta a redação final do Projeto
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senade Resolução n"' 86, de 1991, que autoriza a Prefeiturá Muni~
dor Márcio Lacerda, que em seu parecer apresenta a redação
cipal de Brusque (SC) a contratar operação de crédito no
final do Projeto de Decreto Legislativo n' 146, de 1990 (n'
valor de Cr$513.900.000,00 (quinhentos e treze milhões e no76, de 1989, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
vecentos-mil cruzeiros), a preço de março de 199~. Aprovado
da Convenção Destinada a Evitar a Dupla Tributação e Preveo parecer, e nada maís haVendo a tratar, o Senhor Presidente
nir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto s()bre a Renda,
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Antonio Fernando
firmada entre o Governo da República Federativa do Brasil
Ferreira Leite, Assistente ad hoc, a presnete Ata que, uma
e o Governo da Republica da India, em .Nova Delhi, a 26
vez rUbricada peJo Senhor Presidente, vai à publicação.
de abril de 198!L Aprovado o parecer. Ainda com a palavra
Sala de Reuniões da Comissão, 6 de novembro de 1991.
o Senador Márcio Lacerda, que apresenta parecer COiii are-dação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara --Senador Mauro Benevides, Presidente~
n' 121, de 1990 (n' 1.169, de 1988, na üisa de o-rigem),~que
Reunião extraordinária realizada: em 7 de novembro de 1991
dispõe sobre a retira-da e transplante de tecidos, órgãos e
'As doze horas e vinte minutos_ do dia sete de novembro
partes âo corpo humano, com fins terapêuticos e científicos,
e dá outras providências. Apro-Vado o parecer, o Senador de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da
Márcio Lacerda apresenta outro, com a redação final do Pro- Comissão, sob a Presidência do Senador Mauro Benevides,
jeto de Resolução n• 80, de 1991, que autoriza a Republica presentes os Senadores Dirce-u Carneiro, Iram Saraiva eMeira
Federativa do Brasil a contrair ser;n eJ;U.préstiitlC) externo nº Filho, reúne-se a Comissão Diretora. AUsentes, por motivos
valor de até US$2,000,000,00 (dois milhões de dólar~norte-a justificados, os demais membros. Abertos os trabalhos, o Semericanos), ou seu equivalente em outrã- moed_a~ _junto ao nhor Pre~ident~_ concede a palavra ao Senador Dirceu carBanco Interamericano de Desenvolvimento_- BIO, destinado neiro ·que, ent s~us pareceres, apresenta as redaç6es finais
5
ao financiamento parcial do Projeto de Difusão e PZ.pmoção dos Projetas de Decreto Legislativo n9 9, de 1985 (n9 90,
de Informações Tecnológicas e Inversões, ~a ~er executado de 1985, na Cãmara dos Deputados), n' 19 de 1985 (n' 72,
pelo Ministério_<!as Relações E)!Çteriores. Aprovado o parecer de 1984, na Cãmara dos Deputados) e no 121, de 1991 (n'
e nada mais h a Vendo a tratar, o_ Senhor Presidente dá por 68, de 1991, na Câmara dos Deputados), que, respectivaencerrada a reunião,lavrando eu, Antonio Fernando Ferreira mente, aprova o texto do Acordo Básico sobre Privilégios
Leite, Assistente ad boc, a presente Ata que, uma ve;! rubri:· e Imunidades e Relações Institucionais entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano
cada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala de Reuniões da Comissão, 31 de Qutubro de 1991. de Cooperação para a Agricultura, celebrado em Brasüia,
a.17 de julho de 1984; aprova o texto do Acordo Geral de
-Senador Mauro Benevides, Presidente.
Cooperação entre o Governo da- República Federativa do
Reunião extraordinária realizada em 6 de novembro de 1991
Brasil e o Governo da República Democrática de São Tomé
Às doze horas do dia seis de novembro de mil novecentos e Príncipe; coricluído_ em Brasília, a 26 de junho de 1984;
e noventa e um, na sala de Reuniões da Comissão, sob a e o que aprovã o texto do Acordo de Sede, celebrado entre
Presidência do Senador Mauro Benevides, presentes os Sena- o Governo da República Federativa do Brasil- e o Comitê
dores Alexandre Costa, Meirã. Filho e B_eni V eras, reúne~se Internacion~l da Cn,1.~ Vermelha -CICV, em Brasília, em
a Comissão Diretora~ "Ausentes, por motivos justificados, os 5 -de março de 1991. Aprovados os pareceres, e nada mais
demais membros. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente havendo a tratar, o Senhor P~~~dente dá por encerrada a
concede a palavra ao Senador Alexandre Costa que, em seu reu_nião,lã.vrando eu, Antonio Fernando Ferreira Leite, Assisparecer, apresenta. a redação final do Projeto de ResoluÇão tente ad boc, a presente Ata que, uma vez rubricada pelo
nl> 8, de 1991, que altera a redação do inciso I do art. 43 Senhor Presidente, vai â publicação.
do Regimento Interno do Senado Federal. Aprovado o pare=
Sala de Reuníões da Comissão, 7 de novembro de 1991.
cer, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente dá -Senador Mauro Benevides - Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
-.:.Requerimento n~ 831/91, de autoria do Senador Jo1- ATA DA 208•SESSÁO, EM 19DE NÔVEMiiRO
DE 1991
..
sé Eduardo, solicitandO licença do Senado para ausentar-se
dos trabalhos da Casa, lido em sess~~--~nterior. AprovadO.1.1- ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
- Requerimento n" 832191, de autoria do .Senador
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República Albano Franco, solicitando licença do Senado para ausen. - N~ 286 e 287191 (n• 641 e 642191, na origem), resti- -tar-se dos trabalhos da Casa, lido em sessão anterior. Aprotuindo autógrafos de projetas de lei.
vado.
1.2.2- Aviso do Ministro da Justiça
1.2.6- Comunicação da Presidência
Recebimento do Ofício n' s/55/91 (n• 96191, na ori- N9 1.090/91, encaminhando informaçõ_es sobre_os
quesitos constantes do Requerimento n9 675/91, "de autoria , gem), solicitall-ao autOriZação para eniitir e córocar riO mercado cento e vinte e ciri.co bilhões, cento e sessentã e um
do Senador Pedro Simon.
milhões, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e qua1.2.3 - Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e torze Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São
Planejamento
Paulo -_LFTSP, para os fins que especifica.
N 9 1.722/91, rcfererite-:ao acessO de pailamentares ao
1 .2. 7 - Comunicação
Sistema Integrado de Administração Financeira do Go~--Do Senador Lourival Baptista, de que se ausentará
verno Federal- SIAF.
dos trabalhos da Casa, no período de 14 de novembro
1.2.4 - Leitura de projetos
a 2 de dezembro próximo.
-Projeto _de Lei do Senado n" 377/91, de autoria
fi.S _:_·DiscurSos do Ex-pediente
do Senador Raimundo Lira, que proíbe a incineração de
peles de animais silvestres abatidos em caça predatória
SENADOR ALUIZIO BEZERRA - Saudação à
e .dá outras providências. comitiva de parlamentares peruanos presentes na Casa.
-Projeto de Lei do Senado n• 378191, de. autoria
SENADOR MAURO BENEVIDES--' Falecimento
do Senador Lourernberg Nunes Rocha, que institUT a--Politica Nacional de Habitação, defme o gere-nciame-ntocdo do ex~Senador Almir Pinto.
· Redação final do Projeto de Resolução n'' 8, de 1991,
Sistema Nacional da Habitação e dá outras providências.
de autoria do Senador Carlos De'Carli, que altera a reçlação
1.2.5- Apreciação de matérias
do inciso I' do art. 4_3 do Regimento Interno do Senado
-Requerimento nn 830/91. de autoria do Senador Federal._ Aprovada._ A promulgação.
-Redição final do Projeto de Resolução n' 75, de 1991,
Louriv~l Baptista, solicitando licença do Senado para aceitar missão do Executivo, lido em sessão anterior. AproM qu-e autbffza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contra~
tar operação de crédito no valor de dezessete milhões,
vado.
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BXPBDWNTE
CI!IITRO ORÁFICO ·Do SBNADO PEDI!RAL

DIÁIUO DO CONOIU!SSO NACIONAL
I•pre110 sob reapouabDklade di! Meu do Seudo Federal

PASSOS PORTO
Diretor-Oeral elo SeDado Federal
AOACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor ~tivo

ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
DireiOr AdmiDiltrativo
LUIZ C'.ARI.OS DE BASroS
Diretor Iaduatrial
PLORIAN AUGUSIO COtmNHO MADRUGA
Diretor Adjuato

Semeoll"al

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. Aprovada. À promulgação.
Redação final do Projeto de Resolução n'77, de 1991,
que autoriza, em catáter excepcional, a prorrogação do
prazo de validade dos efeitos da Resolução no;. 71, de 1990.
Aprovada. À promulgação.
Parecer da COmissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre a Mensagem n' 271, de 1991 (n' 56719!,
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: dé Diplomata_, para exercer a função de Embaixadbr do B.ras_il
junto à República 'Islâmica do Irã. Votação adiada por
falta de quorum.

--···-··-·-·-·-·-·--·-··---------------.....CrS 3.519,65
Tiragem 2.200 exemplarea.

1.3.1- Discurso__ após a Ordem do Dia
SENADOR ODACIR SOARES .,-·Recebimento de
-correspondência do Presidente da Fundação Nacional para
Formação .de RecurSos Humanos para o Turismo de Vila·
Rica- MO, referente a_discurso proferido por S. Ex\
sobre a arual situa-ção do turismo no Brasil.
. l-3.2- Designação da Ordem do Di& "da -próXima ses- '
-sào
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
W' 783 a 790, de 1991
, 3- ATASDECOMISSÓES
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6 '-- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
.

Ata da 208a Sessão, em 19 de novembro de 1991
}á · Sessão Legislati~a Ordinária, da 498 Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevídes
ÀS 18 HORAS, ACHAM-ST! PRÉ.~T!NTT!.~ OS .~RS.
SENADORES:

Abdias do Nascímento- Affonso Camargo --AI!1ano
Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Aluizto Bezerra- Arna7.onino Mendes - Amir I.ando- AntOnio Mariz
- Beni Vera.~~. - Carlos Patrocfnio- César Dias- Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de ( ~rvalho - Couunho Jorge - Dario
Pereira - Dir~u Carne1ro- Divaldri Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - EsperidiAo Amin - 1\pitácio <:at'eteira - Fernando Henrique cardoso - Francisco Rollemberg Garibaldi Alves Filho - Guilherme Palmeira i-' Henrique Almeida- Hugo Napoleao- Humberto Lucena- Hydckel Freitas- Iram Saraiva- Irapuan C'.osta Júnior- João Calmon Joao-França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- JoSaphat Marinho-Jos6 Eduardo-José Fogaça-José Richa-José Sar-

ney J6nia Marise - Jutahy Magalhaes - Lavoisier Maia Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lucfdio Porte!la Magno Bacelar - Mansueto de Lavor- Marco Maciel - Mário Covas- Marluce Pinto- Maurfcio C.orrêa- Mauro Benevides- Metra Filho- Nabor Júnior -Nelson Wedekin - Ney
Maranhão- Odacir Soares- Onofre- Quinan -:- Oz1el Cafneiro - Ractiid Saldanha Derzí :.._ Rãimundo Lira - Ronaldo
Aragao- Ronan Tito- Ruy Bacelar- T~lmo Vieira- Teoronio Yilcla l·"ilho- Valm1_r Campelo- y.t11son Martms.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, -inici3iri0s nóssós_ trabalhos.
O Sr. 1\' SeCretáriO procederá à leitura -do Expediente.
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~~s, ~- .d.e Íllform;t_ções. Em_ nenhum momento da história_
econôrnica do Brasil foi possível obter inform3çõ-eS cont~ábeiS
das despesas públicas como as que hoje estão disponíveis
· ·de fOnna tempestiva· e com todas as desagregações analítica~existentes.
-

_ . _ ......

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Isto só fóí poSsível graças à ilnplantação·e ao desenvOivimento do SIAFI, sistema por onde os órgãos e entidades
No:> 286, de 1991 (n? 641191' na orige'm),
14 do corrente,~-- dos Pode~es Executivo e Judiciário que intégram eis Orçarestituindo autógrafos da parte vetada pelo Presidente da Re- mentes Ftscal e da Seguridade Social realizam su_a execução
pública e mantida pelo Congresso Nacional do Projeto de orçamentária, financeira e contábil desde 1987,
Lei no 19, de 1990-CN, que estima a Receita e fixa a DespeSa
- A divulgação recente, pela imprensa, de informações coo- _
da União para o exercício financeiro de 1991 e qUe se transfor- tábeis que a legislação em vigor considera sigilos~s levou-mea ~fl;Struir o Departamento do Tesouro Nacional no sentido
mou na L~i no 8.175, de 31 de janeiro de 1991.
N 287 d 1991 ( 642191
- .. · ·- · · -- -·-- -~de avaliar a questão do acesso ao: SIAFI, notadamente no
o
, e
no
, na ongem), de 14 do corrente, que respeita ao sistema serilia (perfil e formas de acesso);
restituindo autógrafos da parte vetada pi:lo Presidente da Re. pública e mantida pelo Congresso Nacional do Projeto de a fim de aumentar a segurança, o controle e a própria credibi. Lei da Câmara n"l6, de 1991 (nn6/91' na origem), de iniciativa lidade de sua operação.
~do Presidente da República, que concede isenção do Imposto
O prirrieiro··pâsso-para ·a reformulação dos critériás de
. sobre Produtos· Industrializados- IPI, na aquisição qe auto- obtenção de informações foi a desagregação, a partir de 9
móveis para utilização no traltsporte autônonio de passageiros, de agosto último, do acesso definido pelo nível 9, que passou
bem como por pessoas portadoras de deficíêridã-BsíCa- e aos --a conter dois perfis distintos: (i) perfil "geren~ial" 1 restrito
destinados ao transporte escolar, e_ dá outras prqvi_4_ências a daPos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade
Social_ e (ii) perfil "auditor", de alcance irrestri~o ~ todas
e que se transformou na Lei no 8.199; de -28 de. junho de
1991.
as informações analíticas.
-

ae

A partir de agora o Departamento do Tesouro Nacional
AVISO DO MINISTRO DA JUSTIÇA
N~ 1.090, de 7 do correflte, encari1inh3ndo irlformaÇões
sobre os quesitos constantes do Requerimento n'-' 675, de 1991,
do Senador Pedro Simon.
·
As infoi'mã.ções foram enca~inhad~s ao requeren-·
te, em cópias.
O Requerimento n<>675, de 1991, vai 3o Arq"uivo.

está àutorizado a fornecer a todos os parlamentares o atesse
~efinid<? pelo nível 9 - perfil "auditor", bastando que os
interessasdos o solicitem formalmente àquele órgão, responsabilizando-se, explicitamente, pelo uso de toda e qualquer informação extraída do sistema, com o uso de SUa senha. Cabe
registrar:, ainda, que o uso da senha é pessoal e intransferíveL

.

. .

'

-

--

Por oportuno, registro aqui também que Sua ExCelência
o Senhor Presidente da República determinou que as pOucas
entidades do Poder Executivo integranteS -do Orçamento FisO SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expecal e da Seguridade Social, que ainda realizam sua execução
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, aviso que·serâ lido pelo Sr. 19 Secretáii?.: - orÇamentária, finªnc_eira e contabi_l a_través de sistemas pró-p-riOs; deverão doravante fazê~la exclusivamente através do
SIAfl, que é a base legal de informações do Governo.
É lido o seguinte:

.Por isso, Se~hor Presidente, u~a vez que todos os órgãos
___ i-entidades do Poder- Executivo, sem exceção, passarão a
iiltegfar o SIAFI, e que todos os órgãos do Poder Judiciário,
Brasília, 19 de novembro de --1991 por opção, já realizam sua execução orçamentária, fimlnceira
e contábil também no âmbito do mesmo sistema~ restariam
Senhor Presidente,
Tenho a honra de referir~me ao Ofício' de 19 de setembro apenas os órgãos do Poder Legislativo com operação fora
do SIAFI. Ou seja, hoje a socíedade brasileira pode conhecer,
últi~opel_o qual Voss.a E_xcelência.solicita sejam tomadas as
prov1denc1as. necessánas ao restabelecimento da ~J.!torização de forma tempestiva, quaisquer informações analíticas das
para que os Jiustres_membros do Congresso Nac;ional gozem despesas públicas apenas dos órgãos e entidades ·dos Poderes
de acesso pleno ao S1stema Integrada de Administraçã_o Finan- Executivo e Judiciário.
·
_ceira do Governo Federal - SIAF. - ·
Nessas condições, Senhor Presidente, e seguro de que
Em resposta, cumpre~nle inforinar Vossa Excelência de Vossa Excelência, da mesma forma como a Sua Excelência
que Sua Excelência o Senhor Presidente da Reptiblica deter- o Senhor Presidente da República, também almeja a total
tansparência e controle dos gastos públicos, permito-me suge~inou, em nome do relacionamento harmônico que deve exisrir que mande avaliar a possibilidade de que, já a partir de
ur entre os Poderes da República e da transparência que
janeiro de 1992, também a execução orçamentária, financeira
deve caracterizar, no Estado democrático, os sistemas de gese contábil dos órgãos do Poder Legislativo passe a ser realizada
tão dos recursos públicos, que todos os parlamentares poderão
através do SIAFL
ter acesso irrestrito ao SJAFI, no perfil "auditor".
A viso n'• 1. 722

ComO é do conhecimento de Vossa Excelência, todas
as medidas adotadas pelo Governo Collor na área fiscal estiveram sempre baseadas no princípio da total transparência de

Essa providência, de acordo com as análises técnicas do
Departamento do Tesouro Nacional, poderia facilmente ser
adotada até o final do ano, uma vez que não há n·ecessidade
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Art. 2~ Os produtos dessa natureza serão leiloados pela
de realização de novos investimentos. Além disso, esse _importante passo- rumo à transparência e ao cOntrole ainda mais Receita Federal e os recursos financeiros provenientes s=erão
eficaz dos gastos de _todos os Poderes c!a República resultaria destinados ao Departamento -de Polícia Federal para a sua
na eventual liberação de recursos humanos e materiais do
modernização.
Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado
Art. 3"' O PQder Executivo regulamentará esta lei no
Federal- PRODASEN- que poderiam passar a dedicar-se prazo de 90 (noventa) dias, contadaS: a partir da data de sua
a atividades-fim das duas Casas legislativas~
publicação.
·
Conviria notar, ne"sSe contexto, que o Trlbunãl de Contas
Art. 4"' Esta lei entra em vigor-na -data de sua publida União, órgão que auxilia -o CongreSso Nacional nas tarefas
cação.
constitucioriais -de fisc-alização dos a tos do Poder Executivo,
Art. 59 Revogam-se ~s disposições em, Con~rárí~:~-de acordo com o que estabelece o art. 71 da Constituição
Federal, já efetua, desde 1987, sua _execução- orÇatÍlentária,
financeira e contábil através do SIAFI.
Justificação
Caso com issO C6ncotde Vossa Excelência, ·o DepartaMilhares de peles de animais silvestres têm sido queim~
mento do Tesouro Nacional estaria à disposiç-ãu das áreas das ultimamente pela Polícia-Federal e pelo Exército no intuito
técriiCas das duas Casas legislativas para viabilizar sua integra- - de, se_gund.o o Governo Fed_eral, desestimular a caça p~~da- __
ção ao SIAFI até o final deste exercíciO. Ressalto, apenas, tória -ilegal.
Senhor Presidente,_que com-a ·me-dida que submeto à co~side-_
ração de Vossa Excelência estaríamos avançando para além
· ·· Tah açõe~ re_Yel~m a firme det~DIJinação das a_lltoridades
do que me foi proposto cm seu ofício de 19 de s~tembro _feder~s de cu_rnprirem a legislação de proteç3:o ã fauna, o
passado, eis que, com mais eficiência do 9-u_e, eve_?tualconv~ênio. cJ.ue é mu~to lOuváVel. M(!s, se leiloarmos os produtos captopara intercâmbio de informaç6es técmcas, passariam todos rados e destinarmos-a verba obtida para a modernização da
o_s Poderes da República a dispor de uma base única de geração Polícia Federal, estaremos atingindo dois alvos. simultaneade dados primárioS relativos à execução orçamentárias, contá- - ·me~nte:
bil e financeira.
l-combatendo a caça predatória e ilegal; e
Aproveito __ a oportunidade para reite:rar a yo~~a E~ce
2 - aparelhando a Polícia Federal, que, assim, t~rá melência as protestos da minha alta estima e fiais distinta consideração. - Marcftio Marques Moreira, Ministro da Economia, lhores condiçôes de trabalho, tanto ao nível da prevenção
_ como da repressão.
·
·
Fazenda e Planejamento.
Certos de estarmos na linha correta de_ def(:'?sa da fauna
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- e sintonizados com o eSpírito de_nossa Constituição Federal,
dência registra o envio do documento, pelo Sr. Ministro da apiesentanlos este Projeto aos nossos ilustres pares.
Economia, Fázenda e Planejamento Marcílio Marques Morei~
Sala das Sessões. 19 de novembro de 1991. ~Senador
ra, que· viabiliza o pleno acesso ao Siafi. por todos os_ Srs. Raimundo Lira.
Senadores que, utilizando um código próprio-, póáefà:o reé"éber
aquelas informações que se inserem nas atiiliUiçóes do Con(À Comissão de Assuntos Sociais- decisão termigresso. Nacional, para fiscalizar e controla"r os atas do Poder
nativa.)
Executivo e dos órgãos da administraçãO indiretã. · ··
Ressalte~se, nesta oportunidade, que o Senado_~ Eduard~
Suplicy empenhou-se vivamepte no seritido de pOssib~litar o
acesso dele próprio e·dos demais pares ne·sta Casa ao chamado
Sistema Integrado de Admiõ.istrição Fiitanceirã, e coube a
mim, como -Presidente da Casa, gestio11ar junt() ao Titular
da Pasta da Economia, até que se chegasse a essa solução
que atende, sem dúvida, aos interesses da própria sociedade
brasileira. já -que nos pOssibilitará conhecer todos os gastos
referentes à execução orçamentária e_m d!da exerCfc~q__fiflanceiro.
o

---

-

-----

0 SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, projztos de lei que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 377, DE 1991
Proíbe a incineração de peles de animais silvestres
abatidos em caça predatória e dá outras provJdências.
O Congresso Nacional decreta: __
__
Art. 19 Fica- proibida a incineração ou destruição de
peles de animais silvestres abatidos em caça predatória.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 378, DE 1991
.
Instituí" a Política Nacional de Habitação, define
o gerenciamento do Sistema Nacional de Habitação, e
dá outras providências.

CAPÍTULO I
-Das Disposições Gerais
Art. 19 A habitação é direito de todos os cidadãos, devendo a sociedade promover os meios para seu pleno exercício.
Art. 2"' Para assegurar esse direito, a União, os Estados
e os Municípios realizarão esforço cooperativo, mobi.lizando
os recursos da sociedade, a fim de aumentar o estoque de
habitações, melhorar as condições de habitabilidade e permitir
o amplo acesso das populações ao benefício -da moradia_ condigna, na forma do art. 23, inciso IX. da Constitui~ã~ Federal.
§_ 1~ Entende-se por habitação o conjunto integrado pela casa, pelo saneamento básico e pelos equipamentos urbanos

Novembro de 1991

biÁRIO DO CONdRESSO NACIONAL -(Seçã~ II)

e comunitários, que asseguram as' condições míninl.as de qualiw

dade de vida dos mo radares urbanos.
§ 2~ A política Nacional de Habitação será executada
pelo poder público muniCípar, conforme as direüizes gerais
fixadas nesta lei, e quanto as peculiaridades locais, pelas normas do Plano Diretor e dos códigos de edificações.
§ 39 As disposiç6eS desta lei integram a Política Urbana
e a ela se ajustam, com precedência desta última.
CAPÍTULO II
Da Política Nacional de Habitação
Art. 3" Fica estabelecida a Política Nacional de Habitação com os seguintes objetivos:_
I - criar facilidades de acesso à casa própria;
I I - promover a eliminação sustentada do déficit, quantitativo e qualitativo, de moradias;
III- reordenar a _oferta de imóveis para -alugueL
§ 1" As facilidades de acesso ã casá própria serão Óferecidas através de programas setoriais que objetiv~m:
a) o desbloqueio de lotes edificáveis;
..
b) a formação de poupança habitacional; e
c) a construção de habitações populares, para familias
de baixa renda.
§ 2" A reordenação tla oferta de imóvel de--aluguel f~rse-á por meio" de programas que tenham por fim-a-regUiarização do mercado irilobiHário e a criação de estímulos à locação.
Art. 4~_ os projetes iritegrantes do.s Programas referidos
nas alíneas "a" e "c" do § 1~ do artigo anterior contarão
com subsídios do Sistema Nacional de Habitação, a fim de
que se possa cumprir a função social da propriedade.
Art. 5" A Política Nacional de Habitação deverá assegurar:
I _renda fundiária süficiente aos que investirem na expansão da oferta de im_óYeis; - II_ otimização da oferta de moradia, compatível com
a dema.nda crescente;

III- proteção a adquirentes e locatários, consumidores
da produção de bens urbanos;
IV- enfoque sistêmico, na 3tuação dos diversos agentes;
V- participação ãmpla da sociedade na gerência do sistema;
VI- acesso à habitação, ressalvado o direito de opção
por outra forma de alojamento;
VII -dotação de equipamentos urbanos e comunitários,
a altura das exigências modernas de qualidade de vida;
VIII- a médio prazo, eliminação do déficit habitacional
e supressão de condições infra-humanas de desfrute do bem
so·ciai da habitação;
IX-ampliação do estoque de terrenos e lotes edificii-veis, a fim de ajustar a oferta à demanda das populações;
X- eliminação de práticas especulativas que envolvam
terrenos e edificaçõeS, e que redundem no encarecimento
das moradias ou rebaixamento do padrão de construções;
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XI -estímulo à indústria de construção e de materiais
de construção;
XII- mobilização de recursos comunitários aplicáve"is
ã habitação;

XIII- apoio aos agentes, individuais ou coletivos •. da
so~iedade,

enquanto promotores dos programas habitacionais;
XIV- adequação dos recursos financeiros, a serem captados no interior da sociedade, aos custos, prazos e reembolso
pactuados com os mutuários finais;
XV- formação de agentes de desenvolvimento social
e urbano, para implementação dos programas nadmrais de
habitação, notadamente os que se _destinam aos segr1:1entos
de baixa renda;
__ XVI - gerenciamento integrado das ações governamentais, públicas, privadas ou individuais, nela incluída a fíxação
de parâmetros, índices e módulos, destinados à orientação
dos diversos agentes setoriais;
XVII---:- participa-ção de entida:cteS pUblicas e da soded-ade
civil, na iáiplementação do SNH e no reordenamento do setor.
CAPÍTULO III
Do Sistema Nacional de Habitação
_ -: Art. 6~ O Sistema Nacional de Habitação realizará os
objeti~os da Política Nacional de- Habitação por intermédio
das- s-eguin.tes agências:- ·
- I - órgão de gerencíamento integrado dos programas tiabitacioilais, previsto no inciso XVI do artigo anterior, de nature:la federal;
II- Caixa Económica Federal, como gestora de fundos
públicos destinados ao fin.ancia~ento dos programas. habítacionais, e enquanto agéncJa socml;
III - organisrlios públicos federaiS de habitação, sarleamenta básico, equipamentos cotnuriitáríose úfbanos, inclusive
de_ transporte de massa;
IV- organismos públicos estaduais e municipais que a
ele aderirem;
V- cooperativas habitacionais, clubes de investimento
imobiliário e organizações para-construção assedada, que obedeçam às diretrizes desta lei;
VI _departamento especializado em habitação do Institu to Nacional de Seguro Social (INSS), ou o(s) que os vier( em)
a substituir;
VII- agentes promotores autônomos de progr~~~s ~abitacionais inclusive as empresas que optarem por rmcmhva
própria, n~ forma da alínea b, do § do art. 11 desta lei.
Art. 89 Constituem fontes de recursos do Sistema Na~
cional de Habitação:
I - dotaçÕes orçamentárias da União e de suas entidades
da administraçãO inilireta é fundacional, alocadas aos programas de habitação, principalmente destaque de 0.2% (zero
-vírgula dois por cento) da alíquota do Finsocial, e cota-parte
de 10 % (dez por cento) sobre prêmios líquidos de loterias
e recursos esportivos;
II- adjudicação dos recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço,· conforme d1stribu1Ção de seu Conselho
Curador;

ze
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no interior do Sistema, e sobre a participação obrigatória
de membros da sociedade civíl no controle de_suas operações.
Art. 11. Na distribuição dos recursos do Sistema, é vedado o favorecimento de unidades da Federação, bem como
-. a a-doção de qualquer pr<?cedimerto discrirriinatório entre os
a) no primeirO exercício financeiro- 30%;
beneficiários, ressalvado o dispostv nus_§§ 19 e 2" deste artigo.
b) no segundo exercício fínanceiro --40%;
§ 1" Do montante dos recursos do Sistema, pelo menos
c) a partir do terceiro -- 60%;
70% (setenta por-cento) serão destinados aos programas çle
IV- dotações orçamentárias dos Estados e__ Municípios acesso â casa própria para populações de baixa renda.
que aderirem ao Sistema ·Nacional de Habitação ou -contpro§ 2~ Os programas de que trata o parágrafo anterior
rnetimento de recursos públicos compatíveis com a ihsciiçãO poderão receber subsídios ou incentivos de qualquer ordem,
daquelas unidades federativas· rios programas do Sistema;
de forma a baratear o custo da moradia, ou compatibilizá-lo
V -contribuição empresarial de 1% (um por c_!!nto) so- com a capacidade de pagamento do adquirente.
bre o faturamento, ou 5% (cinco por cento) do luçro liquido,
§ 3~ A alocação anual dos recursos, em forma do orçao que for maior;
mento e cronograma de aplicação, será feita COII! audiência
VI- contrapartida financeira, pár ·parte das orgaÕiza- - das entidades integrantes do Sistema, ou seus reptesen:tãntes
legais.
ções ou indivíduos engajados nos programas habitacionais;
§ 4~ Será observada, no caso de recursos vinculados,
VII- resultados de aplicações financeix:_as ou__d€: crédito _
a necessidade de atendimento às obrigações financeiras de
bancário, bonificações e prêmios;
reembolso, vedada a ocorrência de déficit global.
VIII -contribuição dos trabalhadores- 1% (um por
§ 5" Os benefícios financeifos ou bancários, de que trata
cento) sobre _o fundo sal_arial (folha de pagamentos;a qualgu~r o § 29 deste artigo, terão obrigatori~mente, cob~rtura adequatítulo, das fiim-as);
da, por meio de recursos fiscais ou contributórios de qualquer
ordem.
IX- contribuições de melhoria, na forma estabelecida
§ 6" Os trabalhadores de baíxa renda beneficiados por
,em lei municipal;
qualquer favor do Sistema, cederão ao Sistema 1'7acion'!_I 4e _
XI- outras que vierem a ser destinadas ao SNH.
Habitação os direítos creditórios a fundos públicos, acumu§ 1~' As contribuições de que trata o inciso VI deste lados_ em seu nome, até o limite do valor doado.
artigo serão obrigatoriamtnte adjudicadas_ a ·projeto de cons§ "7" Trimestralmente, o 6rgão de gerenciamento aciotrução para trabalhadores da empresa, ou outros, po~ ela nará seu organismo de controle interno, a fim de examinar
o balanço de suas operaÇões, os cronogra:mas· de aplicação
designa~os ..
§ 2~' As empresas poderão ficar dispensadas da contri- e a prOPosta de utilização de seus ~éditos.
§ 89 Qualquer programa de _construção de habitações
buição referida no parágrafo anterior se:
de trabalhadores executado em _projeto çoletivo de mo_radia.
a) comprovarem o pagamento de contribuição equiva- terá participação obrigatória do(s) sindicato(s) da(s) categoIent~ para projeto coletivo que beneficie trã.baihadores, pro- ria(s) envolvida(s}, no planejamento e controle das obra~.
movtdo pelo SESI ou SESC, sindicato patronal ou de trabalhaArt. 12. Os pro_gramas nacionais de hã.bitação darão
dores, ou qualquer agente promotor aceito_ pelos órgãos de prioridade à eliminação do déficit físico acumtilãdo e aos fluxos
gerenciamento; ou
anuais de demanda, diferindo, para etapa posterior, os prograb) executarem programa próprio, também em valOr eqUi- mas de melhoria das condições das moradias.
valente ao isentado.
Art. 13. Anualmente, o Sistema Nacional de Habitação
fixará IDe tas flsicas e cronogramas-de execuçâo dos programas
e, semestralmente, publicará e tomará transparentes as metas
CAPÍTULO IV
efetivamente alcançadas, bem como os óbices institucionais,
Do Gerenciamento ao Sistema Nacional de H&bitação
culturais ou financeiros que as tenham inviabilizado.
Art. so O gerenciamento do SiStC-riúi Nacional de Habi·
tação será feito por agência federal, designada pelo Poder
CAPÍTULO V
Executivo, cabendo-lhe estatuir as respectivas normas de funDos Instrumentos Legais de Ação Administrativa
cionamento e coordenar as ações de seus divers~s integrantes.
§ 19 O órgão de gerenciamento atuará em todo o territóSEÇÃOI
rio nacional, ressalvadas as prerrogativas dos agentes_ estaduais
Da Desapropriação Urbana
e municipais, -ein suas respectivas áfeas de juris~ição.
Art. 14. A desapropriação de imóveis urbanos, visando
§ 29 A adesão ao Sistema Nacional da Habitação, para
à eliminação do déficit habitacional, ocorrerá:
os agentes federais designados no art. 6° desta lei, é compulI - por utilidade pública. segundo o rito e condições da
sória, para os demais, é livre, exceto quando Q_eneficiários
legislação
pertinente;
de linhas de_ crédito, subsídios e incentivos, dentre os meneio·
I I - por interesse social, a fim de que se cumpra a função
nados nesta lei.
social da propriedade, conforme dispõe o § 2o do art. 182
Art. 99 A agência federal poderá receber aval do Tesou- da Constituição Federal. com vistas a:
ro Nacional, do Banco Central do Brasil e_de outros organisa) eliminar os vazios urb.anqs inconvenientes ao ordenamos públicos.
mento do território citadino;
_b) desbloquear áreas edificáveis, no intéresse coletivo,
Art. 10. O. deCret6 fedàal que de_signar· o órg_áo de
gerenctamento disporá sobre a forma de regência e as relações, conforme planejamento municipal;
III --10% (dez por cento) da arrecadação atual do Fundo
PIS/PASEP, bem como parcela do saldo acumulado do mesmo
Flüido, na forma do art. 7<! da Lei n» 8~019, de 11 de a.brif
de 1990, assim discriminada:
- -
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c) aumentar a oferta de lotes urbanizáveis ou urbanizados
para construção de habítaç6es.
- -- _
-_
§ 19 As desapropriações por utilidade pública serão fei~
tas com prévia e justa iildenização _em dinheiro.
§ 29 As desapropriações por interesse social obedecerão
o rito do§ 4" do art. 182 da Constituição, a Seqüência prevista
nos incisos I e II do mesmo § 49, e serão pagas em títulos
da dívida pública, atualizáveis monetariamenre. - -- § 39 O valor real da indenização será o do lançamento
do imposto sObre propriedade predial e territorial urbana,
aceito, sem contestação judicial, pelo proprietário.

SEÇÁOll
Da Construção Forçada
Art. 15. O município impõrá Oparcelamento ou a edificação em imóveis subtraídos à _oferta para construç_ão, em
projetas individuados ou c_oletivos, ao proprietáriO de solo
urbano não-edificado, com o objetivo de determinar sua utilização social.
§ 19 No ato municipal que aplicar, em cada caso, o
disposto no inciso 1_ do§ 49 do art. 182 da Constítuição Federal,
será fixado o prazo para início e conclusão das obras.
§ 2~ O não - cumprimento da obrigação assimida, ou
o inadimplemento das condições pactuadas, assegura ao município a imediata desapropriação por interesse social, na forma
prevista nesta lei.
§ 39 O proprielá-rio do terreno ou lote poderá desistir,
expressa e irrevogavelmente, da construçã~ forçad~_e da tax&ção progressiva, oferecendo-o à utilização por terceiro_s, na
forma de concessão ou direito de uso ou à desapropriação.

SEÇÁOIII
Do Imposto Progressivo

Art. 16. O imposto sobre a propriedade predial e territorial.urbana, consoante previsto no art. 182 da Constituição
Federal, poderá ser utilizado como instrumento de política
urbana.
Art. 17. Nas condições do§ 4', II, do art.182da Constituição Federal, o imposto a que se refere o artigo anterior
será, sempre, progressivo no tempo.
Art. 18. A imposição fiscal de que tratam os artigos
anteriores obedecerá as metas fixadas no Plano Diretor e
atenderá aos obje_tivos do planejamento habitacional para a
área municipal, notadamente o desbloqueio de terrenos.edificáveis.
Art. 19. No interesse dos programas habitacionaiS de
natureza popular, o município poderá aumentar a_s alíquotas
incidentes sobre imóveis.
I -com área de terreno superior a 500m2 (quinhentos
metros quadrados);
II- com área construída superior a 150m 2 (cento e cin~
qüenta metros quadrados);
·
III -em condomínio verticãl, com área de solo criado
superior a 1.000m 2 (um mil metros quadrados).
Art. 20. A planta genérica de valores, ou outra forma
de coleta para lançamento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, levará em conta a qualidade do imó~
vel, os privilégios de localização-e a incorporação de estruturas
e materiais cõnsiderados nobres.
·
§ 1' O poder público municipal utilizará os patâmetros
indicados neste artigo para alterar as alíquotas do imposto.
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§ 2' A posterior qualificação ótiâesqualifíeação do imóvel ou construção será sempre considerada para fins de lançamento e exação fiscal.
Art. 21. No interesse do programa de desbloqueio de
áreas e sua incorporação aos programas habitacionais para
as populações de baixa renda, o município poderá isentar
do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana:
I -as construções executadas em terrenos de área inferior a 125m 2 (cento--e Vínte e cinco metros quadrados), e
ocupados pelo proprietário;
I I - o imóvel único, ocupado pelo proprietário ou aquele
por ele cedido a asç:endente ou descendente, até segundo
grãU; ·qUando de área construída até 100m2 (cem metros quadrados);
III - os prédios edificadoS por organizações da sociedade
para uso exclusivo dos participantes da construção associada
ou seus parentes, na forma do inciso II deste artigo;
IV- os imóveís- para moradia~ construídos pelas empresas ou ·organismoS- patronais, de que trata o art. 7~. inciso
VI, desta lei, seja para venda a tra~alhadores, seja para locação vinculada, durante o prazo de 10 (dez) anos;
V- os imóveis Construídos pelo Instituto Nacioriar de
Segurô SOcial" e destinados â- venda ou locação a seús segurados.
§ I' O Plano Diretor e a Lei Orgânica Municipal poderão estabelecer redução de impostos para habitações, que
não as cogitadas no inciso II deste artigo em que morem
seus proprietários ou parentes até segundo grau, fixando seus
- limites de tempo e de área construída.
§ 2~> A ocorrência de relação mercantil, na cessão a parentes, determinará a anulação da vantagem fiscal de que
trata o § J9 deste artigo.
.
§ 39 Os benefícios estat uídos neste artigo não poderão
ser cUmulativos, em qualquer hipótese.
§ 49 Fica vedada a incorporação de materiais nobres
-::- com evidente propósito da elevação artificial de- custos
- nas construções de&.tinadas à ocupação por moradores de
Baixa fenda, o Município fixará a responsabilidade dos·agentes
imobiliários, e cominará as penas correspondentes.

CAPÍTULO VI
Das Facilidades de Acesso à Habitação
Art. 22. A fim de- amplia-r a oferta de lotes edificáveis,
o Poder Público Municipal, ouvidas as organizações comunitárias, tomará, eritre outras, as seguintes providências:
I - desbloqueio de lotes _ou terrenos, mediante os procedimentos previstos nos arts. 15 e 16 desta lei;
_
II- reserva obrigatória mínima de 35% (trinta e cinco
por cento) de áreas, nos projetes de desmembramento e loteamento, conforme o disposto no inciso I do § _4 9 do art. 182
da Constituição Federal e no art. 49 , inciso I, e § 1o:- da Lei
n' 6.766, de 1979;
.
..
.
- ~ III- incorpoiãçãO- de noVas áreas ao- peiímetro urbano,
pqr compra, recebimento de doação, dação ·ou consignação,
e arrecadação de terrenos, por inadimplemento;
IV- troca de áreas;
V -compra.
Parágrafo único_. O Plano Diretor municipal, no prazo
de um (1) (um) ano contado da publicação desta lei, identificará os eix-os de expansão urbana, em seu território, e reservará ár~as compafíveis- -com os prOgramas habitaCionais, ao
longo do tempo, declarando-as de interess~ social ou utilidade
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públíca, para fins de desapropriação e incorporação à reserva

de áreas urbanas.
Art. 23. o_ município dará compensação sOb a forma
de renúncia fiscal, aos proprietários- que oferecerem, ã título
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_CAJ'i1'ULO VII
Do Apoio Financeiro e Creditício
SEÇÃOI
DO À pOio Financeiro

gratuito, lotes urba-nizados ou semi·urbanizados, para coiiStru·
ção, diretamente aos futuros moradores __ou a organizações
Art. 33. A co-nstruçã9 de imóveis destinados a uso prócomunitárias ou go"_'ernamentaiS que se r:esponsabilizarem pe- prio, ou de ascendente ou descendente até segundo grau 1
la edificação de noVas moradias.
será apoiada pelos organismos integrantes do Sistema NacioArt. 24. A utilização de lotes em finalidade diversa da nal de Habitação, em caráter prioritário.
Art. 34. QU_antitativó nãO inferior a 70% (sete.JJta por
prevista no artigo anterior, implicará a ãiilllação do benefício
fiscal concedido, revertendo o imóvel ao seu anterior proprie- cento) dos recursos depositados em órgãos financeiros públitário, sem prejufzo da apuração da responsabilidade dos inter- cos, dentro dos planos de crédito imç>biliário, serão aplicados
em projetas de habitação para populações de baixa e média
venientes na transação._
: _
Art. 25. OS Estados -e Municípios prÓmÜverão a ime- - tendas.
dia ta incorporação dos terrenos de _sua propriedade aos pro§ 1o;~ . Consideram-se populaçõeS de baixa renda aqueles
gramas habitacionais definíclos nO Pfãno Diretor. Os imóveis segmentos cuja-r'enda familiar {inferior a 10 (dez) salários
pertencentes aos Governos Federal e Estadual, bem como . mínimos.
os de suas _entidades, apropriados à construção de casas, serão
§ 2~ Consideram-se popülações ae riiédia renda aqueles
imediatamente incorporadas ao Sistema Federal de Habita- segmentos cuja renda familiar é superior a lO (dez) e infrior
ção, que os utilizará em seus programas. __
_
_a 20 (vinte) salários mínimos.
§ 39 A renda familiar servirá de base para o ·cálculo
Parágrafo único. Excluem-se dessa providência os terrenos atualmente reservados para equipamentos urbanos ou co- do financiamento e outros benefícios da política habitacional,
munitários, estabelecido prazo de (5) (cinco) 'ài)OS para que -bS componentes admitidos comprometem-se com a formação
se cumpra essa fínalidade.
daquela base financeira enquanto durar o mútuo, assumindo
Art. 26. Aincorporaçã·o de áreas rurais ao perímetro Os ónus e limitações estabelecidos nesta lei.
urbano somente será feita após desistência expressa do lN§ 49 As famílias com renda inferior a (5) (cinco) salários
CRA, na forma do art. 53 da Lei n• 6.166, de 1979.
mínimos serão atendidas através de programas especiais de
Art. 27. Os imóvéis dêstinadOs a habitação, in-dividual-- habitação, subsidiados e incentivados.
Art. 35. Os recursos publicas, inclusive os de empresas
ou coletiva, obede_cerão a parâmetros de utilização que permi- públicas, do sistema bancário e de poupança e empréstimos
tam existência cOD.digna, conforme diretrizes do Plano Dire_tor não poderão ser aplicados em:
--e disposições dos ·códigos de edificação e obias.
1- edificações que excedam os limites do artigo anterior;
Art. 28. Neri.huom prõjeto de iiã.bitação_ será licenciado
I I - construções cujos promitentes-comprãdores já poscom área construída i~ferior a 4Qm 2 (quaienta metros quadra- suam outro imóvel residencial, na mesma cidade;
III- imóveis que incorporem materiais suntuárioS que
dos) e em área útil inferior a seu triplo.
Parágrafo único. Exce~l!-?-m-se _da previsão deste artigo encare_çam, artificialmente, os custos de construção.
as habitações transitórias, para controle imediato de migração
§ 1~ Exc1uem-se da vedação do inciso II deste artigo,
urbanas, que poderão ter menor área !-').til, proibido _o seu os imóveis que destinem à moradia de ascendente ou descen__ _
licenciamento como-moradia permanente.
dente até segundo grau.
Art. 29. Nos condomínios verticaiS, que incói-porém so- - § 2? Os recursos públicos serão seinpre canalizados
lo criado ao estoque habitacional, serão permitidos parâmetros através de agentes operadores de natureza social, como-comdiferentes dos que estabelece o artigo anterior. Em cada caso, panhias de habitação est~duais ou municipais, cooperativas,
a autoridade concedente avaliará a reiação entre área cons- mútuos de construção, sindicatos de classe ou outras associatruída e o remat:Lestente do terreno para assegurar·os pi"opó- çóes constituídas para o mesmo fim. sitos de conviv~ncia social e Jazer dos moradores.
Art._ 36. P'arcela dos fundos acumulados, até o advento
Art. 30. SerâO sempre consideradas as variáveis am- · da Lei n~ 8.019, de 11 de abril de 1990~ do. progrãma de
bientais, no exãrne -:dos -Projetcis de construção residenciais, formação de poupança do trabalhador, será aplicada no apoio
vedada a utilização de terrenos definidos corno impróprios à produção de residência para populações de baixa renda.
no art. 49 , parágrafo único, da Lei n~ 6.766, de 1979, e artigos
Art. 37. Os recursos do FGTS. serão aplicados. exclusi39 a 59 da Lei no;~ 6.803, de 2 de julho d~ 1980.
v~mente, na construção de habitações para pessoas de baixa
Art. 31. Poderá ser executada construção residencial e média renda, destinando-se 70% (setenta por cento) aos
em terreno de outro proprietário, mediante sua autorização programas de habitação popular.
Art. 38. Fica terminantemen!e proibida a alocação de
expressa e registro em ato notarial. A concessão do direito
de uso, que poderá ser gratuita ou onerosa, não ensejará recursos do FGT~ em programas que não de habitação, saneamodificação de C?d~_iª__domini3.1, mas exigirá a definição dos mente básico e transporte de massa, COQlpatibilizados com
direitos redprotós de tempo, fruição e restituição do imóvel os programas de desenvolvimento urba_no local.
ao seu estado origin3.1.
§ 19 A Caixa EconómicaFed'eral, como gestora dos funArt. 32. Para garantir a inviolabilidade do lar_ em sua dos, será responsabilizãda, na forma da lei_, pelos desvios na
plenitude, na forma do art. 59, incisos X e XI, da Constituiçjo, aplicaÇão desses recursos.
__ __
o proprietário, o concessionário, o arrendatário ou o_loc3_tário
Art. 39. --CnnstiÚJto NaCioniil de Seg~ro Social aplic-ará
disporão Iivrem~nte do imóvel, respeitadas tão-somente as não m~nos de 30% (trinta por cento) de suas reserVas téCnicas
limitações do relacionamento social.
em programas de habitação para seus-segurados.
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SEÇÁOII
Do Apoio Creditício

Art. 40. Ressalvado o disposto no § 2~', art. 12, e na
letra b do § 2P do art. 7" desta lei, os recursos do Sistema
Nacional de Habitação de_vem ser aplicados a taxas remuneratórias de juros que garantam o valor atual dos capitaiS inutuados, de modo a permitir a continuidade dos programas
habitacionais.
§ 1"' Entende-se por garantia do valor atual do capital

a possibilidade de reprodução de idêntico bem, ao longo do
tempo histórico.
§ 29 Os mecanismOs creditícios e -nnanceirõs, utilizados
pelos agentes operadores do Sistema em qualquer nível de
intervenção do processo, devem ser adequados, de modo a
não comprometer ou inviabilizar a programação habitacional.
§ 3~' Fica extinto o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), reVertendo seu resultado líquido _ao
Tesouro Nacional.
§ 4~' O órgão de gerenciamento do Sistema Nacional
de Habitação definirá a remuneração dos agentes financeiros
e fiXará as margens do valOr adicionado.
Art. 41. A Caixa· Económica Fede,al (CEF) centralizará a captação das contribuições _ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e ao Fundo PISIPASEP, bem como
das empresas, associações profissionais e do Instituto Nacional
de Seguro Social (INSS), destinadas ao Sistema Nacional de
Habitação.
Parágrafo único. O Conselho Curador di) FG'TS definirá as relações dos agentes operadores, sem prejuízo das
diretrizeS estabelecidas pClo SiStema Nacional da Habitação.
Art. 42. Os programas de construção de_ imóveiS para
locação; propostos por entidades públicas ou_ privadas, serão
submetidos ao órgão de gerenciamento, que aprovará seus
cronogramas físicos e financeiros, bem como- o comprometimento adequado de recursos.
Parágrafo único. Será analis_ada a conveniência-de delegar a órgãos regionais oU locais a competência de que trata
este artigo.
Art. 43. Os projetas, individuais ou coletivos, de construção de casa própria poderão ter taxas de juros subsidiados,
nos financhimentós-oo-ntratàdõS com -às ãgen.tes creditícios públicoS do Sistema.
§ 1" Periodicamente, serão fixados os limitei;" de subsídio, de acordo com as disponibilidades setoriais.
§ 29 Os subsídios beneficíai-ão, "ctireta -e eq-uivalentemente, apenas o mutuário finar, vedada sua apropriação por
qualquer outro integrante do processo de produção.
§ 3° O Sistema poderá agravar a remulieração dos capitais aPlicados nas construções que excederem os limites do
art. 19, revertendo a sobretaxa em favor do programa de
habitação popular.
Art. 44. Serão descontados, na formação do preço do
imóvel, a contribuição de qualquer natureza dada pelo futuro
proprietário para a Construção da obra, bem como a contribuição efetuada para qualquer unidade do conjunto habita~
cional, no caso de projeto coletivo.
Art. 45. Os cu'stos financeirOs ou -bancários deverão ser
repassados ao preço da construção, sem qualquer acréscimo,
sob pena de alcance.
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CAPITULO VIII
Dos Benefícios Fiscais
Art. 46. Ficam isentoS-dO Imposto sobre Produtos Industrializados os materiais comprovadamente incorporados
a projetes de construção de casa própria para as populações
de baixa renda.
§ 19 O Poder Executivo baixará as normas necessárias
ao gozo da ísenção, relacionando, inclusive, os materiais a
serem alcançados por ela.
§ 2~' A redução O!J. aba~hnento reverterá, inte_gralmente,
_em ·favor do adquirente do imóvel, mediante igual_ dedução
dos custos, e, conseqüentemente, no preço final da casa.
Art, 47. Os Estados poderão fixar os limites de redução
dos impostos de sua competência inCidentes sobre produtos
incorporados ãs construções, revertendo o benefício, total e ,
exclusivamente, em favor do adquirente do imóvel construído.
Art. 48. Os _agentes operadores do SiStema Nacional
de Habitação ou seus prepostos responderão, civil e penalmente, pela inobservância das obrigações constantes dos_ arts.
45 a 47 desta lei, equiparado ao crime de peculato o_ não-repasse, aos mutuáriOs finais, dos benefícios fiscais referidos.
Art. 49. As empresas que optarem por manter programa próprio de construções de casa para aluguel a seus empregados, poderão abater do imposto de renda valor correspondente à soma dos aluguéis contratados.
Art. -50. Os imóveis dados em concessão de uso, direito
de uso ou outra qualquer forma de desbloqueio de terrenos
para construção, serão isentos de impostos sobre propriedade
urbana, enquanto perdurar sua utilidade social.
Art. 51. A fim de opor-se à formação de vazios urbanos
e à retenção especulativa de lotes não-edificados, a lei municipal agravará, de forma rigirosa e eficaz, os_ tributos sobre
ele incide_ntes.
Art. 52. É isento cte- imposto de renda Õ--produto da
operação d_e aquisição de imóvel para residência própria, devendo o valor do benefício fiscal ser abatido do preço final
do bem.
Art. 53. As empresas construtoras e de engenharia em
geral poderão abater dos lucros tributáveis parcela correspon- deilte ao resultado de suas operações, referente a projetes
de construção de habitações popular, desde que tenham contribuído, comprovadamente, para a redução dos custos de
construção.
Parágrafo úniCo. O Poder Executivo estabelecerá as normas necessárias ao gozo do benefício fiscal de que trata este
artigo.
CAPÍTULO IX
Das Disposições Finais
Art. 54. As custas referentes à aquisição do primeiro
imóvel residencial, na mesma cidade, terão a redução prevista
no art. 290, e seus parágrafos, da Lei n" 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, sendo gratUitos os atos _relacionados com
a aquisição da casa própria para as po-pulações de baixa renda.
Art. 55. b garantida assistência técnica gratuita, na elaboração do projeto e acompanhamento da obra. aos participantes dos programas de habitação popular.
Art. 56. O Sisteriu manterá instrumento(s) de pesquisa
e experimento de materiais de construção, incluindo técnicas
elementares de produção com vistas aO barateamento das
custos da habitaçã-o, estimulará os comportamentos cooperativos e associativos em geral, para aquisição ou produção
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da casa própria, apoiará as 3.gências C 9rianizriçõC:s
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da socie- dO

dade, na formação de técnicos em edificações, e reconhecerá
o papel indelegável da participação coritunitária na regência
dos progi"amas habitacionais.

Consumidor - toda e qualquer propaganda enganosa,
veiculada pelos agentes operadores do_ sisteq~a, de molde _a
ilaquear a boa fé do adquirente.
Art. 63: Revogam-se as disposições- e-nt córitráilo.
Art. 64. Esta lei entra em vigor a 1' de janeiro de !992.

Parágrafo único. O órgã·o de gerenciamento do Sistema
Nacional de Habitação manterá, por 5 (cinco) anos, renováveis, em caso de necessidade, Laboratório de Invenções de
Habitação e Urbanismo, o qual agilizará os processos cfiativos,
Justificação
no campo de materiais e técnicas alternativas de construção
civil, para os estratos de baixa renda; efetuará periódicos leA política social de habitação, vocacionada para prover
a todos com habitação condigna é, na verdade, uma política
varttamentos de custo de c_onstrução, fixará parâmetros e índi- de rendas.
Entende-se por política de renda toda e qualquer política
ces de correção dos valores de metro quadrado • por tipo e
qualificação das edificaçõeS, e determinará os preços tiláximos pública que estabelece uma çorrelação positiva com a renda
..
a serem incluídos nas planilhas de custo, notadamente no d
o seu suJeito e agentes coletivos.
que diz respeito â fraçãõ ideal de terreno, relativa ao solo
criado.
O sujeito de toda política é o Homem. Ma~ ele está
Art. 57. De acordo com as converiiê"fiei.as locais, seto- repartido em segmentos de renda pessoal, qualquer que seja
riais ou de renda, o Sistema apoiará os programas e projetes o siStema: político e a forma de governo da sociedade que
de construção para aluguel, o qual_2_oãerá ser subsidiado.
incorpora.
Art. 58. A Comissão de que trata o art. 50 da Lei n9
Cabe ao Estado, como gestor maior das políticas públicas,
4.591, de 16 de dezembro de 1964 (Lei das Incorporações), o dever de suprir os agentes coletivos de meios suplementares
será constituída tão logo se atinja o quorum de 2/3 (9ois ~e_rços) de acesso aos bens sociais. Entre eles, a habitação, tão impordos promitentes compradores da edificação coliti_ya_, e terá tante para o homem urbano, como _estratégica é a terra para
mandato até a resilíção do mútuo.
o rurícola.
§ 19 A Comissão terá acesso amplo e irrestrito aos fatos
Embora a habitação seja um bem que se compra - da
administrativos, inclUSive contáb~is, _que digam respeito ao mesma ordem dos itens de consumo - a realidade é das
condomíniO, junto a incorporadores, construtores ou agentes disparidades de renda que a tornam inacessível aos estratós
de venda, opinando sobre compras de materiais, técnicas pou- populares.
A intervenção do Estado é, pois, legítima e a utilização
padoras de construção e Outros itens que repercutam sobre
o preço final da obra, igualmente, examjnará, jlintanlente de_ rendas públicas, mais que defensável.
É dever da Sociedade a defesa dos mais fracos. Diretacom os incorporadores, as fórmulas de remUner3:~á~ d~~ !~tores.
-- mente, Pela contribuição social, indiretamente, pela outorga
§ 29 OS_ projeteS coletivOs, sobretudo os de condomínio
de recursos, por parte dos mais dotados, ao Estado.
vertical, terão cronograma-de execução cujo cumprimento
Há uma nítida diferença entre bens públicos estataisserá acompanhado pela Comissão, os prazos de início da cons- os aparelhos de Estado - e os bens públicos não-estatais
trução e os limites de conclusão da obra constarão, obrigato- -porque compondo o patrim6nio público da sociedade utiliriamente, do contrato, sob pena de nulidade deste.
zados pela Comunidade- entre eles, o compósito sOcial das
§ 39 O atraso no cumprimento das etapas da edificação, hãbitaçóes. Modernamente, ~abitação compreende um consem pacto adjeto com os aqquirentes, o"u autorização__expressa junto integrado de casas e equipamentos urbanos e comu,nida maioria da Comissáo, implica pagamento de multa diária, tários, aí incluídos escolas, centros de saúde e lazer, creches
por parte do agente operador, a qual reverterá, em crédito e pré-escolas, saneamento básico e, até, transporte urbano
proporcional, a cada condómino, -a ser--descontado ou liqui- de massa.
dado pelo incorporador.
_
.
Se já era difícil ao indivídUo de baixa renda adquirir
§ 49 Constitui crime, punível cõm multa de até 20% o "abrigo" urbano nas condições de intransparência do mer~
(vinte por cento) do custo total da obra, a sonegação de ele- cacto - aliás, o mercado não regula nada, de modo absoluto
mentos elucidativos à Comissão, sobre 9 andamento da obra, - hoje são piores seus termos de barganha nesse mercado,
na forma do§ 19 deste artigo.
em face do novo conceito de moradia.
A Constituição de 1988 consagrou o princípio da municiArt. 59. Have_~_á_,_~In cada conjunto habitacional apoiado pelo Sistema, uina associ3ção de moradores, â qual ficam palização do desenvolvimento urbano (art. 182, § 19) e: do
delegadas funções de representação legal dos condóminoS e ordenamento do solo urbano (art. 30, inciso VITI). Longe
de auxiliar do Poder Público na execução ·cta política de habi- de constituir uma descapitalização de problemática tão importação.
_
_ _
tante, teMO condão de aproximá-la do interesse local e chamar
Art. 60. Não será considerado como custo da constru- o cidadão das comunas à preocupação com a Cidade e a qualição, nem incorporado ao preço da obra, a despesa, mesmo dade de vida das populações.
_"
pro-rata, com propaganda, institucional ou de produto, realiCabe à União instituir diretrizes para o desenVolvimento
zada pelo incorporado r ou pelo agente financeiro, mesmo Urbano, inclusive habitação, (o grifo é rrieu), saneamento básique referente â obra contratada.
_.
..
co_ e transportes urbanos (art. 21, inciso XX).
Art. 61. · Será considerada custo a despesa com publici- ? Há de se ouvir que_, em defesa dos mais fracos, serão
dade legal, comunicação com os condóminos, programa de priorizadas as políticas públicas que dêem ênfase:
visita e acompanhamento, que visem â transparência da i_nfora) à diminuição do déficit de habitação, no ambiente
mação e a defesa dos mútuos interesses.
urbano, e ~té sua eliminação;
Art. 62. Será punida nos termos _da Lei n9 8.D78, de b) aO acesso das populações carentes ã habitação, no
11 de novembro de 1990 - Código de Proteção -e Defesa conceito moderno;
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c) à melhoria dos padrões de habitabilidade das casas
populares deficientes, cãiri ifco:freÇão das coD.dições intra-humanas de usufruto;
-- --d) às condições de financiamento da moradia, adequadas
ã capacidade 'cte pagamento dos adquirentes; para tanto, concorrerão Governo e Empresas, com interesse concorrente na
higidez e seguridade social.
O problema central de qualquer política habitacional está
no hiato entre a demanda potencial pelo bem e a capacidade
de pagamento do sujeito.
-,-~
O déficit habitacional - acumulação atual - é, segundo
o Projetão, de 10 milhões de moradias. Imaginamos que no
conceito do agregado habitação, saneamento equipamentos
u!banos. Além disso, o fluxo anual derivado_do crescimento
populacional de 2,04%, é de cerca de 600- mil novas casas,
considerando-se um fator de ocupação de 4 hab/casa. Isto,
naturalmente, acrescidos do equipamento urbano e comunitário, já referido. Estoque e fluxo dizem respeito, sobretudo,
à esmagadora maioria de pobres, entre os sem-teto_. Ou.seja,
demanda reprimida de habitações populares, entre 70% _de
população nas cidades.
A razão· é que os segmentos de renda média e alta têm
a seu favor:
a) maiores condições de renda e conseqüente maiOr capácidade de pagamen(Õ, porque menor-propensão a consumir
- muito abaixo de 1 - um bem relativamente muito caro;
b) O SBPE, pelo mesmo, transfere para eles, também,
o esforço de poupança popular - a soma das ca~emetas
de poupança dos extratos de·baixa renda é significativa.
As políticas públicas de habitação popular, até agora executadas são tímidas e ineficazes, inaviabilizando a redução ,
do déficit. Pecam, sobretudo, pela baixa disponibilidade de
recursos ou pela utilização distorcida do mecanismo do FGTS.
O SFH não é uma política de habitação popular. Nem
mesmo, uma política de habitacional. O FGTS surgiu, em
1967 para viabilizar o BNH. Mas este é, inegavelmente, um
inst~mento de viabilização da indústria da cc;mstrução civil.
Nisto, foi, realmente, eficaz, apesar dos desvios opera_cionais_
e das fraquezas institucionais.
O esquema do FGTS/BNH é, ess6ncicilmente,_ um modelode capitalização. Garante, pririteíró, os capitãis-aCUiiiufados,
nas contas individuais dos trabalhadores, pelo mecanismo
dos juros reais. Inibe, assim os investimentos a fundo perdido
(complementação daquela incapacidade de pagar, antes referida, e não se compadece com outras formas sociais de alocação de recursos para construção, ajustadas à capacidade de
pagar das famílias sem-teta).
-- Além disso, o SFH chancelou outros defeitos fundamentais:
a) não desenvolveu a pesquisa setorial, comprometendo-se com o modelo de construção do engenheiro urbano,
não adotou comportamentos poupadores na produção de casa
e extinguiu o Serfhau, matando, no nascedouro, a pesquisa
e o-experimento;
.
_
b) vinculou-se à indústria formal de construçao, às suas
técnicas e seus custos crescentes; quase extinguiu,as_COHAB,;
c) não mobilizou recursos comunais para produção a baixos custos nem os instrumentos adequados de auto construção
e construção associada, e permitiu a gãnância e a eSpeculação,
de que são exemplos fórmulas sibilinas de remuneração dos
fatores.
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Ação governamental
Para reverter a matriz, as políticas públicsa devem contemplar programas objetivos de:
I - TeiTenos:
a) reduçã~- do custo do terreno, mediante formação de
estoques de lotes edificáveis;
b) isenção de impostos, ou ·sua redução, sobre imóveis
destinados a projetas de habitação popular;
c) troca de áreas, entre as PrefeitUras Muriicipais e os
incorporadores e outros agentes de produção de bens imobiliáriós: - ·
·· -

II - Construções
a) habitações populares simples, sem prejuízo da qualidade de vida, e condignas, dotando-as de saneamento básico
(água encanada, coleção de esgotos em rede pública ou esgotamento primáriO coberto, eletricidade, e sorvedouro de águas
servidas),
b) dentro do conceitO moderno, no conjuntos populares,
equipamentos urbanos e comunitários -creches, escolas, centros de saúde e lazer e linhas de transporte de massa, adequadas às neCessidades dos usuários;- ---- -- c) vedação, aos agentes produtores de casas para o povo,
de utilizarem materiais nobres, nos im6vCis ofertados â venda,
bem como de incorporarem melhoramentos artificiais do pro~
duto final, muito desnecessários â 1irovisão de condignidade
(portões e porteiros detrónicos e porteiros, granito, mármore
e pastilhas etc.);
d) preferência a -conjuntOs qu-e tendaM a baratear o custo
- -unitário- e tomai aciSsível a casa própria:
III - Mecanismos a serem acionados:
prazos longos, ajustados à capacidade de pagar, vez
que os atuais são insuficientes, ensejando o re_financiamento
do saldo devedor (na prática, extensão do período de paga);
b) parcelas a fundo perdido, derivadas de acumulação
de fundos públicos -nas três esferas de Governo -ou contributórias;
c) apertes fornecidos por organizações da__ Sociedade-.
empresariais, sindicais ou civis- para fins de reforma urbana;

ar

e
d} ganhos decorrentes de regulamentação do art. 182,
por parte da União.
Por fim, é bom nos referirmos aoS instrumentos de ação
pública a serem acionados, notamente em vista do permissivo
constitucional do § 4• do art. 182:
1 - imposto p-rogressivo _e diferenciado sobre_ edificações
e terrenos edificáveis;- -com isenção ou redução de alíquotas
sobre a casa própria única", em qUe resida o proprietário;
··2- isenção do ICMS sobre matérias de construção para
população de baixa renda - sugestões aos Estado~;
3 - isenção do ITBI, referente à transmissão.e registro
9e casa própria;
4 - contribuiç<io das empresas para um Fundo de Habi-_
tação -5% sobre a renda líquida ou 1% sobre o faturamento
.- o que for mais eficaz, e abatimento do IR refere~ te a
----despesas financeiras com habitação;
5- estímulo â formação de cooperativa e/ou construção
assedada;
6 - doação de terrenos edificáveis -lotes urbanizados
- ou venda com subsídios, e limitação do fator terreno dez por cento (!O%) na formação do preço da Casa;
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7 - redução de custas cartor~ais, na tr:ansmissão e registro

da casa própria única, na mesma localidade;,
8 -- cessão de direitos creditórios dq FGTS, por parte
ios beneficiários dos programas ~e habitação populares; e
9 - apoio às Associações de Moradores e garantia de
sua eficiente participação no controle dos programas de construção de casas populares, e à formação das Comissões de
Mutuários, nos projetas em geral, na forma da lei das incorporações.
O que pretendemos é que se'ptoduzam Casas. E-() mais
barato possível. E que o Homem desabrigado conte com recursos da sociedade, mobilizados pelo Estado. E qUe, através
dos instrumentos desta Política Nacional de Habitação, alcance as condições de existência garantidas pela Constituição.

Pela urgência em montar um modelo factível, propomos
o exame desde projeto de lei, em decisão t~rminat~va da Co~
missão de Assuntos Sociais.
-SaJa das _Sessões, 19 de novembro de i991; .:.:_··senador
Louremberg Nunes Rocha.

LEGISLAÇÃO CfTADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
OOOOOOOOOooo••OOOOOO~O~•----··--·~~~-~--~-·---·-~

.... OM-

TÍTULO II
Dos direitos e garantias fundamentais
CAPÍTULO I
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CAPÍTULO II
polític_a urbana
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar
de seus habitantes.
§ l\> O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal,
_obrigatórió para cid~des com mais de vinte mil habitantes,
é o instrumento básico da· política de desenvolvimento e de
expansão .urbana.
§ 29 A propriedade urbana cumpre sua função social
quando atende âs exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no plano diretor.
·
§ 39 As desapropriações de imóveis urbanos serão "!eitas
com prévia e juSta indenização em dinheiro.
-- - § 49 É facultado ao Poder Público municipal, mediante
lei específica pata área· incluída nO plano diretor, exigir, nos
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, d_e:
I - parcelamento ou edificação compulsórios;
II - imposto _ sobre a propriedade predial e territorial
urbana progressivo no tempo;
,
III - desapropriação cÔÍn pagamento mediante títulos
da divida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas
anuais, iguais e sucessivas~ assegurados o vaJor real da indenização e os juros leg3.is.
........................................... ·- ..... " ..... " ...
.... ;;. ... ..D~

-

·--~~~· ~·

~

Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Art. 5\> Todos são iguais perante a lei, sem diStinção
de qualquer natureza, garantindo~se aos brasileiros e aos _estrangeiros residentes no País a inviofabilidade do_ direitO à
vida, â liberdade, â igualdade, â segurança e à propriedade,
nos termos seguirites:
••••• "'~ •• ~·· •••• -· ---~~~~--··-~ ~ •••••••••• -' ,_ -" ,_' •••

LEI N' 8.019- DE 11 DE ABRIL DE 1990
- Altera a legislação do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá outras providências.
_, ___, - .., •• ------ •• ; -·. -----. -- ó- ·-- -··;;. ------;- --- ---- -·- • --- -------.--- ------

X- são inviOJáveis a intimidade, a vida privada, a honra
Art. 7~ Em caso de insuficiência de recursos para o Proe a imagem das pess_oas, assegurado o direito a -indenização
grama de Seguro Desemprego e o pagamento do abono sala~
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
XI - a casa é asilo inviolável do indivídoo, ninguém rial, decorrente do efetivo aurneD.to destas- despesas, serão
nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo · recolhidas ao FAT, pelo BNDES, atada exercício, as seguinem caso de flagrante delito ou desastre ou parà prestar socorro, tes parcelas dos saldos de recursos repassados para financia~
menta de programa de desenvolvimento econômico:
ou, durante o dia, por determinação judicial;
. l-no 1' (primeiro) e 2' (segundo) exercícios, até 20%
(vinte por cento);
.
.
Art. 21. Compete à·União:
XX -instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano · _ II- do 3\> (terceiro) ao 59 .(quinto) exerc;ícios, até 10%
inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos; (dez por cento);
--~-III a partir do 69 (sexto) exercício, até 5% (ciriêo
··-·. ''A_';t:. 23_~~{~;~;tência comu~d";..
Est~d~;, por cento).
___§ 1\> Os percentuais referidos nos incisos do caput deste
do DiStritO--Federal e dos Municípios:
artigo incidirão sobre o saldo ao final do exercício anterior,
OOO• • • OO• • • o •-• • • •
o• •
"'
•
•• oH O... • OO •• ,.,,;., • • o "O
•-•
IX - promover ·programas de construção de moradias assegurada a correção monetária até a $ta do recolllinlento.
§ 29 Caberá ao Codefat definir as condiçÇ>es e os prazoS
e a melhoria das condições habitacionais e dê .saneamento
de recolhimento de que trata o caput deste artigo.
básico;

Ü;iã*;,•ct;;;

> • •

~· ~-

~-

"O~·

~O

"~4-.o-""-'·• -~~-

. --~~-.'±. ····~~"::'· ••.-•.......•......... ~ ....._. ·~~....-· .. ·-····. ~_.;'· ................. _•...•

Art. 30.

Compete aos Municípios:

o O' o'''' ~LO OOOOOo o o'' ____ ...,.,...... o •• .. .,.~ .......... OOoo~-·""'· 00 o •.••• Ooo ·-~-__..;, ........... O

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

LEI N' 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO Dl:r1979.
Pispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outras providências.
•••••••••••••••••••••••oooiooo.:ooooo~Ooooo;ouoo••••••oo•••••••••••••••••;,,;,,,
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CAPÍTULO II
Dos Requisitos

Urbanítico~

para Loteamento

Art. 4"' Os loteamentos. deverão atender~ pelo menos,
aos seguintes requisitOs:
- --1 - as áreas destinadas a sistema de circulação', a implantação de equipamento urbano e comunitário, -bem como a
espaços livres de uso público serão proporcioÍlais à densidade
de ocupação prevista para a gleba, ressalvado o disposto no

§1°desteartigo; ___
_
_ __
_
II- os lotes terão área mínima de_l2S_m 2 (cento e vinte
e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco)'metros,
salvo quando o loteamento se destinar a urb-anização específiCa
ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social,
previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;
III - ao longo das águas correntes e dormentes e das

faixas de dominíriio público das rodovias, ferrovias e dutos,
será obrigatória e reserva de uma faixa non aedificandi de
15 (quinze) metros de cada lado, salvo maiores exigências
-da legislação específica;
IV - as vias de loteamento deverão articular-se com
as vias adjacentes oficiais, exiStentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local.
§ 1~ A percentagem de áreas públicas previstas no inciso
I deste artigo não poderá ser inferior a 35% _(trinta e cinco
pot cento) da gleba, salvo nos loteamentos destinados ao·uso
industrial cujos lotes forem maiores do que 15.00Um2 (quinze
mil metros quadrados),-. caso em que a percentagem poderá
ser reduzida.
§ 2~ Consideram-se comunitáriOs os equipamentOs públicos de educação, cultural, saúde, lazer e similares.
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l l - dispor, em seu interior, de áreas de proteção ambiental que minimizem os efeitos da poluição, em relação a outros

uso-s.

Art . .s~ As zonas de uso industrial, indepedentemente
de sua categoria, serão -classificadas em:
I - não saturadas;
U- em vias de saturação;
III - saturadas.
LEI N' 6.015- DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências.

TÍTULO VI
Do Registro da Propriedade Literária, Científica e Artística

Art. 290. --O re-~stro da propriedade literária, cientifíca
será feitO na Biblioteca Nacional, na Escola Nacional de Música, na Escola Nacional de Belas Artes da Universidade Federal
do Rio de) aneiro e no llls~ituto N_acional do Çinema conforme
a ·nahlreza da produçao para segurançã dO-direitO do piopdetário.
·
LEI N' 4.591- DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964
___Dispõe sobre o condomfnjo em e4~fi_cações e as incorporações imobiliárias.
......... ;,~~-··· ········ ...... ···-··· ............................................
Art. 50. Será designada no contrato de construção ou

eleita em assembléia especial devidamente convocada antes
do inicío da obra uma comissão de Representantes composta
Disposições Finais
de três membros pelo menos, es_colhidos entre os:contratantes,
__ Art. 53. Todas as alterações de-ús6 dÕ_solo rural para- no caso do art. 43, em tudo que interessa ao bom andamento
.fins urbanos dependerão de préVia audiência do Instituto Na- da obra.
clona! de Colonização e Reforma Agrária -,-- INCRA, do
S 1~ Uma vez eleita a COmissão cuja constituição se
Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, comprovará com a ata da assembléia devidamente inscrita
e da aprovação da Prefeitura muilicipal: ou d-o DfStfito Federal no Registro de- Títulos e Documentos, essa fica"rá de pleno
quando for o caso, segundo as exigências da legislação perti- direito investida dos poderes necessários para exercer todas
nente.
as atribuições e praticar todos os atos que esta Lei e o contrato
de construções lhe defirirem sem necessidade de instrumento
especial outorgada pelos contratantes_ ou se for caso pelos
IV Leis
que se sob-realizarem nos direitos e obrigações destes.
LEI No 6.8U3, DE 2 DE JULHd DE 1980
§ 29 A ã.ssembléia podeiá revogar, pela maiõda absoDispõe sobre as diretrizes básicas para o zonea~ luta dos votos dos contratantes, qualquer decisão da Comismento industrial nas áreas crítricas de poluição, e dá são, r~ssalvados os direitos de terceiros quanto aos efeitos
outras providências.
já produzidos.
§ 3~ Respeitados os limites constantes desta Lei 1 o con"*" •••••
trátO POderá discrimiD.ar as atribuições da ComiSSão~ e deverá
Art. 3" As zon-as de uso-predominantemente industrial dispor sobre os mandatos de seus membros, sua destinação
destinam-se, preferencialmente, ã instalação de indústrias cu- e a forma de preechimento das vagas eventuais, sendo lícita
jos processos, submetidos a métodos adequadÕs de controle a estipulação de que o mandato conferido a qualquer membroe tratamento de efluentes, não causem incômodos sensíveis no caso de sub-rogação de seu contrato a terceiros, se tenha
às demais atividades urbanas e nem perturbem o repouso por transferido de pleno direito; ão su6-rogatário, salvo se
noturno das populações.
este não aceitar.
§ 4~ Nas_ incorporações em que o número de contraParágrafo único. As zonas a que se refere· este ~go
tantes de unidades for iqual ou inferior a três a totalidade
deverão:
deles exercerá, em conjunto atiibuições que esta Lei confere
I - localizar-se em áreas cujas condições favorecem a à Comissão, aplicando-se no que couber o disposto nos paráinstalação adequada de infra-estrutura de serviços básicOs-ne- grafos anteriores.
cessária a seu funcionamento e-segurança;
CAPÍTULO X

• •

•

•• •

• • • • • •

• •

• •

<O • •-• •

• •

••-• o • o o o • • • • • • • • • o o o <o o h

• • • • •• • •

• • • • • • . . , . • • • •. . • . • • • •
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LEI N° 8.078 -DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteçáo do consumidor, e dá outras
providências.
••

·~-·· ~··•

o•

o•H••~•

••••

••~•• ~•

o •••~••4~••• o o •• o ••••••• •••u•••• ••••• •• o o o o o o

(.À Comissão de Assuntos Sociais- -decisdo termi~

nativa).

-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetos
lidos serão publicados e remetidos à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em sessão
anterior, foi lido o :&equerimento no:> 830 de 1991, de autoria
do Senador Lourival Baptista, ~olicitando licença, do Senado
para aceitar missão do Executivo, que deixou de ser votado
naquela oportunidade por falta de quorum.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
já se pronunciou favoravelmente à màiéria.
Em votação.
_ _ _
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento c:jileitãin.
permanecer sentados. (Pausa.)
· Aprovado.
_
Fica concedida a licença solicitada.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~)__ _Em sessão
anterior, foi Jido o Requerimento n" 831 de 1991, de autoria
do Senador José Eduardo, solicitando licença do .Senado para
ausentar-se dos trabalhos da Casa, que deixou de ser votado
naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requeririlento queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
__
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em sessão
anterior, foi lido o Requerimento n~ 832 de 1991, de autoria
do Senador Albano Franco, solicitando licença do Senado
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, qo-e- deixou de ser
votado naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi,
dência recebeu do G:overnador do Estado de São Pãulo o
Ofício- n•.stss. de 1991 (n' 96/91, na origem), solicliando,
nos termos da Resolução n9 58, de 1990; âo Senado Federal,
autorização para emitir e colocai:" no ·merciido cento e vinte
e cinco bilhões, cento e sessenta e um milhões, oitocentos
e noventa e um mil, quinhentos e quatorze Letras Financeiras
do TesOurO do Estado de São P_?ujo -- LFTSP, para os fins
que especifica.
A matéria será despachada à ComisSáÓ âe Assuntos Económicos.
-- -- -0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidesj --Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

OFÍCIO
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos do art. 39, a, do Regimento Interno do Senado
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Federal, ausentar-me-ei dos trabalhos âa Casa, no período
de 14 de novembro a 2 de dezembro próximo, a fim de,
na qualidade de observador parlamentar, integrar a Delegação
.dp .Brasil à XVLI Sessão da Assembléia-Geral das Nações
Uriidas, deSignada através de Decreto do Senhor Presidente ·
da República de 25 de setembro de 1991, publicado no Dlál:io
Oficial da União de 26 de setembro de 1991.- Senador Lnu·
rival Baptista.
O SR._ PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expediente Hdo vai ã publicação.

.. 0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidêacia vai conceder, neste instante, a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra para que S. Ex~ proceda ao registro do
fato so~rem~do auspicioso para o Senado Federal, que é a
presença-de Parlamentares peruanos que vêm, neste instante,
a BraSília dfscutir asSuntos da m_aior rele~ânc.ia _par~ Região
Antatonica. ·-·
·
(\.._Presidência destaca a imensa ê!Iegria de todos os Srs.
Se-rlaâoi'es ao receber a visita de Senadores e Deputados do
vizinho Pais. Entendemos que essa visita vai constituir mais
um elo de aproximação, de identificição entre peruanos e
brasileiros. Portanto, saúdo-os em meu nome própriO e -dos
demais membros da mesa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Bezerra,
que fará o registro formal para que, nos Anais do Senado
Federal, se consigne a_ visita dos ilustres -repi-esentanies do
Peru.
O SR. ALUÍZIO BEzERRA (PMDB - AC. Pronuncia
o segUinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, faço uso da palavra para registrar justamente
a presença da Delegação- Peruana de quatro Senadores e um
Deputado que visitam hoje o no-sso País, especialmente o
Senado Federal, tratando de assuntos da Região Amazónica,
bem: Como do bom relacionamento entre as duas Repúblicas
irmãs do Peru e do Equador.
Nesse sentido, Sr. Presidente, gpstaria de citar os nomes,
par:f que consterh dos Anais, -dos Senadores Manuel Ulloa,
Manuel Moreyra, Luís Bedoya, Francisco Guerra e do Deputado Mario Roggero, que c-ompõem a brilhante delegação
de Senadores e Deputados do Peru a contactar membros do
nosso Parlamento. Sem dúvida alguma, estão avançando outras discussões no sentido do estreitamento das nossas relações
com os parlamentares peruanos, propiciando a ligação com
o Brasil, para a viabilização-da saída para o Pacífico, bem
como pelo Atlântico, através do país irmão, o -Peru.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência agradece ao Senador Aluízio Be~erra o registro que
faz quando da visita dos Senadores Deputados peruanos
a Brasília, e ao Congresso Nacional.
---·Para mim é particularmente grato registrar a presença
no próprio plenário dos ilustres representantes do Parlamento
peruano, ainda mais porque entre eles se encontra o Senador
Manuei_ ynoa, com quem, recentemente, tive o prazer de
me art1cular tão proximamente quando visitamos o Secretário~Geral da Organização· das Nações Unidas, Javier Pérez
de CuéiJar, trocando idéias, sobretudo em tomo dessa temática que nos empolga a todos: a integração latino-americana.
Portanto, nã pessoa do Senador M~nuel UIJoa, saúdo
os demais Senadores e peputados, fazendo votos de ·que da

e
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·estada dos mesmos em Brasilia resulte o entrelaçãmento ainda
mais fraterno e mais estreito entre os nossos dois países.

O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é iJcupadapelo Sr. Rachid Saldanha
Derzi, .Ji' Secretário.
O Sr. Mauro Benevides --Sr. Presidente, peço a palavra
para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

Con-

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Para uma
comuniCação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a vida pública cearense perdeu, na madrugada de ontem, um de seus
maiores expoentes - o ex-Senador Almir Santos Pinto que integrou esta Casa e durante sete legislaturas- foi eleito
deputado estadual, sempre com consagradora votação de seus
conterrâneos.
TiVe o-privilégid -âe conhecêMio de _p~J5~, _numa __coiiviM
vência de mais de 30 anos, fniciada quando, juntos, desempenhávamos o mandato de membros da Assembléia Ceai-enSe,
à cuja Presidência ascendemos, ele e eu, por delegação dos
nossos pares.
Líderes que fomos 1 também tanto de Governo, como
de Oposição, tivemos o mesmo Chefe político, o saudoso
Senador Menezes Pimentel, de quem recebíamos lições sapientíssimas de ciVismo e dedicação aos interesses- maíores
.
do povo brasileiro.
Com a extinção \los partidos, pelo AI-2, Almir Pinto
filiou-se à Arena e eu ao MDB, preservando-se, porém, a
velha estima que sempre nos uniu, alicerçada ainda mais quan~
do, no Senado, exercemos o mandato popular.
Tendo o titular da cadeira senatorial, o inesquecível Césas
Cais, sido nomeado Ministro das Minas e Energias, coube-lhe
substituí-lo por cinco anos, oferecendo-se-lhe a oportunidade
de evidenciar os seus méritos-incontáveis, ibdiscrepantemente
reconhecidos por deputados e senadores, que nele viam um
parlamentar lúcido e experiente, com uma atüação marcante
em favor das aspirações coletivas.
Possuidor de sensibilidade poética, era coniU.nf vê-lo versejar, em quadras e sonetos, comentando o quotidiano de
forma leve e elegante.
Casado com D• Araci Pinto, sua extraordinária compaM
nheira em mais de 50 anóS, legou à numerosa- PrOle exemplos
edificantes de dignidade pessoal, sempre acatado por seus
coestaduanos, que nele enxergavam uma figura paradigmática, reunindo atributos raros como os_ da lealdade, o equilíbrio, a sensatez.
Recordo que, na festa de suas Bodas de Ouro, realizada
na Igreja de Cristo-Rei, abraçouMme comovidamente dizendo
haver cumprido a sua missão, cercado de filhos, genros, noras
e netos, bem assim do respeito e admiração de nossa comunidade.
Ninguém o excedeu em fidalguia, austeridade, espírito
público --= qualidades que enxomavam a sua personalidade
de escol.
Ainda no último sábado, Sr. Presidente, visitei o Seri3âor
Almir Pinto em seu apartamento, na cidade- de Fortaleza,
vendo-o abatido pela enfermidade de que fora acometido,
mas ainda com esperanças de sobreviver para -.assistir à sua
família e receber reiteradas demonstrações de apreço e amizade dos que tinham a ventura de privar de seu convívio.
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MédicO competente, nunca ab~mdonou-·a exercíciO de sua
profissão e mesmo aposentado fazia questão de atender à
sua clientela, no consultório da tradicional Associação dos
Merceeiros.
Sr. Presidente, a bancada cearense no Senado Federal,
por meu intermédio, tributa preito de reconhecimento- e saudade ao Senador Almir Santos Pinto, que soube ao longo
de sua existência, honrar a confiança de nossa gente, servindo-a abnegada e patrioticamente.
O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex< um aparte?
I) Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte ao
nobre Senador Nabor Júnior e, em seguida, ao Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Nabor Júnior - Senador Mauro Benevides, fui
surpreendido com o discurso de V. E~, que anuncia a infausta
notícia do falecimento do Senador Almir Pinto. Compartilho
da tristeza, da dor que está sentindo o povo cearense, neste
momento, pela perda desse extraordinário homem público,
que conheci, ainda como Deputado Estadual, na Assembléia
Legislativa do Ceará, tendo exercido inúmeros cargos-, não
só no .Poder Legislativo como também no Poder Executivo.
S. Ex' representou o Ceará aqui, no Senado Federal, .com
muito brilho, competência e também com muito-espírito público. Associo-me às manifestações de pesar que V. Ex~ acaba
de fazer, em nome do povo cearense, pela perda do Senador
AlJ.IIir Pinto, homem público que deixou, realmente, um nome
registrado nos anais da história do ceará.
O SR. MAURO BENEVIDES- Agradeço a V. EX' pelo
aparte, nobre Senador Nabor Júnior, que conheceu de perto
o Senador Almir Pinto, desde quando o saudoso extinto exercia o mandato de Deputado Estadual e as_ outras funções
a que V. Ex• alude, de Secretário da Educação, coincidentemente ao mesmo tempo em que exerci a então Secretariã
do Interior e Justiça. Se na Assembléia Legislativa militávamos
juntos na Bancada do extinto Partido Social Democrático,
no Governo Pasifal Barroso, alçamo-nos à condição de Secretário de Estado, sempre naquela linha de fraternidade, de
aproximação que o nosso saudoso· Senador Almir Pinto deixava patente no relaciona~ento com os s~us pares.
Muito grato a V. Ex', nobre Senador pelo Acre, Nabor
Júnior.
Concedo o aparte ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador Mauro Renevides, realmente a notícia que V. Ex• traz ao Senado e ã
Nação não poderia deixar de provocar profundo sentimento
de tristeza e de pesar. Nós, do Piauí, Estado vizinho e irmão,
sentimos essa extraordinária perda, que atinge o seu Estado,
o Nordeste, o nosso País. Quero, neste momento, em nome
da Bancada do PSDB e não apenas em meu nome, expressar
o nosso profundo pesar e, associando-nos ao povo innão do
Ceará, dizer que essa perda é de todo o País. V. Ex• fala
com a autoridade que todos lhe reconhecemos, em nome da
Bancada do Ceará; mas, na realidade, expressa os sentimentos
de toda a Nação- brasileira, da Tribuna do Senado, que teve
como um dos seus membros, para honrá-lo e engrandecê-lo,
o grande Senador Almir Pinto. Receba, pois, a manifestação
da nossa tristeza e nós, nesta hora, tributamos a esse eminente
homem público, grande médico, grande homem do Executivo
e do Legislativo as homenagens que os homens públicos dignos
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e dedicados merecem-pelo que fizeram em favor do seu povO~
das instituições democráticas e do País.
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· , O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldauha Derzi) - A Presidéncia vai passar à Ordem do Dia.
O Sr. Maurício COrrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. MAURO BENEVIDES- Empresto a V. Ex•,
nobre _Senador Chagas Rodrigues, os meus agradecimentos pela ordem.
pela solidariedade que traz ao pronunciamento que, na tarde
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Conde hoje, compungidamente, faço da tribuna do Senado para . cedo a palavra a V. EX'
regtstrar o desaparecimento do extraorQinário home~ público
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.
que foi o Senador Almir Pinto, tantas vezes projetado como
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero informar
Prefeito de Maraniuape, como Deputado Com~tituinte, eni
a V. Ex~ que está havendo uma reunião na Comissão de Assun1947, como Secretário de Educação, como. Secretário de Saútos
Econômícos, com a presença, talvez, de duas dezenas
de, como dirigente do Poder Legislativg_ cearense em três
de Senadores. Seria prudente comunicar aos participantes da
oportunidades.
-Menciono, neste instante, que, ao chegar·à Assembléia ComiSsão que não põde haver reunião coincidindo com o
el111958, escolhido que fui Líder do Governo Parsifal Barroso, tempo reservado à Ordem do Dia.
Solicito a V. Ex~ que determine à comissão para que
Almir Pinto, pela manifestação unânime da Assembléia 1 cheencerre suas atividades a fim de que o Senado possa funcionar
gou â presidênciã da Cas~. ali cumprindo uma gestão das
mais profíCUaS em que esteVe -prese-nte, sobretudo, a valori- na forma do art. 107, Parágrafo único do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Raclúd Salclanha'berzi)- Á Mesa
zação da Assembléia do meu Estado. Portanto foi um homem
público excepcional_e o seu desaparecimento abre um lacuna agradece a V. Ex~ a informação e tomará as providências
devidas.
impreenchível nos quadros 9a vida pública cearense.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3" Secretário, deix~
O S.r. Valmir Campelo - V. Ex' me concede ~ aparte?
a cadeira da presidência, qug é ocupada pelo Sr. Mauro
Bimevides, Presidente
O SR. MAURO BENEVIDES - Concedo o aparte a
V. EX'
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Esgotado
u tempo destinado ao Expediente
O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador Mauro Bene- - PãsSa-se à
vides, eu não poderia, nesta oportunidade, deixar também
de manifestar o meu pesar pela perda: irreparável do ex-Senador Almir Pinto. Eu, como cearense, representante do DisORDEM DO DIA
trito Federal, goslaria de me associar às palavras de V. Ex'
e dizer que, infelizmente:,-~ Çeará ~s_te ano perdeu três ex-SeItem 1:
nadores: César Cais, o saudoso Pompeu de Sousa, e hoje
nós perdemos também o nobre Senador Almir Pinto~ V. EX'
I;>iscussão, em turno único, da redação final (ofererepresenta, neste moi)Je;ntq, não só 4In S_cii.ador da Bancada
cida pela Coinissão Diretora em -seu Parecer n" 434,
do Ceará, mas também 0 Cóngiesso NaciomiL Quero, -tãmde 1991), do Projeto de Resolução n' 8, de 1991, de
bém, prestar a minha solidariedade à familia do ex-Senador
autoria do Senador Carlos De'Carli que altera a redação do inciso I do art. 43 do Regimento Interno do
Almir Pinto bem_ como, na qualidade de representante do
· Senado Federal.
Dish"ito Federal, lamentar o_ desaparecimento do velho amigo
e companheiro.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a disCussão.
O SR. MAUROBENI!VIDES- Nobre Senador Valmir
Encerrada a discussão,-sem a apresentãção_de emenda,
Campelo, V. Ex~ lembra, com muita opbrtunid3de, que este
ano também desapareceram dois outros co:.estaduano~ emi- a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
nentes, os ex-senadores César Cais de Oliveira FilhO e Poiri- termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai à prOrriulgação.
peu de Sousa. Ambos pontificaram n_a vida pública brasileira;
César Cais, -comO Ministro -das Minas e Energia e Pompeu
É a seguinte a redação final aprovada:
de Sousa como extraordinário homem da comunicação social.
- Redação final do Projeto de Resolução fl9 8, de 1991.
A eles se juntará, certamente, no reinO da bem-aventurança,
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Presio incomparável Líder Almir Pinto que, Deputado em seis
dente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
ou sete legislaturas, e Senador da República, fo~empre aquele
promulgo a seguinte
cidadão probo, honrado, fidalgo que esteve permanentemente
a serviçn dos interesses maiores do povo brasileiro.
RESOLUÇÃO N'
, DE 1991
Muito grato a· v;-Ex•, Senador Valmir Campelo, que,
_Altera a redação do inciso I do art. 43, do Regicomo cearense, tão bem conheceu o Senador Almir Pinto
mento Interno do Senado Federal.
que, na madrugada de hoje, faleceu na cidade de Fortaleza,
Era essa, Sr. Presidente, a homenagem que desejava pres_Art. 1? O incíso I do art. 43, do Regimento Interno
tar neste instante, já não nlais apenas com a manifestação passa a vigorar com a seguinte redação:
solidária dos meus companheiros de representação, Cid Sa",Art. 43. ·····················'·-"·'····-'····-·····'·~---~·-·
bóia- de Carvalho e por Beni V eras, mas ·com a própria Casa
I - quando, por motivo de doença, se encontre impossique, por várias de suas figuras mais preeminentes, aqui traZ bilitado de comparecer às sessões do Senado, requerer licença,
a manifestação de conforto ao próprio Ceará~ que se sente Íllstruída com laudo de inspeção de saúde.
desfalcado com o desaparecimento do Senador Almir Pinto.
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Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação_
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Discussão, em turno único, da redação final ( oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 436,
de 1991), do Projeto de Resolução n• 75, de 1991,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São PaulO a
contratar operação de_ crédito no valor de _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 Publico Municipal.
Em discussão. (Pàusa_)
Não havendo Quem peça a palavra, encerro a discussão.
.I::.ncerraaa a d1scussao, sem apresenraçao de emenaa, a
redação_ final é considerada defiriitivamente. aprovada, nos
tennos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai -à prOmulgação.

E a seguinte a redação final aproVã.da:
Redação·final 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
RESOLUÇÃO W

. , DE 1991

Autoriza a Prefeitura Municipal de São P~:~ulo 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 Murucipal.
Art. }'? É a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos termos da Resolução n9 58, de 1990, do Senado Federal, autorizada 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.
Art. 2 9 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. (Eindhoven - Holanda);
III- valor do crédito externo: FLS14.900.415,00 (85%);
IV- pagamento inicial: FL$2.629.485,00 (15%);
V- juros: _6,5% a. a.; -VI ---:- despesas gerais: as r(,lzoáveis, limitadas a 0,1%
do total do crédito;
VII -condições de pagamento:
a) do principal financiado: 85% - ...... ~ ........... : •..••...•.
FLS14.900.415,00, em 12 prestações serilestrais; iguais e co"itsecutivas, vencendo-se a primeira 360-dias contados da data
de embarque;
b) do pagamento inicial: 10% (FLSl. 752S91J,OO) na data
de emissão, de guia de importação; 5% (FLS876.495,00), con·
tra apresentação dos documentos de embarque;
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c) dos juros: vencidos semestralmente;

-___=-a) das despesas gerais: medíante comprovação, em cruzeiros, exceto no que for imp-rescindível à ocorrência dos gastos que só possam sei" realizados no exterior.
Art. 3~ A autorização concedida por esta resolução de·
. verá- ser exercida num prazo de dezoitO meSes, contado da
data de sua vigência.
A~. 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PltESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 3:
Discussão, em turno único, da redação final ( ofere~
cida pela Comissão Diretora em seu Parecer ri 9 435,
de 1991), do Projeto.de Resolução n•. 77, de 1991,
que autoriza, em caráter e-xcepcional, a_ p~orrogação
do prazo de validade dos efeitos da Resolução n9 71,
de 1990.
·
· ·
·
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a--discussão.
Encerrada a discussão, ·sem apresentação de emenda, a
redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria vai à piómulgação. · ·

É a seguinte a redação final aprovada:
Redação finru do Projeto de Resolução n• 77, de 1991
Faço saber qu~ o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro
Benevides, Présidente, nos termOs do art. 48_, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1991
Autoriza em caráter excepcional, a prorrogação
do prazo de validade dos efeitos da Resolução n• 71,
de 1990.
Art. 1• O art. 3• da Resolução n•71, de 18 de dezembro
de 1990, do Senado Federal, passa a vigorar cbm a seguinte
redação:
"Art. 39 A autorização de que trata eSta resolução será
exercid~ até o dia 31 de ~ezembro de 1991."
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 4:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comis~
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre
a Mensagem n• 271, de 1991 (n• 567/91, na origem),
de 18 de outubrodo corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da Republica 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 Republica Islãmica do Irã.
A matéria constail,te do item 4 da Ordem do Dia da
presente sessão, nos termos do parágrafo único do art. 383
d~ Regimen~ ~nt~~-~'- de_ve~á _seL ~~~eciade~: em sessão ~~
creta.
Entretanto, a Presidéiicia visualiza no plenáriO um núme·
ro insuficiente de _Senadores__ para apreciação êlesta matéria
que exige quorum qualificado.
A Presidência conclama as Lideranças partidárias, já que
está muito próximo o termo da atual Sessão Legislàtiva, pata

.
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que redobremos os nossos esf~~ços no sen1;ido de garantir,
já a partir de amanhã, na sessão do Congress:o Nacional,
às 10 horas e, posteriormente, em_ s~ssões qu~ deveremos
convocar para o Senado Federal e, naturalmente, o desdobramento desse espaço de tempo que vai mediar o dia de amanhã
e término do período. Esperamos, portanto·;-qlie haja apresença dos Senadores e, desta forrna~_tenhamos condição de
examinar as pautas específicas do Senado Federal e _aquelas
outras a serem submetidas à apreciação do Congresso Nacional. É certo que essa sessão foi convococada de inopino e,
talvez por isso, se justifique a ausência de tantos Srs. Senadores, porque, no momento, visualizamos apenas 35. Um pouco
mais, e tériamos garantindo, aqui, o quorum de 41. Mas,
como há uma reunião da Comissão de Assuntos Económicos,
segundo foi fufornúi.dO à Mesa, certamente_, por isso, -o plenário, hoje, não se encontra com, pelo mel!os, 50 dos sr:s. Senadores, o que permitiria a apreciãçãõ- da Ordem do Diã..
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
-~-- O SR- MAURÍCIO CORRtA(PÓT ___:DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)-- Sr. Presidente,
se V. EX" me permite, eu gostaria de ponderar que não pode
haver essa reunião da Comissão de Assuntos Económicos,
estando o plenário do Senado com uma Ordem do Dia em
andamento. Lá estão vários Senadores e creio que com a
vinda deles aqui- V. Ex', faria soar as campainhas- haveria
quorum, e ficaríamos livres dessas matérias quando teríamos
condições de votá-las.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em razão
da solicitação do senador Maurício Corn~a, a Presidência vai
suspender a sessão por cinco minutos, e recomendará ao Senador Raimundo Lira, Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, se esta estiver reunida, qUe suspenda os trabalhos,
para possibilitar, neste espaço de tempo, a chegada, ao plenário, dos integrantes daquela douta comissão permanente.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 18h46min, a sessão é reaberta às 18h50
min.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está reaberta a sessão_
Lamentavelmente, Srs. Senadores, perdura a falta de
quorum, estão presentes, segundo a assessoria da Mesa infor_
_
ma, apenas 29 Srs. Senadores.
Em conseqüéncia, a Presidência retira a matéria da Ordem do Dia.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACiR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PResidente, Sr'1 e Srs. Senadores venho a esta Tribuna para registrar o recebimento de correspondência enviada pelo Sr. Júlio Serson, Presidente da Fundação
Nacional para- Form-açãõ--de-Recursos Humanos -para-o Tuii~f~
mo (FORMATUR), e Vice-Presidente da Cadeia de Hotéis
Vila Rica, referindo-se a discurso que pronunciei no dia 21
de outubro próximo passado onde enfoquei a atual situação
do turismo no Brasil.
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Trata-se da confirmação de uma- realidade que, infelizmente, estamos enfrentando sem que providências sejam tomadas visando o desenvolvimento desse setor.
O turismo é um dos_segmentos que merece uma atenção
singular pela sua enonne capacidade de geração de empregos,
captação de divisas, desconcentração de renda e melhoria
da _qualidade de vida em geral e ainda com a vantagem de
reclamar poucos investimentos para assegurar sua:' capacidade
produtiva.
_
Espero que esta situação seja mudada, com a maior brevidade possível, e o Brasil possa assumir o lugar de destaque
que lhe Cabe pelo seu imenso potencial turfStíco, colocando~se
ao lado de países desenvolvidos que atribuem a devida importância a este setor da economia.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
-DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ODAC!RSOARESEM SEU PRONUNCIAMENTO:
São Paulo, 11 de novembro de 1991
Exm' Sr.
Sen. Odacir Soares
Senado Federal
Praça dos Trés Poderes
Gabinete 29
70160- Brasfiia -DF
Caro Senador:
Tenho a satisfação. de cumprimentar calorosamente V.
Ex•, registrando minhas sinceras congratulações por seu discurso no Senado Federal, dia 31 de outubro. Sua postura
de alerta em relação ao potencial significativo do turismo
como atividade geradora de riquezas e bem estar social, de
um lado, e sua coragem em âpontar a mioia-com que- o País
tratou do setor nos -wtimos anos, de outro, honram sua presença na- nobre causa representativa dos interesses nacionais.
-- Compartilho inteiramente de sua discordância para com
o status periférico com que se relegou o turismo entre nós.
É profundamente lamentável que o Brasil, pafs· privilegiado
por belezas naturais incomparáveis, não aproveite adequada~
mente seu imenso potencial. É ainda mais constrangedor perceber que a falta de foco adequado do turismo se deve essencialmetne à limitada compreensão que se teni do turismo como
indústria sem chaminés, setor que exporta ma.DtendOSeu ''piOduto" no país. Mais vexatório ainda é perceber que países
ein desenvolvimento realizam bem - sucedidas campanhas
de aperfeiçoamento do seu potencial turfstico, graças a planejactos programas de melhoria da infra-estrutura e de divulgação no exte-rior, captandO importantes segmentos do mercàdo emissor do turismo internacional. O México é um bom
eXemplo desse esforço e até mesmo a modesta Costa Rica
toma a dianteira~ transformando-se em modelo, para 4)_ mundo, de como se praticar o- turismo ecológico. Mas- o Brasil
não age assim, deixando o nosso potencial esvãir-se por falta
de recursos,- por falta de uma política esvair-se por falta de
recursos, por falta de uma política ousada de desenvdlvimento
auto-sustentável onde se coloque o turismo no lugar que devidamente merece_ ocupar.
Como bem desta~Y~-~1t__!,_~~§Q1Q ~sim p turismo ainda
é iiiiã-dãS -atívldãdes-económicas mais significativas enquanto
geração de divisas, tendo ocupã.do posição de destaqu-e· na
nossa pauta de exportação o ano passado; fiCando à frente
ou no mesmo nível de importância-do café, do farelo de soja
e do suco de laranja.
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Felizmente, caro Senado_r, temos no Brasil personalida~
des públicas conscientes. Sua atitude, sensibilizando o- Congresso Nacional para o decisivo papel que pode desempenhar,
deliberando em favor de lei complementar e de recursos ·orça-mentários que possam_ virar o quadro em benefício da arrancada do turismo nas dimensões. que O país merece, recebe
o nosso mais forte apreço.Sinta-se à vontade, prezado Senador, em procurar-nos
sempre que desejar estabeleçer um ponto de contatq c~~
o empresariado interessado em conduzir qturismo ao patamar
de relevância compatível com seu potencial.
·
Nossos votQS_ de respeito e co_nsideração. ~--Júlio Serson,
Presidente da Fundação N-acional para Formação de Recursos
Humanos para o Turismo (FORMATUR) e Vice-Presidente
da Cadeia de Hotéis Vila Rica.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrai" os trabilhOs,
designando para -a sessão-ordinária qe amanh~, ~-~~guhlte

ORDEM DO DIA
SENADO' FEDERAL
Em 20 de novembro de 199( às 14h30min.
(!)uarta-feira)_,
SESSAO ORDINf\,RIA
ORDEM DO DIA
-1---PROJETO DE LEI DA CÂMARA
W 85, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termo~r do_art. ,$36,
c do Regimento__ Interno).
--o

Discussão, em turno único do Projeto de Le,i dR Çâ.~p.ar~
n' 85, de 1991 (n' 1.793191, na Casa de origem), de iniciativa,
do P_residente da ~epública, que dá nova redação_ ao § 1~
do art. 3<:> e aos arts, 7~ -~- 9<:> do Decreto-Lei n° 288,' de 28
de fevereiro de 1967, ao caput dO _art. 37 dO _Oe_cieto~ei_
no 1.455, de 7 de abril de 1976 e ao caput e § 2o do art. ·
!O da Lei n' 2.145, de 29 de dezempro de 1953. (Dependendo
da votação do Requerimento no 797, de 1991, de extinção
da urgência).
-2PROJETO DE LEI DO SENADO N• 171,
DE 1989-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto d~ L_ei _do Sen~do
n' 171, de 1989- Complementar, de autoria_ do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do ip_çj::;9
I do art. 161 da Con_stituição Federal, o valor adicionado
para finS e cálculo da participação dos muniCípios na- "receita
do Imposto sobre Operações Relativas à Ciic:uJaçã_o de Merca~
do rias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Jnteres~
tadual e Interll).unicipal e de Comunicaçã.o, -tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n'' 428, de 1990, e
260, de 1991, das Comissões
- de Assuntos Económicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidania.

-3REQUERIMENTO N• 490, DE 1991
Votação, em turno único, do R;cquerimento n" 490, de
1991, de auto_ria do Senador Ronaldo_Aragão, solicitarido,

nos termos regimentais, a inclusão, em Ordem do Dia, do
Projeto de Resolução n9 40, de 1991, de sua autoria, que
suspende temporariamente os limites previstos ho arf. 3<? da
Resolução n' 58, de 1990.

-4REQUERIMENTO N• 680, DE 1991
~Votação, em turno único, do-Requú1iiieflto 09 680, de
1991, do _SenadOJ F~rnando Henr~que Cardoso, solicitando
tramitação conjUnta para os· Projetas· de Lei do Senado n~'-~
291 e 252, dd991, de sua autoria e do Senador Marco Maciel,
respectivamente, que-dispõem sobre sistenia de Partidos políticos e dão outr~s priyidênci~s. -

-5REQUERIMENTO N• 697, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 697, de
1991, do Senador Nelson Caineiro, sólicitando, nos termos
do art. 172, incíso I. -do Regimento Interno, a inclusão, em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 220, de 1991,
de sua_ autoria, que isenta de contribuição para a seguridade
social a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos requisitos que menci<:ma.

-6REQUERIMENTO N" 698, DE 1991
·Votação, em turno· único, do Requerimento n" 698, 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' 258, de 1991,
de sua autoria, que fixa o valor dos títulos públicos na composição do preço para aquisiçãõ"- de bens a serem alienados.

-?REQUERIMENTO N• 70:i, DE 1991
Votação em turno único, do R.f(iuérirnento n"' 703, de
1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando nos
termos regimentais-, a transcrição, noS Anais do s_e_riado, dos
artigos publicados no Jornal do Brasil, edições dos dias 3
e 4 de outubro de 1991, de autoria, respectivamente, de Dom
Marcos Barbosa e D.om José Carlos de Li_ma Vaz, comemorativos do centenário de nascimento do escritor católico JâCk~
soil-de Figueiredo.
-

-8REQUERIMENTO Ne 791, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 791, de
1991, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, solicitando;nos termos regimentais e com base no art. 50 da Constituição
Federal, sei a convocado o se-nhor MinistrO de Estado da Infra~
Estrutura, b_outor João Edu?rdo Cerdeira de Santãna_, pira
prestar, perante o Plenário desta Casa, iilformações sobre
o fe~hamento do sítio geológico de Serra l?elad_a_,
-9---PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.
~ cl''81, 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 Carreira do Serviço
Público Civil da União e dá outras providências. (Dependendo

81~4
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da votação do Requerimento n• 834, de 1991, de adiamento
da discussão.)

-to-

PROJETO DE RESO~UÇÃO N' 6, DE 1991
Discussão, em turno suplementar do Projeto

de_R~solu

ção 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, tendo

PARECER, sob n• 418, de 1991, da Comissão
- Diretora, oferecendo a red~ção do vencido.
-11PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 22, DE 1991
Discussão, em turno único do Projeto de ResoluçãO n9
22, de 1991, que_ ~crescenta parágrafo ao art. 62 do R.egimenfo

Interno do Senado Federal, tendo
PARECERES, sob n~ 222, 331, e 432, de 1991, das Comissões:·
_ de Constituiçãó;- Justiça -e Cidadania; 19 pronunciã-mento: favorável; 29 proil.U:nciamento: concluindo pelo não
acolhimento do pedido de reexame, por não encontrar embasarnento regimental nem argumentação conviricente pata deferimento da pretensão;

_ Diretora, favorável
_

_
12
PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N• 16, DE 1991
· (Incluída em Ordem do Dia nos terínos do art.
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delegaçãÕ de competência·que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Díretora n' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista· o que conSta do Processo n9 1.243/91-8, Resolve
Aposentar, voluntariamente, DOMICIANO DE JESUS SJL.
V A, matrícula 1147, Especialista em Administraçãó Legislativa/Técnicas, Segunda Classe, PL M17, do quadro Permanente

po Centro Gráfico do Senado Federal -

CEGRAF, nos ter·

mos dos artigos 40, inciso III~ alínea a,- da ConstituiÇão da
República Federativa do Brasil, 186, iJlciso III, alínea a e

192, inciso I, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal 14 de novembro de 1991. - SenadorMauro BeõevtdesPresidente do Sémido Federal

ATO DQ_PB.ESIDENTE N• 785, DE 1991
. n -Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e :regulamentar, em con(oJmidade c<;>m a

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n•2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo· 243, § 29, da Lei n9 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretorª- n"' 1, de_ 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n9 19.047/91-6, resolve tomar sem efeito
o Ato n"' 377, de 1991, desta Presidência, publicado nO DCN
II, de 5 de abril de 1991, que nomeou a senhora IONE &AMOS DE FIGUEIREDO, para exercer o cargo, em comissão,

de Secretário Parlamentar, código SF-DAS-102.1, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no

Gabinete da Liderança do PMDB.
Senado Federal, 18 de novembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 786, DE 1991

358 dO Regimento-Interno.)
--o-Presidente- dO Senado Federal, no uso de suas atribuiDá nova redação ao caput do art. 64 da Constihiição- - ções regimentais e tegulaffieniares, de conformidade com a
Federal, instituindo a alternância no início de tramitáÇão de
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
projetos de origem externa. (1' signaiáiio: Senador Alfredo
da ComiSsão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com Odisposto
Campos).
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da
9
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está -imcer- Comissão Diretora n 1, de 1991, resolve nomear PAULO
HILÁRIO
DOS
SANTOS
PEREIRA, para exercer o cargo,
rada a ·sessão.
- em comissão, de Secretário Parlamentar, Código SFI Levanta-se a sessão às 18h54min.) DAS-102.1, do Quadro Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabiente da Liderança do PMDB.
ATO DO PRESIDENTE N• 783, DE 1991
Senado Federal, 18 de n,overiibio- de 1991. - Senador
·O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuiMauro Benevides, Presidente.
ções regimentais e regulamentares~- de conformidade com a
ATO DO PRESIDENTE N• 787, DE 1991

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora

n~

2, c!e 1973, e tendo em vista o que

consta dos Processos n~_14.210/91,6, 14.240191-2 e 15.812/91-0,
resolve retificar o Ato n9 619; de 1991, do Presidente do Senado Federal, alterando a nomeaÇão de JEOVÁ FRANKLIN
DE QUEIROZ, VERA LÚCIA M. SAUTCfiUK, MARIA
TERESA CARDOSO, EDSON LUISPE ALMEIDA, CESARMOURA DA MOTTA, LUIS FERNANDO M. VALLIS, CÉLIA MARIA DOS SANTOS L. MOTA; RITA
DE CÁSSIA NARDELLI, JOSÉHUMBERTOMANCUSO
e VINÍCIUS BECKERCOSTA para o cargo de Analista
Legislativo- Área de Comunicação Social, Classe 2', Padrão
IV, do Quadro Permanente do Senado Fedeial, coni OS -ereitOs
finail.ceiros retroativos à dáta de suas posses.

Senado Federal 12 de novembro de f99f. - Senador
Mauro Beoevides.
ATO N•784/91 DO PRESIDENTE
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e Regulamentar, em conformidade com a

O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe fOi outorgadã pelo Ato
da Comissão Ditetora n"' 2, de 1973, e de acordo com, o que

consta do Processo n•17.837/91-0, resolve exonerarEVERARDO ALVES RIBEIRO, do cargo de Técniéà Legislativq, área de -PrOcesso Legislativo, Classe ''Especial", Padrão
II1,__9o Quadro Permanente do Senado Federal, a partir de

11 de outubro de 1991.
Senado Federal, 18 de novembro de 1991. -

Senador

:Mauro Beoevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 788, DE 1991
Altera o Quadro de Detalhamento da Despi.sa lixada

DO

Orçamento do senado Federal, para o exercício

de 1991.
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições
que lhe confere o Regiffietno Interno, e tendo em vista o
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disposto no artigo 54, § 4•, da Lei n' 8.074, de 31 de julho
de 1990, resolve: -- - - Art. 1~ Fica alterado, na forma dos Anexos deste Ato,,
os Quadros de Detalhamentos das Despesas fixadas itos Orçamentos das Unidades 2.101 ~senado Federal, 2.102- Centro Gráfico e 2.103- Prodasen.

zç

Este_Ato _entra em vigor na data de sua publica-

ção, retroagindo os efeitos a esta dafa.
Art. 3_~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de novembro de 1991. -'- Senador
Mauro Benevides, Presidente.

ANEXO 1

02.000 - SENADO fEDERAL
02.101- SENADO

Art.
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FEDERAL~

Em Cr$ l.(Xl),OO

SECRETARik

ÂECLRSOS_ !:E TcioAS AS Fct.m:s E ."fRANsF1:Ro.clAS - r!SCAL

·I

! NATUREZA

E S P E ' C l t l CAÇAO

'i FONTE

DETALHADO

~ 01.001.0001. 2ô2f-_ AdritinlStraç!lo e COõi·deriação dóS SérViço-s
Legislativos

RECU1SOS 00
1ESWlO

PESSOPL E:
El'C. SOCIAIS

600.00~--

600,000

!

T O T A t

l

600.000

i

100

3.1.90.11

01.001.0001.2021/0002- Funcionamento do Senado Federal

600.000

600.000

I

-~

EE EETAI..HPJ.ENTO DA EESPESA - S<.I'I..E>e<TAÇIIO

E S P E_ C I F I C A Ç " O
..

RECtR50S

CE TODAS AS f"DNTES E TRANSFE:REn:IAS - fiSCAL
NATUREZA

-

i FONTE

I

i
--

01.001.0001.2021/0002- Funcionamento do Senado Federal

~~00

PESSOPL E
EN:. SCCIAIS

T O T AL

'>00.000

600.000

600.000

02.000 - S~NêDO fEOCRAl
02 102 - CENTRO GRAFICO 00 SENADO

101.007.0023 .• 2025 - Administraç~o e Coordenaçao dos
!
Grá flcos

i
f'ESSCJPL E
EtC. 9XIAIS

720.000

720.000

T

o

T AL

720.000

200.000

3.1.90.16

100

400.000

I
1

600.000

.

Em Cr$ 1 OClJ,OO
REcrnsos CE TODAS AS Frnrt..S E TRAN:SFE:REN::IPS - F"ISCPJ..

NATUREZA

'

FONTE

I

100
100
100

I
I

DETALHADO_

T O T A

3.t.9o:to
3. L90- n
3. T. 90.-14

I

I
Li

I

Serviços

'01. 007. 0023.2025/0001 - Man.JterÇ!io do Centro Gráfico do Sena:OO Federal

TESCl.RO

100

ANEXO II

ESPECIFICAÇAO

REC!.RSOS 00

3.1.90.13

Ft~ERAL

OJAOOO OC_ OCl:ALHIIJoENTO DI\ EE.SE'ESA - ~O

!

T O T A L

I

01.001.0001.2021 - Administraçillo e Coordenação dos Serviços
Legislativos

I DETALHADO

I

100.000

600.000
20.000

720.000

I
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.. IEriUWEIITO DA IESPESA - SI.F!DENTAÇI!O

E S P E C I F I C AÇ

..

REaJISOS !E

--

O

~

TIDAS AS F!NTES E TRAIG'EI<ÉN:IAS - FISCAL

NATUREZA

FONTE

3.1.90.16

100

DETALHADO

TOT AL

720.000

720.000

-

01.007.0023.2025 - Ad•inistraçlo e Coordenaçlio dos

Servi;ços

Gráf'icos
01.007.002,.2025/0001 - Manutençllio do Centro Grárlco

do

sen.!

do Federal

.

I

-n=.m~

720.000

~

·--

TOTAL

720.000

720-000

02.000 - SENADO FEDERAL
ANEXO III
02 103 ~ CENTRO DE INFDRMATICA E PROCESSAMENTOOS OE DADOS DO SENADO FEDERAL

-

QIJIIOOO !E

'

RECl.RSOS 1E TIDAS AS Fl:íi"!ES E 11VIISfEilEN:IA .- FISCAL

IEriUWENTO DA IESPESA - CAN:EUHN1ll
E S P E C I F I CAÇ

~

O

NATUREZA

FONTE

DETALHADO

T OT AL

01.007.0024.2026 - AdlliOiSt.rU.Ç-11:0 e CoordenaçD.o dos Serviços de
Infor•átlca
01.007.0024.2026/0001

- Manutençilo

do Centr-o de Infor•ática

f'tocessanento de Dados do Senado Federal
RECl.RSOS 00
TESO.RO

17.000

QIJIIOOO !E

PESSOAL E
EM:. SOCIAIS

3. 1.90.16

100

17.000

I

17.000 I

TOTAL

17.000

17.000

I

F

I C A

ç

~

o

01.007.0024.2026 - Adrnlnistr&çlo e Coordenã.ção

FtH1ES

E l1WlSfEREICIAS
-

- FISCAL

NATUREZA

FONTE

DETALHADO

TOT

3.1.90.13

100

REtlllSos 1E iaJAS AS

IETilLIW'ENTO DA llESfEsil - 9i>iEJ.Eíjj-Açro
ES P E C

I

i

e

A

L

dos Serviços de

Inf.'or•ática
01.007.0024.2026/0001

-

ManutençAo

do centro de Infor•átlca e

Pr1 cesse e 1to de Dados do Senado federal
llEClRSOS 00
TESO.RO

17.000

PESSOAL E

TOTAL

T7.000

17.000

EM:. SOCIAIS

n.o·oo

17.000
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do para exercer o cargo de Embaixador do Brasil na Delegação ATO DO PRESIDENTE N• 789/91
Permanente do Brasil junto à Associação Latino-Americana
O Presidente do Sen3d6 Federal, no uso- da sua compe- de Integração, ALADI; Francisco Thompson Flôres, Embaitência regtmentã.I e regulamentar, em conformidade cçm a xador do Brasil junto ao GOverii_o_ áa'- Argentina, e Carlos
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato Eduardo Alves de Souza, Embaixador do Brasil junto ao
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo Governo do Paraguai. ProssegUindo, o Senhor Senador Iraem vista o que consta do Processo n~ 1.148/91-5, resolve apo- puan Costa Júnior determina que a Reunião torne-se secreta
sentar, por invalidez, ANTÓNIO PINHEIRO CARNEIRO, para deliberar sobre a seguinte mensagem: N 9 249, de 1991,
matrícula 1375, Especialista em Indústria -Gráfica Legislati- "Do Senhor Presidente da República, submetendo â aprova/Análise, Segunda Classe, PLS 24, do Quadro Permanente vação do Senado Federal a escolha do Senhor José Jerónimo
do Centro Gráfico do Senado Federal- CEGRAF, nos ter- - MbscardO de Souza, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
mos dos artigos 4Q, inciso I, da CC?~stitui~ão 'd~ República de Diplomata, indicado para exercer o cargo de Embaixador,
Federativa do Brasil, e 186,- inciso I, parágrafo 19 , da Lei na Delegação Permanente do Brasil junto â Associação Latin• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
~
nó:. Americana de Integração, ALADI, com sede em MonteSenado Federal, 19 de novembro de 1991.- Mauro Rene- videu, República Oriental do Uruguai, cujo Relator é o Sevides, Presidente do Senado Federal.
nhor Senador Pedro Simon. Reaberta a sessão em- caráter
público, o Senhor Presidente passa a palavra ao Senhor SenaATO DO PRESIDENTE N• 790, DE 1991
dor Pedro Símon, que na qualidade de Relator, emite parecer
O PreSidente do Senado Federal, no uso da sua compe- favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n 9 104, de 1991,
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a "Que aprova o texto do ProtoColo Adicional ao Acordo para
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato a construção de uma ponte sobre_ o rio Uruguai, entre as
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
cidades de São Borjã e Santo Tome; Celebrado entre o Go, em vist~ o que consta do Processo n~? 15.480/91-7, resolve verno da República Federativa do Brasil e o Governo da
aposentar~ ·por inValidez, o servidor José -da Silva,_ Ana}ista
República da Argentina, em Buenos Aires, em 6 de julho
Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "f••• ,-Pã.dfão de 1990". Não havendo quem queira discutir, é cOlocado em
III, do Quádro-Perriiane-Dte dó Senado Federal, nos termos votação, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o
do artigo 40, inciso I, da ConstituiÇão da República Federativa Senhor Presidente comunica a presença dos Senhores Frando Brasil, combinado" com os artigos 186,-inciso I, e 67, da cisco Thompson Flóres, Embaixador do Brasil junto ao GoLei n° K 112, de 1990, bem assim com os artigos 490 e. 492, verno da Argentina e Carfos Eduardo Alves de Souza, Embai· § 29, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e
xador do Brasil junto ao Governo do Paraguai, que, ateno artigo 4• da Resolução SF no íJ7, de 1989, com proventos dendo a requerimento aprovado na Comissão, farão exposição
proporcionais ao tempo de serviço, à razão· de- 29/35 (\l!p.te _sobre o Tratado de Assunção. A seguir o Senhor Presidente,
e nove trinta e cinco avOs), observado o disposto no artigo - visarido dar inaior liberdade aos Expositores, propõe tornar
37, inciso XI, da Constituição Federai.
secreta a reunião, proposição prontamente acatada pelos
Senado Federal, 20 de novembro de 1991. - Senador Membros da Comissão. Reaberta a sessão em caratér público,
Mauro Benevides, Presidente
'
e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece
a presença de todos e, encerra a reunião, lavrando, eu, Marcos
Santos Parente Filho, Secretário da Comissão, a presente Ata,
ATAS DE COMISSÕES
que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
-Senador Irapuan Costa Júnior, Presidente.
E DEFESA NACIONAL
19• REUNIÃO, REALIZADA
EM 2 DE OUTUBRO DE 1g91
Às dez horas do dia dois de outubro de mil novecentos
e noventa e hum, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Sen.3.dor
Irapuan Costa Júnior, com a Presença dos Senhores Senadores
Pedro Simon, ROilán.Tito; Marco Maciel, Lourival Baptista,
José Richa, Chagas Rodrigues, Jonas Pinheiro, Albano Franco, João Calmon, José Fogaça, Lucídio Portella e E_çluardo
Suplicy, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional. Deixam de comparecer por motivo justificado os
Senhores Senadores Aluízio Bezerra, Nelson Carneiro, Ronaldo Aragão, Guilherme Palmeira, Hugo Napoleão,-Marluce
Pinto, Moisés Abrão, Oziel Carneiro e José Paulo Biso!. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, tendo dispensado a leitura da Ata da Reunião
anterior, que é dada por aprovada. A seguir o Senhor Presidente comunica que a presente Reunião destina-se â apreciação das matérias constantes de pauta, e ainda a ouvir as exposições que farão os Senhores José Jerónimo Moscardo de Souza,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de! Diplomata, indica-

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
11' REUNIÃO, REALIZADA
EM 9 DE OUTUBRO DE 1991
As-dezoito horas e quinze minutos do dia nove de out_ubro
de mil novecentos e noventa e um, na Sala de Reuniões da
Comissão, Ala Sertador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores: Almir Gabriel- Presidente, Antonio Mariz,
Beni V eras, Jutal}y Magalhães, José Paulo Bisol, Carlos Patrocínio, Francisco Roilemberg, Nelson Wedekin, Wilson MartinS, Cld Sàbóia de Carvalho, Guilherme Palmeira, Odacir
Soares, Jonas Pinheiro, Ch3.gas Rodrigues, Garibaldi Alves
filho, Marluce Pinto, Divaldo Suruagy e'Levy Dias, reúne-se
a Comissão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos dispensando a leitura da
ata da reunião anterior, que é dada como apiOvad-a. A seguir,
lembra aos Senhores Senadores que no próximo dia 10 será
realizada uma reunião conjunta'com a Comissão de Assuntos
Económicos, sobre "Alimentos e Política Tributária Brasile~ra". Prosseguindo esclarece que o item 2 da pauta --:-Projeto de Lei da Câmara no 36, de 1991, que .. cria o Conselho
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Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescent_e -. CO~
NANDA, e dá outras providências", foi retirado de pauta
em virtude da matéria estar com requerimento de ilrgê_ncia
para o Plenário. Passando à apreciação do item 1 da pauta
- Projeto de Lei da Câmara n• 19, de 1991, que "dispõe
sobre _a profissão de Assistente Social_e dá outrã.S_ providênw
ciasy', que tem parecer favorável do relator, Seriãdor Nel~on
Wedeken, e voto em separado do Senador Francisçó Rollemw
berg concluindo pela apresentação de substitutivo. Após disw
cussão da matéria, o Senador Francisco_Rollemb~rg r~tira
seu voto em separado, que é acolhido na íntegra pelo relator
da matéria. Colocado em v_qtação o parecer do relator, favorável na forma do substitutivo_ que apresenta, é a-pro-vad_O_ por
unanimidade. O it~m -3 da pauta- Projeto de Lei dã Câmara
n9 38, de 1991, que "introduz alterações na Lei p9 4.886,
de 9 de dezembro de 1965, que regula as ativi_c~Iades dos representantes comerciais autónomos", tem como relator o Senador
Beni V eras. Sua Excelência lê o seu parecer favOi-áveJ ao
projeto. Não havendo quem queija discutir",-a- matétia éyotada, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo, concede
a palavra ao Senador Odacir Soares, para que leia o seu parecer sobre o item 4 da pauta - Projeto de Lei da Câmara
n' 44, de 1991, que "acrescenta parágrafo ao artigo 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto~Lei n9 5.452, de 1~ de maio de 1943?'. Após discussão
da matéria, a Presidência defere o pedido de vista do Senador
Beni Veras. O item 5 da pauta- Projeto de Lei da Câmara
n9 108, de 1990, que "considera penosa e perigosa a atjvidade
profissional dos vigias noturnos, assegurando-lhes o direito
ã aposentadoria especial", tem parecer contrário do Senador
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Cid SaQºª de Carvalho._ Após dis~ussão, o parecer~E_2st~
em votação, -sendo aprovado por unanimidade. O item 7 da
pauta - Emenda da Câmara dos Deputados oferecida ao
PLS 274, de 1980, que "modifica o dispositivo da vigente
Consolidação das Leis do Trabalho", tem parecer favorável
do Senador José Paulo Bisol. Não havendo quem queira discutir, a matéria_ é posta em votaçãõ, Sendo aprovada por unanimidade. Em segui5lit_ o Senhor Presidente _concede a palavra
ao Senador Divaldo Suruagy, para que leia seu parecer ao
item 9 da pauta - Projeto de Lei do Senado n9 299, de
1991, que "dá ao servidor público portador de tenossinovite
incapacitante e irreversível e caracterizada como doença do
trabalho, direito~ aposentadoria por invalidez com proventos
integrais, prevista na Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de
1990.". Durante a discussão da matéria, o Senador José Paulo
Bisol requer vista do projeto, sendo atendido pelo Senhor
Presidente. Prosseguip.do passa a palavra ã Senadora Marluce
Pinto que, na condição de relatara, solicita a retirada do item
10 da pauta - Projeto de Lei do Senado n' 253, de 1991,
que "Dispõe sobre a fixação dos valores das anuidades, taxas
e multas devidas aos 6rgaõs fiscalizadores do_exercício profissional e dá outras providências", para que possa retificar seu
relatório. A Presidência acolhe a solicitação da Senadora e
prosseguindo, determina que seja adiada a apreciação do PLC
59/91 e do PLS 19/91, em virtude da ausência dos Senhores
Relatores. Nada mais havendo a tratar, o Senhor PresideD.te
declara encerrados .os trabalhos, lavfa:rldõ eu,-Mônica Aguiar
Inocente, Secretária da Comissão, a presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada por Sua Excelência, Senador Almir
Gabrlel.

República Federativa do Brasil
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SEXTA-FEIRA, 22 D.E NOVEMBRO DE 1991

BRASÍLIA - DF

-CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ma~ro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 215, DE 1991
Aprova o texto do Acordo de Sede; celebrado entre o Governo da Repóblica Federativa
do Brasil e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha - CICV, em Brasilia, em 5. de março
de 1991.
O Congresso Nacional decreta: ·
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Sede, celebrado entre o Governo da Repóblica Federativa
do Brasil e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha- CICV, em Brasília, em 5 de março de 1991.
Parágrafo ónico. Estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos 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 património
nacional.
Art. 2• Este Decreto Legislativo en-tra em vigor na data ae sua publicação.
Senado Federal, 21 de novembro de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

ACORDO DE SEDE ENTRE O GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O COMITÊ INTERNACIONAL DA .
CRUZ VERMELHA

O Governo da Republica Federativa do Brasil (doravante
denominado "Parte brasileira" e o Comitê Internacional da
Cruz ólferinelha (doravante denon;linado "CICV");
Considerando que a Parte brasileira reconhece o trabalho
realizado pelo crcv na assistência e no alfvío dos sofrimento,
da humanidade, assim como sua contribuição à paz h<finundo;
Levando em conta o desejo expressado pelo CICV de
instàlar riã. cidade de Brasília uma delegação que assuma as
tarefas do CICV no Brasil, Bolívia, Guiana, Guiaha Fran~esa
e Suriname, e com vistas a garantir o eficaz ftii:íCiOiuime-nlo
da mencionada Delegação.
·
-~ --

Re.Sôlvem o seguinte:
ARTIGO I
A Parte brasileira aceita a designação da cidade de Brasí1i:i"como sede da Delegação do CICV, que atua~á no Brasil,
Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, realizando suas
atividades com imparcialidade e neutralidade, com vistas a
assistir e proteger as vítimas dos conflitos armados e a promove! _e zelar pelo Direito Internacional_Huf!lii!Ditãrio em geral.
ARTIGO II
A Parte brasileira reconhece ao· CICV perso-nalidade jurídicé\ própria- e capacidade para adquirir direitoS e contrair
obrigações oom vistas à execução de todós os atos jurídicos
·-m~rentes ao cuffiprimeJ;ItO- de suas -atividades, em conformidade com a l_egislação brasileira.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁPICO DO SI!NADO PEDBRAL
. DJÀIUO DO CONGRESSO NACIONAL
lapraoo JOb ,...pouabUõdade da Mao do Sendo Peclenl

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do SenadO Pcdenl
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor ER:cutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Adaiailtrativo

ASSINATURAS

LUIZ C.ARLOS DE BASTOS
Diretor I•dustritl

Semcllral ··-··-·-··---

PLORIAN AUGU51'0 COUilNHO MADRUGA
Diretor Adjuato

---·-·--·----~------

Cr$ 3.519,65

T1111gcm 2.200 exemplares.

ARTIGO IIJ
b) facilidades e cortesias comu~s co~p~ti~eis com a legis-.
·
.lação sobre nacipnalidade e _migração-vigente no país; · · · ·
As instalações do CICV, seus beris e haveres, gozarão- c) isenção de tributos:
1. decorrentes da importação ou introdUção nó país-· de
de imunidade no País e nãõ pOderão ser objeto de busca,
requisição, embargo ou medida de execução; salvo se 9 CICV. -~ua bagag_~m pessoal, nos primeiros seis meses de sua instarenunciar expressamente a ela em um caso específiCo.

-

ARTIGO IV -

façãO;· --

· · 2. na aquisição de um automóvel para uso pessoal;
3. na exportação de sua bagagem pessoal ao concluir

As instalações, bens, arquivos e documentos do CICV
serão invioláveiS e não poderão ser objeto_de busca, requisiÇãóou medida de execução. O CICV não poderá conceder asilo
em suas instalações. ,
"~ ~~ ~.-,~·
' ' ARTIGO V
o CICV gozará: nO_ Brasil, _pa~a su;;t.s cOijJ._!!_nfcãÇdeS- ofi- ,-

sua missão ou serviÇo;
- - ~- · '
d) isenção· de_ todo imposto sobre a renda com relação

'ciais, de facilidades não menos favoráveis do que as concedidas ·
'pela Parte braasileira a outros Organismos Internacionais em_

ARTIGO X

matéria de prioridades, tarifas e taxas.
ARTIGO VI

aos seus salários, benefícios e demais emolumentos prove~
niemes"do CICV;
.
..
.
e) facilidades para que possam sair em segurança do país
com suas famílias ~m caso ~e çon~itos de caráter internacional.

--

O chefe da Delegação, desde_ que nãq seja de _nacionalidade brasileira e não tenha residência permanente no Brasil,·
gozará, no _exercido-de. suas funções, além dos privilégios
As instã.laçóes, b_ens e haveres do CICV gozarão, ·no Ío- especificado-s ·no presente Acordo, deis isenções, privilégios
cante a impostos diretos, das mesmas isenções .concedidas .. e imunidades reconhecidas aos representantes de Organismos
a qutros Orga~ismo~ .I~te~~cionais. O CICY; est~r~ isep.to. Jn~e:çqacionais.
de impostos federais nas c_ompras de bens para uso oficial,
ARTIGO XI
em conformidade com a legislação brasileira.
·. · Ao indicar o chefe da Delegação, o CICV deverá submeARTIGO VII
ter o :r;lQme e seu curriculum vitae à aprovação da Parte brasiO CICV estará isento de impostos alfandegários ou equi- ·Ieira. O chefe da Delegação comunicará ao Ministério das
valentes ·decorrentes da importação--e reexportação de bens Relações Exteriores as entradas esaídas de seus funcionáriOs
para uso oficial. o crcv, porém, não poderá vender no terri- do país, assim como os níveiS e ftirições eXercidOs no território
tório brasileiro os bens importados que foram isentos daqueles brasileiro.
impoStos,-s3lvo prévia pertnissão da Parte brasileira.
ARTIGO XII
ARTIGO VIII
_. p CICV se compromete a resPeitar .e a procurar fazer
Para seu funcionamento, a delegação poderá ter.fufldos com que seus funciori.ários- r-eSpeiteni a legislação brasileira~
a transferi-los dentro ou fora do país de acordo com a legisla- O CICV cooperará -co-m as autOridades brasileiras a fim de
_prevenir qualquer uso abusivo dos privilégios, imunidades e
ção brasileira.
ARTIGO IX
facilidades previstos no presente Acordo. O CICV poderá
suspender a imunidade outorgada a um mem~ro da Delegação
Os funcionários da Delegação, que não forem nacioriais nos casos em que o exercício de tal imunidade impeça o curso
do país nem tenham nele residência permanente,-goíarão dos . 9a justiça _e _gue a meSID:a possa ser suspensa sem causar pre~
seguintes privilégios eoirrillitfdades, n~a qualida~e de funcio- _juízo_ aos interesses do_ CICV._ .
nários de um Organismo Internacional:
a) imunidade penal e administrativa sem relação aos atos
ARTIGO XIII
e ações que pratiquem no exerCício -de suas funções, em: preNenhum artigo do presente Acordo será interpretado ccjuízo da autoridade de o CICV renunciar a esta iffiriilidade mo impedimento à adoção de medidas apropriádas de salva·
·
guá.rda dos interesses do Brasil.
nos casos ·em que julgar necessáriO;7
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ARTIGO XIV

Qualquer controvérsia sobre a apli~ção ou interpretação
das disposições deste Acordo será soluctonada por mutuo con~
sentimento entre as Partes.
·
' -

ARTIGO XV
1. Este Acordo entrará em vigor trinta dias após a data
em que a Parte brasileira comuriicar ao CICV que foram
concluídas as formalidades constitucionais brasileiras necessárias à aprovação do presente Acordo.
_
·.
2. As disposições do presente Acordo poderao ser modifiCadas a qualquer momento por consentimento mútuo, por
via diplomática, entre as Partes.
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3. Este Acordo poderá ser denunciado por qualquer
uma das Partes, por via diplomática. Neste caso, a denúncia
surtirá efeito sessenta dias após o recebimento de comunicação nesse sentido.
Feito em Brasília, aos 5 dias do m~s de_ má!ÇO de 1991.~.
em dois exemplares originais, noS idiomas português e francês,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil.
Pelo Comitê Jnte;~acional-da Cruz Vermel)la.

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, prorimlgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 611; DE 1991

Altera a redação do inciso I do art. 43 do Regimento Interno do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' O inciso I do art. 43 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 43. . ..........,. , .... -- ....... ·-····· .... ···-···· ....................•.... ··-··-·-·· ······-·· .... ·-··
I -quando, poPmotivo de doença, se encontre impossibilitado de comparecer às
sessões do Senado, requerer licença, instruída com laudo de inspeção de saúde.
0

0

00 0

0

0

00 O O

O O

~00 0

0

O~- H O O O o o O O 0 0 0 0 0 o o O O O o o . . o o O oJ. O O O O O O O oO O O O O O O O o0 OOOOO.oo 0 0 O 0 0 HOO~•o . .· 0 0 1 ~-~--- o o o · O O O O O O OO O

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
.
.
Senado Federal, 21 de novembro de 1991. - Senador Mauro BeneVJdes, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e .eu, Mauro Benevides, Presidente, n:os termos· do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
'·
RESOLUÇÃO N• Cil., DE 1991
Modifica a ementa e o art. 1' da Resolução n• 42, de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• A ementa da Resolução n• 42, de 1991, passa a ter a seguinte redação:
"Autoriza a República Federativa do Brasil a garantir o contrato de empréstimo
externo a ser celebrado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo e o Overseas
Economic Cooperatlo'n Fuitd -OECF, no valor de até Y28,889,000.000. (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 seguinte recfação:
"Art. 1• 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 1990, a garantia
da República Federativa do Brasil ao contrato de empréstimo externo a ser celebrado entre
a Companhia Docas do Estado de Siio Paulo e Overseas Economic Cooperation Fund OECF, no calor de até Y28,889,000,00o (vinte e oito bilhões, oitocentos e oitenta e nove
milhões de ienes japoneses), com a finalidade de financiai, parcialmente, a expansão do
Porto de Santos."
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Art. 39 Esta Resolução entra em vigot na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 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 segU:iiite
RESOLUÇÃO N• 62, DE 1991
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo a contratar operações de crédito no
valor deFLS17.529.900,00 (dezessete milhões, quinhentos e vinte e nove mil e novecentos florim
holandeses), para a importação de equipamentos destinados aos hospitais da Rede municipal
e Hospital do Servidor Público Municipal.

O Senado Federal resolve:
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 (duzentos milhões,
quinhetos 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 opera:ção de crédito são as seguintes:
I - devedor: Prefeitura do Município de São Paulo;
II -credor: Philis Expor! B. V. (Eirrdhoven- Holanda);
III- valor do crédito externo: FLS14.900.415,00 (85%);
IV -pagamento inicial: FLS 2.629.485,00 (15%);
V- juros: 6,5% a. a.;
·
VI -despesas gerais: as razoáveis, limitadas a 0,1% do total de crédito;
VII- condições de pagamento: .
a) do principal financiado: 85% -FLS14.900.415,00, em 12 prestaÇões semestniis, 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;UO), contra apresentação -das documentos de embarque;
c) dos juros: vencidas semestralmente;
d) das despesas gerais: mediante comprovação, em cruzeiros, exceto no que for imprescindível
à ocorrência dos gastos que s6 possam ser realizados no exterior.
.
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida num prazo de dezoito .
meses, contada da data de sua vigência.
·
.·
·
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 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• 63, de 1991

Autoriza, em caráter excepcional, a prorrogação do prazo de validade dos efeitos
da Resolução n• 71, de 1990.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• O art. 3• da Resolução n' 71, de 18 de dezembro de 1990, do Senado Federal, passa
a vigorar corri a seguinte redação:
"Art. 3• A autorização -de que trata esta Resolução será exer.cida até o dia 31
de dezembro de 1991."
- ·· -Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de novembro de 1991. -Senador Mauro Benevides.
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SUMÁRIO
1- ATA DA 209• SESSÃO, EM 21 DE NOVEMBRO
DE 1991

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.~

- Mensagens do Senhor Presidente da República

Submet~ndo à deliberação do Senado a escolha de nomes indicados para funções. cujo provimento depende de

sua prévia aquiescência:
-N' 288/91 (n' 648/91, na origem, submetendo à
deliberação do Senado o nome do Sr. Luiz Jorge Rangei
de Castro, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a fUn-çãO de Embaixador do Brasil
junto à República da Costa Rica.
- N' 289/91 (n' 649/91, na origem), submetendo à
deliberação do Senado o nome do Sr. Carlos_ flenrique
P.:tulino Prates, Min-istro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função ile Embaixador do
Brasil junto â República de Honduras.
-·
- N' 290/91 (n' 650/91, na origem), de agradecimento
de comunicação:
- - - - -1.2.2- Avisos do Ministro da Economia, Fazenda e
PlanejamentO

-N" 1.693, 1.694, I.6g8, !.7ll1 e 1.7ü6!9T,-encanil~
nhando infOrMaÇões-sobre-· Os quesitos const_~_ntes dos Requerimentos n'' 702, 652, 520, 753 e 732/91, de autoria
·dos Senadores Eduardo Suplic:Y, fedro Sjm6n~ João- Ro:cha, Maurício Corrêa e Humberto Lucena, respectivamente.

1.2.3- Offcio do Sr. 1• Secretário da Câmara dos Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrtifos dos
seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara n' 107/91 (n' 1.877/83,
na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n9 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por VeículoS Automotores de Vias Terrestre- DPVAT.
-Projeto de- Lei da Câmara n' 108/91 (n' 1.991/89,
na Casa de origeni), -que autorizá- o Poder Executivo· ã.
criar uma escola agrotécnica federal no Município _de Araguaíana, Estado de Tocai:ttins e dá outras providêncfas.

-Projeto de Decreto Legi>lativo n' 131/91 (n• 63!gf),
na Câmara dos D~putados), que aprov~ o texto do COnv~
nio de Cooperação Bilateral entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia
na Área de Produção :Animal, firrilado em Brasília, em
15 de agosto de 1990-Projeto de Decreto Legislativo n' 132/91 (n' 64/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova·o texto do Acordo
de Cooperação para o Aproveitamento dos Rec~uso~ ~atu
rais e o Desenvolvimento da Bacia-do rio Quaraf, Celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai, em Aartigas,
em 11 de março de 1991.
-Projeto âe Decreto Legislativo n' 133/91 (n'" 67/91,
na Cã[naia dos Deputados), que aprova o texto do Acordo

sobre Cooperação CuÚurai, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Roménia, em 13 de março de 1991.
-:Projeto de Dec(eto Legislativo n' 134/91"(n' 69/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico Ilícitos
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado
entre _o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Repú_blica do Equ31dor em Brasília L em 7 d~
1novembro de 1990. -- - -1.2.4- Pareceres__
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n' 345/91, que dispõe
sobre a nomeação de Adidos Culturais junto às Representações cio Brasil no E:xterior.
_
-Projeto de Lei da Câmara n' 94/91 (n' 1.446,B/91,
na Casa de- origem), que "Di:SjJõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos-de enriquecimento ilícito no -~xercício de mandato, cargo, emprego ou função
na adlninistiação púb1ica direta, indireta ou fundacional
e dá outras providências".

1.2.5 ~ Comuni~ção da Pres!~ência
Prazo para apresentação de emendas aos Projetas de
Decreto Legislativo n~s 131 a 134, de 1991, lidos anteriorri;J.~qte.

-1.2;6- Leitura de aviso
-=--·N 9 775/91, do Ministro-da Infra~Estrutura~ comunicando o seu comparecimento ao Senado Federai no próximo dia 27 de novembro-de corrente, ãs 14 horas e 10
minutos.
1.2.7 - Offcio
- N9 9191 ~ do Piesidenie da Coi:úissãO -de R.elãções
Exteriores e Defesa Nacional, comunicando a aprovação
na fotma: de substitutivo do projeto- de Lei do Senado
n' 345/91, que dispõe sobre a n-omeação de Adidos Culturais junto às Representações do Brasil no Exterior'.
1.2.8-- Comunicação da Presidência
Abertura de prazo para interposição de recursos, por
um décimo d~ _composição da Casa, para que o Projeto _
de Lei do Senado n' 345/91, seja apreciado pelo Plenário
1.2.9 - Requerimentos
- N 9 835/91, dci autoria do se~,ador Pedro SimoiÍ, .
solicitando a transcrição, nos Anais- do_ Senado--:F'ecteraf,
do artigo do Deputado Ulysses Guimarães, publicado na
coluna "Tendência/Debates" do jornal Foilha de S. Paulo,
do dia 18 de novembro de 1991, sob o título "O fio do
bigode".
.;.._N 9 836/91, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando ao Ministro das Relações Exteriores, esclarecimentos que menciona.
-N' 837/91, de autoria do Senador Almir Gabriel,
solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa,
no dia de hoje. Aprovado.
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- N~' 838/91, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando que seja considerada conio licença autorizada
o dia 22 de novembro do corrente mês. Aprovado.
-No 839/91, de autoria do Senador José Eduardo,
solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa,
na próxinia segunda-feira, dia 25 do correnta mês. Aprovado.
-No 840/91, de autoria do Senador Francisco Rollemberg, solicitando que seja considerada como licença autoriza o dia 22 de novembro do corrente mês. Aprovado.
1.2.10- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício n' S/56/91, do Govenio doEstado do Rio de Janeiro, solicitando a elevação temporária dos limites de endividamento daquele Estado para
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
de Janeiro - LFTRJ.
-Recebimento do aviso ·n9 654191, do Presidente do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da de"cisão, bem como do Relatório e voto, do Ministro Fernando
Gonçalves, ao apreciar o resultado da Auditoria Operacional realizada na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA.
- Deferimento, ad referendum d:i ConiiSsão Direlora, do Requerimento n 9833/91, do Senador Humberto Lucena, de informações ao Ministro da Econoinia, Fazenda
e Planejamento.
-Designação da Comissão para emitir Pilreéef" Sóbn.~
a Proposta de Emenda à Constituição n921/91, que-Si.J.pdine
~o art. 155~ iterit x;-da Constituição da República Federativa do Brasil, alínea b.
- Térmirto- do prazo para interposição -de -recürsos
no sentido de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei do Senado n• 172/91, que estabelece a obrigatoriedade
da apresentação anual de declaração de bens para o exerício
de cargos ou funções em entidades da administração direta
-e indireta. Á Câmara dos Deputados.
1.2-11 - Discursos do Expediente
SENADOR JUTAHY MAGALHÁES ~DenúnCias
de corrupção- de parlamentares em artigos de jornais: "O
Rei Pelé", publicado no Jornal do Brasil; "A Terra do
Bom Ladrão" ;publicado no jornal O Estado de S. Paulo;
"A Culpa do Congresso", do jornalista Carlos Chagas.
Apelo para que o Senado Federal tome providências no
sentido de desmentir tais notíCias: SENADOR AMIR LANDO -As crises brasileiras:
económica, moral e de governabilidade. Números da misérilà. nacional. Surgimento de uma subRraça, de baixa estatura
e baixa inteligência.
SENADOR CID SABÓIADE CARVALHO- Reajuste salarial do funcionalismo público ·federal.
1-2.12 - Leitura de projetos
_,Projeto de Lei do Senado n• 379/91, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre o pequeno
e o mini-produtor rural.
-Projeto de Lei do Senado n• 380/91, de autoria
do Senador César Dias, que altera a redação dos arts.
4•, 5• e 6• da Lei n' 3.999-, de 15 de dezembro de 196L
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-Projeto d.e Lei do Senado n9 381191, de autoria
do Senador Aluíz1o Bez_erra, que cria área de livre comércio
nos município de Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Plácido de
Castro, no Estado do Acre, e dá mtras providências.
1.2.13- Requerimentos
- N' 841191, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solidtanto ao Ministro do Trabalho e Assistência Social
infolmações que menciona.
'
-N"' 842/91, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando autorização p-ara-aü-s:entar-se do
País nos dias 23 a 27 de nobembro do corrente ano.A-provado.

1.3- ORDEM DO DIA
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 § V do art. 39 e a_os arts.
79 e 99 do Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967,
ao eaput 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. Discussão sobrestada, em virtude da falta de quo'rum para votação do Requerimento n9
797/91.
Projeto de Lei do Senado n' 171, de 1989- Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que-defime, nos_ termos ·do inciso I do art. 161 da
Constituição Federal, o valor adicionado para fins de cálcu·
lo da participação dos municípios-na- receita- do ImpOsto
sobre Operações Relativas ã Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de" TransPortes lllterestadllal
e Intermunicipal e de Comunicação, Vot3i;ão adiada por
falta de quorum.
.
Requerimento n• 490, de 1991, de autoria do Senador
Ronaldo Aragão, solictando, nos termos regimentais, a
inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de ResoluÇão n9
40, de 1991, de sua autoria, que suspenda temporariamente
os limites previstos no art. 39 da Resolução n9 5S, de 1990.
Votação adiada por falta de quorum
Requerimento n• 6'80, de 1991, 'do Senador Fernando
Henrique Cardoso, solicitando tramitação conjunta para
os Projetes de Lei do Senado n" 291 e 252, de 1991, de
sua autoria e do Senador Marco Maciel, respectivamente,
que dispõem sobre sistema de partidos políticos e dão outras Providências. VotaçãD adiada por falta de quorum.
Requerimento n• 697, 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 n9220, de 1991, de sua autoria,
-qu-e: isenta de contribuição para a seguridade social a entidade Qeneficente de assisência social que atenda aos requesitos que menciona. Votação adiada por falta de quorum.
. Requerimento n' 698, de 1991, do Senador NCison
Carneiro, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I,
do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia,
do Proje-to de Lei do Senado n" 258, de 1991 de sua autoria,
que fixa o valor dos títulos públicos na composição do
preço para aquisição de bens a serem alienados. Votação
adiada por falta de quorum
Requerimento n» 703, de 1991, de autoria do Senador
Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transR

Novembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACÍONAL (Seção II)

crição, nos Anais do Senado, dos artigos publicados no
Jornal do Brasil, edições. dos dias 3 e 4 de outubro de
1991, de autoria, respectivament~- ~e Dom Marcos Barbosa
e Dom José carros-ae Líina-vaz,, comemoratiVos do-centenário de nascimento do escritor católiCo Jackson de Figueiredo. Votação adiada por falta de quorum,
Requerimento n' 772, de 1991, de autoria do Senador
Esperidião Amin e OUtros SenhoreS SenadOres, soliCitando,
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as diretrizes do Governo Antônio Carlos Magalhães, da
Bahia. Reportagem do Jornal do Brassil do último dia
18, sob o- título "Nov_a Canaã, um sonho no interio-r",
focalizando o progrã.ffia do prefeito daquele municípiO
baiano.
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Recebimento
da senha, liberando o acesso _de S. Ex• aos computadores
do Siafi. Artigo do Jornal da Tarde de hoje intitulado
"Vire-se, Presidente>?, alusivo ao aumento da carga tributária pretendida pelo Governo. Resultados preliminares
da apuração de denúncias de desvio de merenda escolar
em São Paulo, determinada pela Pre_feita L!Jfza_EI1J.ndina.
Atentado sofrido pelo vereador petista Francisco Praciano,
de Manaus. Solidariedade de S. Ex• à greve de fome iniciada ontem pelo Deputado Paulo Paim, Obj_etivando o ~u:~
mento do salário mínimo.
SENADOR NEYMARANHÁO, como Líder- Documentação-recebida do_ Presidente da Conab, demonstrandO _a_ !isura da importação_ de carne da Comunidade
Eur.,péia.
. ·
SENADOR C&iAR DIAS -Projeto âe Lei ápresentado por ST Ex• na data de hoje," alterando a lei que trata
do piso salarial dos médicos e ondontólogos.
SENADOR PEDRO SIMON- Sucateamento. de
insfitUJçõeS de-Ciência e Tecllologia: -Erribrapa, I ta,_ INPE,
CNPq.
SENADOR NELSON CARNEIRO -"Transferência
de órgãos para Brasília, prejudicando a descentralização
·adniinistrativa e-m nívél nacionãl. Efeitos de transferência
doDNER ·--Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Homenagem pelos 80 anos do Dr. Walter Cardoso, m~dicç
e pensador Cristão, nascido em Aracaju :-SE.
SENADOR ODACIR SOARES ~Situação dos funcionários públicos de Rondónia.
SENADOR LAVOISIER MAIA- Redução do
Fundo de Participação dos Municípios- FPM -provoca
greves de protesto em cetenas de m.unfcípios. Política de
arrocho salarial.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Crítica â posição do Governo em relação ao reajuste dos aposentados~
SENADOR TEOTONIO VILELA FILHO- Greve
dos prefeitos contra a recessão, em face da diminuiÇão
dos recursos provenientes do FPM.
SENADOR RUY BACELAR- Reforma tributária
proposta ao Congresso Nacional pelo Governo do Presidente Collor.
· SENADOR ALBANO FRANCO-Homenagem·â.
Varig, a propósito da -compra de novas aeronaves do tiPo
MD-11 por aquela empresa.

nos termos regimentais, a criação de uma Comissão Externa, composta de cinco Senadores, com o objetivo de analisar o problema dos aposentados e pensionistas do INSS.
Votação adiada por falta de quorum
Requrimento n~ 791, de 199l,.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 Cerdeira de Santana, para prestar, perante o Plenário desta Casa, informações sobre o fechamento do sítio geológicO de Seira Pelada. Votação adiadapor falta de quorum.
Requerimento n~ 805, de 1991, de autoria do _Senador:_
Maurício Corrêa, solicitando, nos termos regimentais, a
retirada do Projeto de Lei do Senado n" 262, de 1991,
de sua autoria. Votaç_ão adiad~ por falta de quorum. ·
Projeto de Lei da Cãmara n' 81, de 1990 (n' 4.059,
de 1989, na Casa de origem), que estabelece as diretrizes
para os Planos' de Carteira do Serviço Público Civil da
União e dá outras providências. Discussão encerrada, após
parecer da Comissão competente, voltando à Comissão
de Constituiç~o, Justiça e Cidadania, em virtude da apresentação de emenda.
_
Projeto de Lei da Cãmara n' 61, de 1991, (n' 5.885/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre a estruturação das Categorias
Funcionais de Agente de Segurança Judiciária, A tendente
Judiciário e Agente- da -Telecomunicações e Eletricidade
dos Quadros de Pessoal Permanente do Conselho de Justiça
Federal e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus,
e dá outras providências, Discussão encerrada,ficando a
votação adiada por falta de quorum.
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·ae sOD.s
e imagens, Discussão encerrada, após parecer da comissão
competente, voltando à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em virtude da apresentação de emenda.
Projeto de Resolução n" 22, de 1991, que acrescenta
parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado Federal, Discussão encerrada, ficaildo a votação adiada por falta
de qnorum.
Proposta de Emenda à Constituição n' 16, de 1991
que dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição
1-3-2 - Comunicação da Presidência
Fed~al, instituindo a alternância no início de tramitação
-Designação
do Senador Dil:ceu Canielfo para' pi-Ode projetos de origem externa. (Art. 358 do Regimento
Interno). Prosseguimento da tramitação adiada em virtude ferir conferência na Escola de Guerra Naval sob o tema
"Poder Legislativo".
da falta de quorum1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses1-3-l - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR JOSAPHATMARíNHO- Documento
"Reconstrução e Integração Dinâmica", c6nsubStandarido

1.4- ENCERRAMENTO
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2- DISCURSO PRONUNCIADO -EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Eduardo Suplicy, proferido em 18·11-91.
3- ATOS DO PRESIDENTE

N•' 791 a 795, de 1991
N• 658, de 1991 (Republicação)

4- PORTARIA DO 1• SECRETÁRIO
N• 37, de 1991 (Republicação)

Novembro de 1991

5- ATO DO DIRETOR-GERAL

N• 7, de 1991 (Republicação)

6- ESTATUTO DÁ ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL
7- MESA DIRETORA
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 209ll Sessão, em 21 de novembro de 1991
13 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Beni V eras e Bpitácio Cafeteira

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias do Nascimento ~ Affonso Calliãfg<:> ·==-Albano
Franco- Alexandre Costa- Aluizio Bezerra --Amazonino
Mendes - Amir Lando -- Antonio ·Mariz ---Beni V eras
- Carlos Patrocfnio - César Dias - ClÍ_agãs· RodrigUes :...._
Cid Sabóía de Carvalho - COutinho Jorge - Dario Pereira
- Dírceu CarneirO - Divaldo Suruagy - Eduãrciô S'upliCy- Elcio Alvares - Esperidião Amin - Epitã'ci6 ·tafeteira
-Fernando Henrique Cardoso- Francisco Rollemberg·........:.
Garibaldi Alves - Gerson Cãinata __:_-Guilherme Palmeira
-Henrique Almeida- Humberto Lucena- HYdekel Freitas- Iram Saraiva- Irapuan Cõsta Júnior- João França
- -João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Eduardo - José Fogaça - Jo.sé Paulo Biso!.-:::: José
Richa- José Sarney- Júlio Campos - Jutahy Magalhães
-Lavoisier Maia - Levy Dia~- Lourembefg Nunes Rocha
- Lucídio Portella- Magno Bacelar- Mansueto de Lavor
-Marco Maciel- Mário Covas -Marluce Pirito- Maurício
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão
- Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Odacir Soares
-Onofre Quinan- Oziel Carneiro·- Pedro SimOn - Raimundo Lira- Ronaldo Aragão- Ronan Tito -Ruy Bacelar
--Telmo Vieira --Valnlii"Campelo- Wílson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Bpilácio Cafeteira) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 68 -Sis. Senadores. Havendo número regimental, declaro abe,rta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamOs nossos trabalhos.
O Sr. lq Secretário procederá à leit'!lra dQ Expediente.

É lido o segUinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha
de nomes indicados para função cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:
- -

-

-

-

MENSAGEM N• 288, DE 1991
(n• 648/91, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 52, inciso_ IV, da Consti~
tuição, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso I, 'e
nos arts. 56 e 58., .do Regulam~nto aprovado pelo Decreto
_n 9 93.325, de 19 de outubro de 1986, no art. 3-9, inciso I alínea
a, e no art. 40, do Anexo I 3:.9 Decreto no 99.578, de 10
·de outubro de 1990, tenho a honra de submeter à aprovação
de Vo~as Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
LUIZJORGE RANGEL DE CASTRO, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República da Costa Rica.
2. Os méritos do Embaixador LUfZJORGE RANGEL
DE CASTRO, que me induziram aesi:olhê-lo para o desempenho dessa elevada função, const~ da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 19 de novembro de 1991. -Fernando Collor.
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- Riade, Encarregado de Negócios, 1987.
Santiago, Cónsul-Geral, 1982/88.
__

INFORMAÇÃO
Curriculum-Vitae:

Embaixador LUIZ JORGE RANGEL DEoCASTRO.
Roma/Itália (brasileiro, de acordo com o art. 69, inciso
III, da Constituição de 18n); l8de-àézembro de 193L _
Filho de Sylvio Rangel de Castro e Loujse Rangel de
--Castro.
Bacharel do Ensino SecundáriO, Fãcu1dade .de LeÚas,
Universidade de Caen, França.
· __
Bacharel em Relações _Internacionais, Instituto çl_e_EstU_-

dos Políticos, UniVersidade cte Paris. · - __ __ Diploma em Direito Internacional Público, em- pós-gra-

duação, Faculdade de Direito, Universidade de Cambridge,
Inglaterra.
_
"Proficiency CertifiCã"te iii English", "universidade de

_
.
do Ministro de Negócios Estrangeiros do
Senegal, durante a visita oficíal do Presidente do Senegal
ao Brasil, 1964.
Missão Comercial Brãsileira à Áffica OCidental. i965 \Secretário-executivo).
Seminário sobre Organização de Serviços Nacionais de
Informação Comercial. Centro de Comércio Internacional
UNCTAD/GA TT, Genebra, 1972. Reunião do Grupo de Peritos Governamentais eni Promoção das Exportações-, Centro

A disposição

Interamericano de Promoção das Exportações (CIPE/CIES),
Bogo1á, 1973 (chefe da delegação brasileira).

A. disposição_ dq _Çhefe __ela Delegação do México às cerimónias de posse do Presiãente Ernesto Geisel, 1974.
JI Sessão da Comissão Mista Tento-Brasileira de CoopeCambridge.
Diploma da "Davies'schoU of Engiish·,, -Cambrídge. _ - ração Económica, Brasi1ia, 1975 (membro da delegação brasileira).
Diploma da Academia de Direito Int6rriaciànal, Hai3
À disposição do Chefe d~ Delegação de El Salvador ãs
(com prestação de exames).
__
cerimônias de posse do Presidente João Figueiredo, 1979.
Curso de Comunicação de Massa e Relações Públicas,
_____ III Re~nião da ComisSão Mista Brasil-Espanha. Brasília,
Universidade Americana de Beinite.
·
Assessor do Depa-rtamento EconómiCo da "Shell Brazil 1979 (membro da delegação brasileira).
- I Reunião da Comissão Mista de Coordenação BrasileiroLimited", 1958. - Mexicana, Brasília, 1979 (coordenador da delegação bra_sileira
Professor de Promoção Comercial no_ CUrso_ de Pfática
na Su~comissãÇJ Econô~ca e Comercial)_.
Diplomática e Consular, IRBr, 1975: - -X Reunião da Comi_ssãu ·Especial Brasileiro-Argentina
Professor nos Cursos d~ Treinamento de Espec!alistas
em Promoção Comercial (CITRE) do MRE - .CENDEC, de Coordenação(CEBA), Buenos Aires, 1979 (subchefe da
Brasflia, 1976/78.
·
delegação brasileira).
VI Sessão da Comissão Mista Tento-Brasileira d~ CoopeSeminário sObre__ '~ImpactO do DesenvolvimeD.tO.Te_cnçlógico Computacional", Santiago.
_ _ _
·
ração Económica, Bonn, 1979 (subchefe da delegação brasi'leira). ..
.·
.
.. .·.
, .
Terceiro-Sc!cretáiio, 7 de dezembro
1961. _
XXXV Sessíio do Conselho de Administração do PNUD,
SegundoMSecretá_rió, merecimento, 26 de julho_ de 1966.
Primeiro-Secretário, mer~cimento, 1~" de janeiro d~ 197,3. Genebra, 1978 (chOfe da delegação brasileira).
I Reunião da ComíSsão- Mista BrasiiMBélgica de CoopeConselheiro, merecimento, 10 de novembro de 1975.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 2 de março ração Científica, Tecnológica e Industrial, Bruxelas, 1988
de 1979.
.
(c]Jefe da delegação brasileira).
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 19 dê d~zemUI Sessão da Comissão Mista Brasil-República Popular
bro de 1990.
-da ~~J?.ã de Cooperação Científica e Tecnológica, Pequim,
1988 (chefe !la delegação brasileira).
Assistente do Chefe da Divisão da África, 1964/65.
Chefe, interino, da Divisão da África, 1964.-- · _
- VIII Reunião Intergovername_ntaJ_ ~e Cooperaçã_o Téc7

_

cte

Auxiliar do Chefe do Departamento de Promoção Comercial, 1973/75.
-Assessor do Chefe do Departamento de Pronloção Co_mercial, 1975. _
_ ~
.
· - Coordenador do Convênio_IIamaraty-IPEA; 1973Í'76.

Ch~fe da DfviSão de Estudos, e Pesquisas de Mercado,
1976/80.
..
...
.
.
Chefe do Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, 1988.
_
·
Diretor Executivo da Agência Brasileira de COoperaÇão,
1988.
Chefe do Depa"rtamento de Proin.oção Comercial,
1988/91.
Dacar, Terceiro.:secretário, 1962/63.
Dacar, Encarregado de Negócios, 1963.
Haia, Terceiro-Secretári-o; 1966.
Haia, Segundo-Secretário, 1966/69.
iiaia,-cnefe do Secom; 1966169.
Beirute, Segundo-Secretário, 1969/72. Beirute, Chefe do Secom, 1969/72" .··-. . - .. . _

Beirute, Encarregado do Serviço C01isular, Í9Q9[72.
Madri, Ministro-Coriselherro, 1980/82.
·Madri, Encarregado de Negócios, 1982.

nica Brasil-Japão, Tóquio, 1988 (chefe da delegação brasileira).
VII Reunião da Comissão Mista Brasil-Iraque, Bagdá,
1988 (membro da delegação brasileira).
"O Presidencialismo na América e no Brasil", tese de
graçiu_ação, IJistituto de Estudos Políticos-da Universidade de
ParijS:_- n_o-s Princípios Legais do Sístema Panainericano", tese
de pós-graduação, Faculdade de Direito da Univérsidade de

Cambridge.

_

..

Membro da Sociedade Americana de Direito Internacional, Washington:
Ç>rdem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.

Medalha Lauro Müller, Brasil.
· "Ordem Nacional,_ Oficial. Senegal.
--ordem de Ür'!Dg~_.Nassau, Oficial, Países Baixos.
Ordem~. Bernardo O'Higgins, Comendador, Chile.
Prêmio Ministro Lafayete Carvalho e Silva, IRBr.
Prêmio Rio-_13ranco e Medalha de Vermeil, CPCD/R!Br.
O Embaixador LUIZ JORGE RANGEL DE CASTRO

· se:-encOntci neSta data no eXerçício de suas funções de Chef~
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do Departamento ·de Promoção Comercial, do Ministério das
-- -. .
Relações Exteriores.
-Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 19 de no~
vembro de 1991. - (Guilherme Fausto da Cunha Bastos),
Chefe, substituto, do Departamento do Serviço Exterior.
(À ComíSSáo _de Relações Exteriort:s e Defesa Na~
cional.)

MENSAGEM N• 289, DE f991
(N• 649/91, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 52, in-CiSo IV, da Constituição, e de acordo com o disposto no art. 18, ·inciso I, e
nos arts. 56 e _58, do Regulamento aprovado pelo Decreto
n• 93.325, de I• de outubro de 1986, no ait. -3"9, inciso II,
alínea a, e no art. 40, do Anexo· I ao Decreto n~ 99.578,
de 10 de outubro de 1990, tenho a honra de submeter à a pro;.
vação de Vossas Excelências a escolha~ que desejo fazer, do
Senhor CARLOS HENRIQUE PAULINO PRATES, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de diplomata, para exercer
o cargo de embaixador do Brasil junto à República de Honduras.
2. Os merifo's do Ministro CARLOS HENRIQUE
PAULINO PRATES, qtie me induzíram a escolhê-lo para
o desempenho dessa elevada função, constam da anexa infor-mação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasi1ia, 19 de novembro de 1991. -_Fernando CoUor.
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae:
Ministro CARLOS HENRIQUE PAULINO PRATES:
Teófilo Otoni/MG, 16 de março de 1933. · ..
Filho de Álvaro Prates e Branca Paulino Prates.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de
Direito;UFMG.
..
---Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, !RBr.
Curso-d_e_Preparação à Carreira de Diplomatas, IRBr.
Diplóme de Langue (Aliança Fnineesa).
Cônsul de Terceira Classe, 6 de maio de 1959.
segurido-:Secretáriq, -ª~·tigüídade; 17 de c!ezembro <;ie
'
'
''.' ~&

Primeiro-Secretário, merecimento, 25 de junho de 1969.
Conselheiro, me"recimentO, 30.de ·marçO de 1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 3 de setembro
·
de 1981.
Chefe do Serviço de Comunicaçoes- da DiviSão de ComUnicações e Arquivo, 1967/68
.
Auxiliar do Secretário-Geral para Assuntos Econômicos,
1968.
' - -~
''
'
Chefe da Divisão de Política Comercial, 1970/71.
Chefe da Divisão de Passaportes, 1975/77.
Inspetor-Geral Adjunto do Serviço Exterior, 1988191
_Washington, Terceiro-SeCretário, '1962~
Nova York,' Subchefe do Sepro, 19.62.
Genebra, Segundo-Secretário, 1964/66.
Assunção, Segundo-Secretária; 1968.
Guatemala, PrimeiiO-Se):retáriO, 1969.
México, Primeiro-Secretario, 1971/73._
México, Chefe, substitutO, do SecOm, 1972.
México, Conselheiro, 1973/74.
México; Encarregado de NegóciOs·, 1974.
Bogotá C:onselheiro, 1978/81.
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Bogotá, Encarregado de Negócios, 1978180.
Hamburgo, Cônsul-Geral, 1982/83.
Bern_a, _Mi;nistro-Cooselh~iro, 1984/87.
Berna, Encarregado de Negócios, 1987.
- ReuniãO do -conSelho da Organização Mundial de Normalização, Genebra, 1965 (delegado).
·
Conferência de Desarmamento, Genebia, 1966 (membro).
IV Sessão da Júnta de Comércio· e DesenvOlvímento da
ONU, Genebra, 1966 (delegado).
·
XVIII Sessão ·do Comitê Executivo à XXVI Sessão do
Conselho à parte final da XIV Sessão do Subcomitê de Orçamento e FinançaS do Cime e à XVI Sessáo do Comitê Executivo de Programação do ACNUR, Genebra, 1966 (membro).
VII Assembléia da Aliança de Produtores de Cacau, Dula, 1966 (membro).
XIX Sessão do Comitê de Estatí~tica de Cacau-, d3. FAO,
Roma; 1966 (membro).
·
XLVII Sessão do Conselho doFAO, Roma, 1966 (membro).
X Reunião de Governadores do BID, 1969 (membro).
Comissão de Empréstiffios·Extemõs~ 1969 (representante-suplente do Ministério das Relações Exteriores),
X Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvímento Geriébra, 1970 (membro).
·
'
II Período de Sessões de Conferência Geral do Organismo
p~r~ a Proscrição das Armas Nucleãres na América Latina,
México, 1971 (observador).
XIII Reunião ordinária do Conselho Diretor do IPGH
México, 1971 (assessor).
'
XXVIII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
York, 1973 (assessor).
. Conselho D(retor do Iilstitiíto Indigenista Intefamericano, México, 1973/74 (mem_bro ).
-Comitê Executivo do Instituto Indigenista Interamericano, 1973/74, (presidente).
Conferência Latino-Americana de Industrialização Ce'
pá!, México, 1974 (delegado).
II Conferência Latino-Americana sobre Industrialização
cali, 1979 (chefe).
.
'
O Ministro CARLOS HENRIQUE PAULINO PRATES"Se eriCOiitra neita-daiã- no exercíciO--de _Sueis-funções de
Inspetor-Geral Adjunto do Serviço Exterior, do Ministério
das Relações Exteriores.
)3ecx:etaria d~ ~~tado d<:J.S Relações ExterioreS, eni _19 de
novembro de 1991. -:-_(Guilherme FauStO da Cunh8 BaStos),
Chefe, Substituto, do Departamento do SerViço ExteriOr.
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa- Nacional.)

.

MENSAGEM N• i9o, DE 1991
(N• 650/91, na origem),
De 19 do corrente
Agradecendo comunicação da aprovação da Resolução n'i' 57,
de 1991.
AVISOS
DO MINISTRO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
N' 1.693, de 1991, de 18 do corrente, encaminhando infor- ·
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n" 702,
de 1991, do Senador Eduardo Suplicy.
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_ f 4"' _Havendo dúvidà quanto ao -n~xO de causa
e efeito ent.I:~ o acidente e as lesões, em caso de desp~sas
médicas suplementares e invalidez pennan-ente, poderá
ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar
relatório de internamento ·ou tratamento, se houver,
fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em
formulário próprio da entidade fornecedora.
§ 5• O Instituto Médico Legal da jurisdição do
acidente também. quantificilrá as tesões físicas ou psíquicas ·permanentes para fins de seguro previsto nesta
Lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais
da tabela das Condições Gerais de Seguro de Acidente
suplementada, nas restrições e omissões desta, pela
tabela de acidentes do trabalho e da Classificação Internacional das Doenças.

N"'l-694, de 1991 ~de 18 do corrente, enCaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n<:> 652,
de 1991, do Senador Pedro Simon.
W 1.698, de 1991, de 18 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 520,
de 1991, do Senador João Rocha.
N~> 1.701, de 1991, de 18 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes dos R~querimentos n"'
753, de 1991, do Senador Maurício Corrêa.
·
N• 1.706, de 1991, de 18 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 732,
de 1991, do Senador Humbeto Lucena.
(Encaminhem-se cópias aos !'e querentes.)

OFÍCIOS

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

DO SR. 1' SECRETÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguin·
tes projetas:

-

Altera dispositivos da Lei n•6.194, de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres - DPVAT.

O Congresso-Nacional d_ecreta:
Art. I' Os arts. 4', 5•, 7• e 12, da Lei n' 6.194, de 19
de dezembro de 1974, passam a vigorar com as·s~g~i~_teS
alterações:
-

b) ............................................................ .
§ 2• ....................................................... ..
§ 3• Não
concluindo. na certidão de óbito c

se

nexo de causa e efeito entre a- rriorte_ e o acidente,
será acrescentada a certidão de auto de necropsia, fornecida diretamente pelo Instituto Médico Legal, independentemente de requisição ou autorização da autoridade policial ou da jurisdição do acidente.

~··--·--

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

~

..

.,;

____ -,:, ..... ~---

Art. 79 A indenização por pessoa vitimada por
veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos
mesmos valores, condições e prazos dos dema_is casos
por um Consórcio constituído, obrigatoriamente, por
todas as Sociedades Seguradoras que operem no seguro
objeto desta Lei.
§ I• O Consórcio de que trata este artigo poderá
haver regressivamente do proprietáriO· do veículo os
valores que desembolsar, ficando o veículo, desde lógo,
como garantia da obrigação, ainda que vinculada a
contrato de alienação fiduciária; reserva de domínio,
__ leasinf ou qualquer outro.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 107, DE 1991
(n' 1.877/83, na Casa de origem)

"Art. 4"' ........... ~·--•··-------~-----·-u•~-- ...;-...... .
§ 1"' Para fins deste artigo, a companheira será
equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária; o companheiro sel-á e_quiparádo ao esposo
quando tiver com a vítima convivênci~ marital at!l~l
por mais de ciilco anos, ou, conVivendo com .eJa, do
convívio tiver filhos.
§ 2~ Deixando a vítima beneficiários incapazes,
ou sendo ou resultando ela incapaz, a indenização do
seguro será liberada em nome de quem detiver o encargo de sua guarda, sustento ou despesas, conforme dispuser alvará judicial.
Art. 5' ......................................... ~'---··§ 1"' A indenízação referida neste artigo será paga com base no valor da época da liquidação do sinistro,
em cheque nominal aos beneficiáriOs, descontável no
dia e na praça ·da sucursal que fizer a liqüidação,- no
prazo de quinze dias da entrega dos seguintes docu_mentos:
·
a) certidão de óbito, registro de ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;
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··~·· ~

........

~-----~

............. ... --~·

-~

;_

............ ·-·· ........ .

Art. 12. .. .......................................... "----·
. § 1' O Conselho Nacional de Trãnsito implantará' e fiscalizará as medidas de sua competência, garatidoras do não licenciamento _e não circulação de veículos
automotores de vias terrestres, em via pública ou fora
deJa! _a descoberto do seguro previsto nesta Lei.
§ 2~ Para efeito do parágtafo anterior, o Conselho Nacional de Trânsito expedirá normas Jrara o vencim.entõ.âo seguro coincidir com o do IPVA, arquivan~
do-se cópia do bilhete ou apólice no prontuário respectivo, bem como fazer constar no registro de ocorrências
nome, qualificação, endere·ço residencial e profissional
completos do proprietário do veículo, além do nome
da Seguradora, número e vencimento do bilhete ou
apólice de seguro."
Art. 2~' Esta Lei entra em vigt;>r na data de sua publi-

caçãO.
-

Art. 3~> Revógam-:.:se as disposiçties em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 6.194 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974
Dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre ou
por sua carga, a pessoas transportadas ou não.
Art. I' A alínea b do art. 20 do Decreto-Lei n' 73,
de 21 de novembro de 1966, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 20. .. ...................... ~.----"·--~··---···~:•.
b) Responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores· de vias fluvial, lacustre, marítiina,
de aeronaves e dos transportadores em geral."
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Art. 2~' Fica acrescida- ao" art. 20, do Decreto-Lei n 9 73,
de 21 de setembro de 1966, e alínea I nestes termos:
"Art. 20. . ........... ~ .• ::.:.:.:~ •...:.-............. .
I) danos c_ausados por veículos automotores de
via terrestre-, ou por sua carga, a pessoas-tta:nsportadas
ou não:"
Art. 39 Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 29 c~mpreendem as indenizaç6es- por morte,
invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares~ nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:
a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo
vigente no País -no caso de morte;
b) até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário inínimo vigente no Pã.ís- riO cãso __deinvalidez permanente;
c) até 8 (oito) vezes o valor do maior salário mínimo
vigente no País - como reembolso à vítima - no caso as
despesas de assistência médica e suplementar devidamente
comprovadas.
Art. 49 A indenização no cas-o de morte será paga, na
constância do casamento, ao- cônjuge Sobrevivente; na sua
falta, aos_ herdeiros legais. Nos demais casós o pagamento
será fi:ito -diretamente à vúirilã.- na JOrit13: qUe ~díSPUSer.
Conselho Nacional de Seguros Privados.
Parágrafo úniCO. Para os fins dest~ ar~igo à companheira
será equiparada à esposa nos casos admitidos pela Lei PreviR
denciárià; -- -~
Art. so O pagame-nto de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, inde~
pendentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro,
abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 19 A indenização referida neste artigo será paga no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da apresentação dos seguintes
documentos:
_______ _
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão poliR
cial competente e a prova de qualidade de beneficiário no caso de morte;
b) prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu
atendimento por hospital, ambulatórios _ou médico assistente
e registro da ocorrênCia no órgão policiar competente - no
caso de danos pessoais.
-_ - --- ~
§ 29 os--documentos referidos no § 19 serão entregues
à Sociedade Seguradora, mediante reCibo. _que os especificará.
Art. 69 No caso de ocorrência do qual participem dois
ou mais veículos, a indenização será paga pela Sociedade Seguradora do respectivo veículo em que cada pessoa vitimada
era transportada.
§ 19 Resultando do acidente vítimas não transportadas,
as indenizaç6es--a-elas correspondentes serão pagas, em partes
iguais, pelas Sociedades $eguradoras dos veículos envolvidos.
§ 29 Havendo veículos não identificados a indenização
será paga pelas Sociedades Seguradoras destes últimos.
Art. 79 A indenização, por pessoa vitiriiada, no caso
de morte causada apenas por veículo não-identificado será
paga po~ um Consórcio constituído, obrigatOriamente, por
todas as Seguradoras que operam no seguro objeto_da presente

ki.

-

§ }9 O limite de indenização de que trat(l este artigo
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor estipu·
lado na alínea a do art. 39 da presente lei.
§ 2• O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)
estabelecerá normas para atender ao pagamento das indeni-
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zãções previstas rieste artigo, bem como a forina de sua distribuição pelas Seguradoras participantes -do Consórcio.
art. 89 Comprovado o pagamentO, a Sociedade Seguradora que houver pago a indenização poderá, mediante ação
própria, haver do responsável a importância efetivamente indenizada.
" Art. 9<:> Nos_ seguros facultativos de respcmsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores de via terrestre,
as indenizações por danos materiais causados a terceiros setão
pagos independentemente da responsabilidade que for apurada em ação judicial contra o causador do dano, cabendo à
Seguradora o direito de regresso contra o responsáveL
_ _ Art. 10. Observar-se-á o procedimento sumaríssimo do
(:_6digo de Processo Civil nas causas relativas aos dano_s pesR
soais mencionados na presente lei.
Art. 11. Terá suspensa a autorização por operar no seguro obrigatório de que trata o art. 29 , sem prejuízo de outras
penalidades previstas na legislação específica, a Sociedade
Seguradora que infririgir as disposições desta lei.
Art. 12. O ConselhoN3cional de SegurosPz:iva4o~_, expedirá normas disciplinadoras e tarífas que atendam aO disposto nesta lei.
Art. 13. _ Esta lei entrará em vigor-na data de sua publicação, revogados o Decreto-Lei n9 814, de 4 de setembro
de 1969, e demais disposições em contrário~ ·• • • • • • ~.' • • • • • • ••• • • •••••• • • • •••••• •• • •• ••• • .-..-~~-..__;-_;::-;_, • ~u;~-~.::.:·.•• ;;-,, • •~••• H - - ·

·E~~;~s~.:·p~~;id~~t~·d~·c·ã~·~~~-ct~~-n·;p~~;~i;s·~····-:·'"-·····~··:
Deputado Paes de Andrade
Requeiro, nos _termos da Resolução n" 6" de 1989, desja
Casa do Congresso Nacional, que sejam desarquivadas as proR
posições de minha autoria, relacionadas em anexo.
Brasilia, I Ode abril de 1989. -Deputado Victor Faccioni.

(À Comissão de Assuntos Económicos)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 108, DE 1991
(N• 1.991/89, na Casa de origem)
~toriza o Poder Executivo a criar uma escola agrotécnica federal no Município de Araguaína, Estado do
- - Tocantins e dá outras providências.
O Congr"esso Nacional decreta:
·
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a criar uma
escola agrotécnicaJederal no MunicíPiO de Aiãguaína, Estado
de :Tocantins.
- Ar!. 29 o estabeleciménto de ensino de que- trãta esta
Lei n1:~nterá cursos de técnicos em agricultura e pecuária.
_ . Art. 39 As despesas decorrentes da instalação e funcionamento da escola agrotécnica federal de Aragl}-aíl)a correrão
por conta Ue dotações específicas a serem consignadas no
Orçamento da União, para os exercícios seguintes à aprovação
da presente Lei.

Art. 4~> O Poder Executivo, ouvido o Ministério da
Educação, regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias,
c-o-ntados a partir de sua vigência. _
Art. 59 Esta Lei entra eni -Vígor na data de suã publicação.
·
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

(A

Comissão de Educação)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(N• 131, DE 1991)
(N• 63/91, na Câmara do Deputados)
Aprova o texto do COnVêriió Cooperação Bilateral
entre o Governo da Repôbiica Federativa do- B-r8sil e o
Governo da República da Bolívia na Área de Produção
Animal, firmado em Brasilia, em 15 de agosto de 1990.
O Congresso Nacional decfeta:
Art. 1"' Fica aprovado o texto do Convênio de Cooperação Bilateral entre o Governo _da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Bolívia na Área de Produção Animal, firmado em Brasília, em 15-de agosto de 1990.
Parágrafo único~ FiCam sujeitoS à aprova-ção do Congresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
do referido Convênio, bem como quaisquer ajusteS co-mplementares que, nos-termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou corilprortlisSos· gravosos ao
património nacional.
Art. 2~> ESte Decreto Legislativo entra em -Vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 853, DE 1990
Excelentíssimos Senhores membros do CongreSso Nacional.
Em conformidade com o disposto no Artigo 4Si~ inciso
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, ·acompanhado cte Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteti_ores, o texto do Convênio de CoopéraÇão Bílat"ez.ar éntiê
o GovernO da República Federativa do Brasil _e o Governo
da República da Boliviana Área de Produção Animal, firmado
em Brasilia, em 15 de agosto de 1990.
Brasília, 28 de noyembro de 1991.- Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAM - IIIDAfi383/i:AG2
- LOD -FOI, EM 14 DE NOVEMBRO DE 1990,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO"DAS RELAÇ0ES EXTERIORES .
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando CoUor,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter a alta consideração de Vossa
Excelência o texto do Convênio de Cooperação Bilateral na
Área de Produção Animal entre o Brasil e a Bolívia, assinado
em Brasília, em 15 de agosto de 1990.
2. O referido Convênio visa a aprimorar os sistemã.s
de produção animal nos dois países e estabelecer parâmetros
zoogenéticos para a melhoria do desempenho pecuário, por
meio da cooperação técnica e do intercâmbio de informa-ções
entre o Brasil e a Bolívia.
3~ Nesse sentido, o instrumento em questão prevê o
estabelecimento de um Grupo Técnico de Trabalho na área
de produção animal, que estará vinculado à Subcomissão VI
- Assuntos Agrícolas, Agropecuária, Recursos Naturais e
Meio Ambiente- da Comissão Mista Permanente de Coordenação Brasil-Bolívia, e será responsável pela execução do Convênio:
- 4. Permito-me ressaltar a conveniência de o Governo
brasileiro ratificar o presente Convênio com a possíve1 agilidade, para o que se faz necessário prévia autorizãçáõ -_ao- Congresso Nacional, nos termos do Artigo 49", ínciso-1~ da Constituição Federal.
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-- -s. Nessas condições, submeto-lhe projeto de MenSagem
Presidencial, para que Vossa Excelência, se assim hou11er~por
bem, encaminhe o texto do Convênio anexo ã, apreciação
do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo
respeito. - Francisc() Rezek.
CONVêNIO DE COOPERAÇÃO BILATERAL ENTRE
O GOVERI'fO DA REPÚBLICA FEDERÁTrVA
DO BRASIL E O GOVERNO DÁ REPÚBLICA
DA BOLÍVIA NA ÁREA DE PRODUÇÃO ANIMAL
O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia
(Dor~vante denominados ":Partes Contratantes")
. C~ms1derando as condições político-geográficas e edafochmátlcas semelhantes, que favorecem a criação de animais
adpatáveis às regiões tropicaiS;
· Considerando a conveniência de se estabelecer Convênio
na área de produção animal, visando a aprimorar os sistemas
de produção e estabelecer parâmetros zoogenéticos para a
melhoria do desempenho pecuário;
Ressaltando que as obrigações recíprocas serão cump'tidas dentro de um espírito d_e cordialidade, cooperação científica e tecnológica e de assistência técnica.
Acordam o seguinte:
-c

-

ARTIGO. I
CoOtratarites decidem _estabelecer programa
je ~sistência e cooperação técnica na área de produção ani]!ai-----L~-~diante a adaptação de mecanismos_ D.eCessário_s pará
-elevar a produção e a produtividade pecuarios, por meio do
intercâmbio de experiências, tecnologia, treinamento e éspe~
cialização de profissionais. Para que sejam logrados tais objetivos, as Partes Contratantes observarão os seguintes princípios:
a) cooperação e assitência técnica entre ambos os países;
b) colaboração e intercâmbio de informações téncnicas
nos aspectos da transferência de tecnologia, sistema de produção, pesquisa pecuária e-outros de interesse mútuo;
c) treinamento -e espeCialização de profissionais, intercâmbio de experiências entre pecuaristas e execução de projetas de forma conjunta.
As

Pa~tes

ARTIGO II
. As- vartes Contratantes s~ cOmPrOmet~m a ado'i3.r medidas destinadas a fomentar uma cooperação recíproca e efetiva,
de acordo com os seguintes parâmetros:
a) constituir, na área de produção animal, um Grupo
Técnico--de Ti"ã.balho, que estará vinculado a Subcomissão
VI -Assuntos Agrícolas, Agropecuária, Recursos Naturais
e· Meio Ambiente- da Comissão Mista Permanente de Coodernação Brasil- Boüvia, e que será responsável pela execução deste Convênio;
b) promover e executar programas e projetes de ajuda
"tecfptoca, no setor de produção- animal, principalmente nas
áreas de fronteira, observados os interesses de cada uma das
Partes Contratantes;
c) esfá.belecer e manter estratégia e coordenação perinanentes das medidas de controle zootécnico- tle animais reprodutores, embriões e sêmenes, em conformidade com a legislação vigente nos dois países;

8152 Sexta-fe-ira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

&_overobro.de 1991

d) fomentar a cooperação parà ã ãplicação das normas
MENSAGEM N• 191, DE 1991
zootécnicas iriternacionais e sua adaptação, ·observada a realiExcelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naciodade dos dois países, bem como promover ações coiljtint3.s
nal.
p2ra apresentá-las aos organismos internacionais;
Em conformidade com o_ disposto no artigo 49,. inciso
e) coordenar o estudo pelas Partes Contratarites de solicitações de cooperação de organismos nacionais e internacionais I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à ~leva
da consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exno decorrer da execução deste Convênio.
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das RelaARTIGO III
ções Exteriores, o texto do Acordo de Cooperação para o
.O G!üpo TéCnicO de- Trabalho a que se· refere o Artigo Aproveitamento dos Recursos Naturais e o DeSerivolvimento
II, será integrado _por funciOnários dos Ministérios compe- da Bacia do Rio Quaraí, celebrado entre o Governo d~ República Federativa do Brasil e o Governo da RepúbliCa Oriental
tentes de ambos os palses.
do Uruguai, em Artigas, em 11 de março de 1991.
ARTIGO IV
Brasflia, 30 de abril de 199!.- Fernando Collor.
O Grupo técnico~, ieferiêfo no ArtigO II, ~unir-se-á, ordinariamente, uma vez por ~no, e~ e·;çtra:ordinariamente, quando
necessário, com o objetivo de avaliar o desenvolvimento das EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DAM-I/DAII193/PEXT
LOO E6, DE 23 DE ABRIL DE 1991~ I>O.SENHOR
atividades e atualizar as diretrizes.
. MINISTRO DE EStADO DAS RELAÇ(>ES EXTEARTIGO V
RIORES.
1. Cada Parte Contratante comunicará à outra, por via
diplomática, o cumprimento das respectivas forma~dades in- A Sua Excelência o Senhor
ternas necessáriaS à vigência do presente Convêmo, o qual Doutor Fernando Collor,
entrará em vigor na -data do recebimento da segunda notifi- Presidente da República,
Senhor Presidente.
caçã~: 0 preserite--c~nvénlo .terá du~ç·ã~ -de -~eis anos, e
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o texto
será renovado por tácita recondução, salvo se denunciado do Acordo de Cooperação para o AproveitamentO doS Recur~
por qualquer das Partes Contratantes com seis meses de ante- sos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quataf,
,- .
cedência.
. .
celebrado entre o Governo da República F~c!erativa do_Brasil
Feito em Brasília, aos 15 dias do mês de agosto de~ 1990, e o Governo da República Ori6ntaf00 Uruguai, em Artigas,
em dois exemplares originais, nos idiomas por~_uguês e· espa- em 11 de março de 1991, por ocasião do encontro que manteve
nhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. --:- Pelo Vossa Excelência com o Presidente do Uruguai, Doutor Luis
Governo da República Federativa do Brasil: Francisco,Rezek Alberto Localle.
- Pelo Governo da República da Bolívia: Carlos Itarralde
2: -O Acordo_ de Cooperação tem por objetivo. impusiõn_ar
Ballivián
projetas conjuntos de ?esenvolviment<? económ~co. e _so~al
(A Comissão de Relaçóes Exteriores e Defesa Na- na Bacia do Rio Quarai, bem como estimular açoes que VISe
cional)
à conservação do meio ambiente para as g~ra~ões futura.s.
Este instrumento cria a Comissão Mista Brasil~~o-:gruguaia
para o Desenvolvimento d;> Bacia do. Rio Quaraí, (CR.Q),
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que terá o propósito, em ultima anáhse, de _concorrer.~ara
N• 132, DE 1991
melhorar as condições de vida das populaçoes fr~ntetnças
(N• 64191 na Câmara dos Deputados)
e promover o aproveitamento dos recursos das:. áreas Irm!trofes
Aprova o texto do Acordo de Cooperação para o dentar de critérios -eqüitativos.
Aproveitamento dos Recursos Naturais e o Desenvol3. Nessas condições, Senhor President~, pemli~o-11:1e subvimento da Bacia do Rio Quaraí, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo meter~lhe projeto de Mensagem ~o Congtesso Nacron~ para
da República Oriental do Uruguai, em Artigas, em 11 que Vossa Excelência, caso esteJa de acordo,. en~ammhe o
texto, em anexo, à consideração do Poder Legislativo.
de março de 1991.
·
Aproveito a oportunidade par~ renovar a ~assa Exce~
O Congresso Nacional decreta:
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu maiS profundo
Art. 1' Fica aprovado o texto do Acordo d_e Coope- respeito.- Francisco Rezek
ração para o Aproveit~mento ~os Recur_:;os Naturais e o Desenvolvimento da Bacta do Rio Quarat, ~lebrada entre o
ACORDODECOOPERÁÇÃO
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 4_a
ENTRE O GOVERNO
República Oriental do Uruguai, em A:rt;igas, em 11 de março
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E
de 1991.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do ~on O GOVERNO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI,
gresso Nacional quaisquer atos que pos~ resu.Itar em reVIsão
PARA
O
APROVEITAMENTO
DOS RECURSOS
do referido Acordo, bem como quatsquer aJustes c?mpl~
NATURAIS E O DESENVOLVIMENTO
mCmtares que, nos termos do art. 49, inciSO~· da Constltmçao
DA BACIA DO RIO QUARAf
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
- O Governo da República Federativa do Brasil e o G~.,
património nacional.
Art. 2~' Esta Decreto Legi~lativo_entra em vigor na data vemo da República Oriental do Uruguai(doravante denomtii:ldos "Partes Contratantes").
de sua publicação.
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CONSIDERANDO
A fraterna e tradicional amizade que une as duas nações:
A necessidade de tomar cada vez mais efetivos _os príilcí-
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os fundos necessários para o seu funcionamento, a CRQ se
regerá pela normas_~º- Estatut9 da C9m~_ã~ ~sta Brasile~ta
-Uruguai para c:rDesenvolvimento da BaCia da Lago Mirim
(CLM) e utilizará a sua estrutui-ã física e organizacional, com
os ajustes que se fizereln neCeSsário~' "'"
,.

pios de boa-vizinhança e estreita cooperação entre as duas
nações-;
- .
o-Espírito do Tratado de Amizade, Cooperação e Coinér'
cio,' de 12 de junho de 1975;
ARTIGO V
As características da Bacia do Rio Quaraf, qUe -cO-DStituem
base adequada para a realização de projetes conJuntos de
A CRQ terá as seguintes inCumbências:
desenvolvimento económico e social; a) estudar- os assuntos técnicos, _científicos. econômicós
A missão de conservar o meio am bfente para as -gerações-- e sociais relacionados com o desenvolvimento da bacia do
futuras; e
- --- --------rio Quaraí;
O pi0p-6sito de indhor_ar a-s condiçõ~s de vida das populab) apresentar aos· Governos· propostas de projetes e ativições fróitte1ríças, henl bomo a promover o aproveitamento·- dades a serem executados na região;
do_s recursos das ár~~s limítrofes de acordo com critéríás·eqüic) gestionar e contratar, com prévia autorização expressa
tativos.
dos_ Governos em cada caso, o financiamento de_ estudos,
Acordam o· seguinte:
projetas e atividades;
_
d) supervisionar a exe_cução cte projetas, atividades e
ARTIGO I
obras e coordenar seu ulterior funcionamento;
As Partes Contratantes se comprometem a_ prosseguir
e) celebrar os contratos necessários para a execução de
e ampliar sua estreita cooperação para promover O desenv_ol~ projetas
aprovados peJos Governos, requerendo destes, em
vimento da Bacia do Rio Quaraf.
-~ada caso, sua autorização expressa;
ARTIGO!!.
t) levar em consideração o impacto ambiental de cada
1. As Partes Contratantes procurarão atingir, erítrê ou- projeto-de se fOi- o casO, seus respectivos eStudoS;
g) coordenar entre os organismos competentes das Partes
tros, os seguintes propósitos:
-- --- --a) a elevação do nível social e económico dos _habitantes õ racional e eqUitativo manejo, utifização, .recuperação e conservação dos recursos hídricos da Bacia, assim como de seus
da região;
_
-_- _
b) a utilização_ racional e eqüitativa da água para fiOs demais recursos naturais;
h) transmitir de forma expedita aos organismos compedomésticos, urbanos, agropecuárias e industriais;
c) a regularização ~as .vazões e_o contrai~ das fnul)(lações; tentes_ das Parte_s as comunicações, consultas, informaÇões e
d) o estabelecimento de sistemas_ de i!figação ti d~_d_i~na: notificaç-ões CJ.ue se efetuem de conformidade com o presente
,Ac0r49; e
gem para fins agrope_cuários; _ ___
_
i) as demais que lhe sejam atribuídas pelo presente Acore) a solução dos problemas decor~entes do uso indevido
do e as que as Partes Contratantes convenham em outordas águas;
gar-lhe::, por troca de Notas ou outras formas de acordo.
t) a defesa e utilização adequada dos -~ecu_r~os minerais,__
Vegetais e imímais; '
g) a produção, transmissão e ufilização de energia elétrica
e Çe outras formas de energia;
_
h) o incremento da navegação e de outros meios de trans-

e comunicação;
·
o desenvolvimento industrial da região;
j) o desenvolvimento de projetas_ específicos de interesse
mútuo;
k) a recuperação e a conservação do meio ambiente;
I) o manejo, a utilização· adequada, a recUPeraçãÓ e a
conservação dos recursos hídricos, considerando as características da bacia;
m) o manejo, a conservação, a utilização- adequada e
_ __
a recuperação dos solos da região. __ _ __ _ _
2. As Partes Coiltt~tãntes fixarão as prioridades a serem
observadas com relação dos objetivOs estabelecidos:
ARTIGO III
O âmbito de aplicação do presente Acordo compreende
a bacia do rio Quaraí e as áfeas de sua influência direta e
ponderável que, se for necessáriO, _serão" detefminadãs qe· comum acordo pelas Partes Contratantes.
ARTIGO IV
As Partes Contratantes constituem para a exeCução do
presente Acordo a Comis-são Mista_ Brasileira - Uruguaia
para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraf (CRQ).
Até que as Partes apr~vem seu estatuto próprio e lhe destinem
port~

i)

ARTIGO VI
Cada Parte Cóntiafãrite- notifícará-a·oufra;-pO!""via diplomática, do cumprimento das respectivas formalidades constitucionais neCessárias ·para a vigência do presente Acordo, _o
qual entrará em vigor 30 dias após a data da segunda notificação.
ARTIGO VII
. __ .Q.p~esente _Acordo poderá ser denunciado por qualquer
uma das Partes Contratantes, mediante nota píplomática.
Neste caso, a denúncia sUrtirá efeito um ano após a entrega
da referida notificação.
Feito em Artigas, aos 11 di~ do mês de março de 1~91,
em dois exemplares originaiS, nãS:lí~guas portug-uesa- e espanhola, sendo ambos_ os textos igualmente auténticos. - Pelo
Governo da República Federativa do Brasil -Pelo Governo
da República Oriental do Uruguai.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
.· .
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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TITULO IV

Da Organiza_ção dos Poderes

CAPITULO!
Do Poder Legislativo

·········--·•·--·---·--······--·•si:iÇ:Ko·ii·--· ··--··· ·---,--------Das Atribuições do Congresso Nacional

A~t."'49:···~-d~-~-~~-~~tê~~i~-~~~i~~i;~·d~·c~~~~~;;;·N~·ctonal:
---I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos o_u
atas internacionais qu acarretem encargos ou côiDPro~issos
gravosos ao património naciOnal;
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·ae Relações Exteriores
e Defesa Na-------

PROJETO DE DECRETO LEGISLATÍVúN• 133, DE 1991
(N• 67/91 na Cãmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultu-

ral, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Romênia, em 13 de março
de 1991.
O Corigressó Nacion:d decreta:
__ _ _
Art. 1"' Fica aprovado o texto do Ac_ordo so:l~re Co_operação Cultural, celebrado entre o Governo da RepUblica Federativa do Brasil e o Governo da Roniênia, eJ;ll_ 13 4~_mafço
de 1991.
Parágrafo único. FiCam: sujeitOS -à aprovaçãO do Con-gresso Nacional quaisquer ·atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quais-quer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Fedêral, acarretem encargos· ou comprotnissoscgrãVOSos ao
patrimóniO nacional. -Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

MENSAGEM N• 183, DE 1991
Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional.
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d0mfnio da educação, e a organização de manifestações culturais e desportivas.
Brasília, 25 de abril de 1991.- Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N'DCINTE/bAI/IJE-II/18i/ .
SDAC LOO J08, DE 19 DE ABRIL DE 1991, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIO·
RES.
..
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor,
Presidente da República.
Senhor Presídente,
Tenho a honra de submet~r ã elevada _consideração de
Vossa Excelência o anexo texto do Acordo Sobre Cooperação
Cultural entre o Governq da R~pública Federativa do ~rasil_
e o Governo de Roménia, assinado_em Brasí1ia, em 13 de
março de 1991.
2. O Acordo em apreço _visa a reger as atividades de
caráter cultural, esportivo e educacional, levadas a efeito pelas
instituições governamentais e não-governamentais de uma das
Partes Contratantes no_ território da outra. Com este objetivo,
contempla promovet a cooperação bilateral mediante modalidades como: o intercâmbio de escritores, artistas, grupos artísticos e professores; o estudo e a divulgação das línguas portuguesas e romena; a tradução e edição de obra lite~árias; o
intercâmbio de publicações artísticas; a colaboração entre editoras, cinematecas e arquivos; o incentivo à cooperação no
domínio da educação; e a organização de manifestaçõeS-Culturais e desportivas.
3: Os Ministérios das Relações Exteriores dos dois países são designados, pelo Acordo, como Coordenadores para
efeitOs- de implementação de suas cláusulas.
4. Permito-me encarecer a Vossa Excelência a conveniência de o GOVerno brasileiro ratificar o presente Acordo,
para o que será necessária a autorização prévia dO Congrésso
NaciOnal, conforme os termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal. _ .
- --- 5: ·NeSSas condições, subm~to à elevada cons_ideração
de Vossa ExCeiência o anexo projeto de Mensagem Presidencial ao Congresso Nacional, acompanhado do texto do
Acordo_ sobre Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do BraSil e o GOvernO da Romênia.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundo
respeito. ;,:,..:.-Fi-anciscO Rezek.
o

. .

•

-

Em conformidade com o- dispost9__no art. 4{i~-inciso I, ACORDOSOBRECOOPERAÇÃOCULTURALENTRE
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO .
da Constituição Federal, tenho a honra-de submeter à elevada
BRASIL E O GOVERNO DA ROM~NIA
consideração de Vossas Excelências, acqmpanhãdo d ExpOsição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
O Governo daRe-pública FederatiVa do Brasil, o GoverriO
Exteriores, o texto do Acordo sobre Cooperaç'âo- Cultúral, da· R.omênia ·(doravante deno_minados "Partes").
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
Inspirados nos princípios de respeito mútuo à soberariia
e o Governo da Roinênia, em 13 de maiço de 1991:
e de não-ingerência nos assuntos internos,
O ·Acordo em apreço visa reger as atividades de_ ~aráter
Guiados pela determinação_ de fortalecer as relaçõe_s de
cultural, esportivo e educacional, levadas a efeito pelas insti- amizade que unem os dois países, e
tuições governamentais e não-governa:mêJitais de uma das Par- _
Desejosos de fomentar o conhecimento mútuo e a coopetes Contratantes no território da outra. Com este objetivo, ração pacífica.
contempla promover a cooperação bilateral mediante modaliConvêm:
dade como: o intercâmbio de escritores, art._is_t~s_, grupos artísARTIGO I
ticos e professores; o estudo e a divulgação das línguas portuO
presente
Acordo
rege
·as atividades de caráter cultural,
guesa e romena; a tradução e edição de obras literárias; o
intercâmbio de pubiicaç6es·artísticas;-a côlaborâÇão entre edi- esportivo e educacional levadas a efeito pelas instituições gOtoras, cinematecas e arquivos; o inceiltivo à coopeiação no ·verD:amentals e não~govemainerttais de cada uma das Partes
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no território da outra, observadas as respectivas disposições
legais internas,
--ARTIGO II
Com o objetivo de promover o melhor conhecimento
e a difusão de seus respectivos patrimónios históricos e culturais, as Partes estimularão a cooperação mútua por meio das
seguintes medidas:
·
a) o intercâmbio de escritores, artistas, grupos artísticos
e professores, bem como de especialistas e personalidade$
atuantes nos domínios abrangidos pelo presente Acordo;
b) o estudo e a divulgação das línguas portuguesas e romena;
c) a tradução e edição de obras de autores da outra Parte,
de reconhecido_valor artístico ou literário;
·
d) o desenvolvimento e o aprofundamento das relações
entre academias e outras instituições da área da cultura e
da arte;
e) a organização de manifestações culturais e ãrtísticas,
tais como exposições de artes plásticas e de fotografia, mostras
de filmes, programas de rádio e televisão e apresent:;t.ções
de teatro, dança e :rp.úsic"- de uma da.s Partes no território
da outra, inclusive em bases comerciais;
f) o intercâmbio de publicações artísticas, filmes, gravações musicais, partituras, discos e fitas;
g) o intercâmbio de informações, materiais e especiali$tas
na área de arquivos;
·
h) a colaboração n.o setor de editoras do comércio de
livros.
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ARTIGO V
C<;tda Parte facilitará aos cidadãos da outra Parte o acesso
a bibliotecas, arquivos e outras instituições culturais e educa:cionais.
-·
- ARTIGOVI
As Partes promoverão a cooperação entre cinemateca
e. outras instituições cinematográJicas dos dois países, visando
_ã compra e ao intercâmbio de filmes, à apresentação em festivais, à troca de livros, cartazes, revistas e publicaçõs especializadas.
ARTIGO Vli
-As Partes incentivarão o intercâmbio de emisSões radiofónicas e de programas de televisão que versem sobre o desenvolvimento e:conómico, social e cultural de cada país, bem como
de profissiOnais de rádio e televisão, com o objetivo de promo~-v:er o .con~ecime~to e divulgação de suas respectivas culturas.
ARTIGO Vlli
As Partes promoverão o desenvolvimento da cooperação
no ca~po da educação física- e dos esportes, com base em
entendimentos entre as respectivas organizações ·desportivas.
ARTIGO IX
Cada Parte protegerá, no seu território, os direitos de
propriedade artística e intelectual da outra Parte, em conform.i1ad,e com as convenções internacionais de que são signatánas.

ARTIGO X
ARTIGO III
As Partes estimularão a cooperação no âmbito das CenAs Partes protttoverão a colaboraçãO _e-.a t:rOcã-de expe- v:enções inte-rnacionais em vigor paia -os dois países, bem como
ri~ncias no doQlínió da educãção; por meio dãs seguintes me- · das organiz~ções intern~cionais d.as quais sejam membros,
didas:
-- - .
ao que respeita os domínios abrangxdos pelo presente Acordo,
a) o intercâmbio de pr<;tfessoreS e oUtros-eSpecialistas, ~em prej.ufzo; dos dir~itos e deveres resultantes de outros atos
por meio de visitas e estágios, a fim. de ministrai CllrSo~ Ou mternacwna1s assumidos pelas partes.
ARTIGO XI
realizar pesquisas em suas áreas de especializaçãO; · · · ·
b) o incentivo à cooperàção entre os seus estabelecimen- __
_
.
_
Para a execução do presente Acordo, as Partes deverão
tos de ensiito superior;
c) o intercâmbio de material informativo sobre a hiStória, i ac_ordar' por via diplomática, progtai'It'áS- 'petlódicos intergoa geografia, a cultura e 0 desenvolvimento económico e social vernamentais 4e cooperação e intercãmbio. Estes programas
de cada país, bem como de cursos, program(!.s eduç.atjvos, definirão, entre outras, as formas de cooperação, as dispométodos pedagógicos e manuáis escolares adotados pelas insti- siçães financeiras c outras ligadas à sua execução.
2._ A
tuições de ensino dos dois países.
Parte br~sileira designa o Ministério das Relações Exteriores
conio Coordenador de sua participação na execução do presente Acordo e a Parte romenia designa para o mesmo fim,
ARTIGO IV
o-Ministério dos Negócios Extrangeiros.
3. Todas as questões relativas a exec..ução dos programas
1. As Partes c-oncederão, na medida de suas possibilidades, vagas em cursos de graduação e vagas e bolsa~ de intergovernamentais de_ cooperaçâo e intercâmbio aprovados
estudos em cursos de pós-graduação de_ suas unhre:rsidades em outros projetas no domínio da cultura, ensino sup-erior.
para estudantes de outra Parte, em áreas de estudo escolhidas educação, meios de comunicação de massa esporte e intercâmbio juvenil entre as Partes serão tratadas com os _órgão_s coorde comum acordo.
2. Os diplomas a títulos expedidos por insúiuições de 4enadores, por intermédio das respectivas Missões Diplomáensino superior de uma das Partes terão totalidade no territó- - ticas.
rio da outra, desde que preencha as condiç.ões de equiparação
ARTIGO XII
exigidas pela legislação vigente em cada Parte.
_
Partes
poderão
celebrar,
por via diplomática, Ajustes
As
3. Cada uma das Partes reconhecerá os certificados,
diplomas, títulos e graus_ acad_êmicos outorgados em conse- Complementares ao presente Acordo, que visem à cooperação
qüência da forniação,- do aperfeiç9amento ou da -especiali- no domínio dos meios de comunicação e à criação de prograzação em instituições da outra Parte. Sobre o reconhecimento mas de trabalho entre Universidade e Instituições de ensino
mútuo de graus acadêmicos, poderão ser_conciufdoS_Acordos s~perior ,-culturais~ desportivas de ambos os países, que desejem cooperar nos campos da cultura, educação e· esportes,
separados entre os órgãos competentes das Partes.

8156 Sexta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro
-- de -1991

---~

em conformidade com os princípios e dispositivos deste Acordo.
ARTIGO XI!l
1. O presente AcOrdO entrará em vigor 30 dias após
à data da troca dos instrumentos de Ratificação, de acordo
com os procedimentos estabelecidos pela legislação interna
de cada Parte, e- permanecerá ein vigor· por-u-m período de
cinco anos. Após esse período, o presente Acordo será automaticamente renovado por períodos iguais e sucessivOs, por
concordância tácita, ã" menos c[tú~ uma das Partes o-denuncie
poi- via diplomáticà.- Neste caso, a denúncia surtirá {efeito
seis meseS após a data da_respectiva notificação.
2. Expirado ou denunciado o presente Acordo, as suas
disposições contiimarão-a reger quaisquer obrigações não concluídas. assinadas durante a sua vigência.
'
Feito em Brasflia:, aos 13 dias do mês de março de 1991,
em dois exemplares origina.IS~-n:as línguas portuguesa e romena, sendo os dois igualmente autênticos. -Francisco Rezek,
pelo Go~ern6 da RepúbliCa Federativa do Brasil - Marin
piescu, pe;lo Governo da Romênia.

consiàeração d~ Vossas Excelências, '3.companhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
ExteriOres, o texto do Acordo de Cooperação para a Redução
da Demanda, Prevençã9 99 lJso Indevido e Combate â Produção e ao Tráfico IJicitos de Entorpecentes Substâncias Psicotrópicas, celebrado_entre o Govçrno da R~pública Federativa
do Brasil e o Governo da RepUblica do Equador, em Brasília,
em 7 de novembro de 1990~ - -__ .
.
Brasília, 18 de dezembro de 1990.- Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DEAIDAM/DAI N'
441/PPS L.6-105 DE 12 DE DEZEMBRO DE 1990 EMIN.
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTEB.IORES: ·
Senhor Presidente.
;·
Como é _do conhecimento de Vossa Excelência, por ocasião da visita Oficial ao Brasil do Presidente do Equador,
Rodrigo Borja Ceballos, foi assinado; nO--aia 7 de novembro
de 1990, o Acordo de Cooperação para a ifedução da Demanda, Prevenção- do Uso Indevido e Combate â Produção e
ao Tráfico Ilícitos de Entorpecentes e- Substâncías· Psicotrópicá.s entre o Goverrio da República Federativa do Brasil e
o GOverno da Re'pública: do Equador, qUe, -a exemplos de
LIJGISLAÇÃO CITADA
outros acordos celebrados com· países vizinhos, estabelece as
diretrizes neCeSSáriâs _à i!lie_risíficação da cooperação- bilateral
CONSTITUIÇÃO DA
·
em matériad de reconheCida importância no plano das relações
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
· -- - ··
interamericanas.
··········---·~·~~-----·-··ri:rüio·iv:····-·-··,·-~
2. o-acordo cOm-o Equa:dõr prevê, hiti!r"ci!ia, a hàrmoiiíDa Organização dos Poderes
zação de políticas antidrogas e a realização de programas coordenado~ para a prevenção do uso indevido de drogas, bem
CAPÍTULO!
como_ -a- definição de J,ll._eios que facilitem .e, agilizem a_ troca
Do Poder Legislativo
de informações entre as _a.utoridades competentes .de, ambos
.
.
.
• • .. •• ..... • • .. • • •. • • • ••· •. .••• • •.• • ··•
•· ..,
·'· .za. •.... • - os paíseS. Convém -assinalar que 9 Acordo com o Equador
adota os mesmos princípios que.inspirarãin a ConvenÇão da-s
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.) Nações Unidas c~mtr?- o Tráfico _Ilícito d~ E11torpecentes e
Substâncias Psicotrópicos, de 1988.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
3. Nessas condições, tenho a honra de submeter minuta
N• 134, DE 1991
de Mensagem Pre_sidençial, para que V_os~~ :ç_xcelência, se
(N• 69/91, na Câmara dos Deputados)
·assim houver por bem, encaminhe o texto do Acordo anexo
Aprova o texto do Acordo de CooperaçãO para a à apreciação do Congresso Nacional..
- Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e
Aproveito a oportunidade para renova-r a Vossa ExceCombate à Produção e ao Tráfico Ilícitos de Entorpe- lência, Senhor Presidente, a garantia do_ meu mais profundo
centes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o respeito. - Francisco Rezek •.
Goverriõ da República Federativa do Brasil e o Goy_erno
da República do Equador, em Brasília, eni 7-de novem- ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O GOVÉRNO
. . . ..
DA
bro de 1990.
·REPÚBLICA
FEDERATIVA
00 BRASIL E.
O CongreSso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica' aprovado o texto-do Acordo de Coope- O GOVERNO DA REPÚBLICA DO EQUADOR PARA
ração para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Inde- A REDUÇÁO DA DEMANDA, PREVENÇÃO DO USO
INDEVIDO E COMBATE À PRODUÇÃO E
vido e Combate à Piodllção e- ao TráficO' ilícitos de Eqtb~pe
AO
TRÁFlC01LíéiTO~E ENTORPECENTES E
centes e Substâncias Psicoti-óplcas, Celebi-ado entre o Governo
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS
da República Federativa do Brasil e o Governo dã. República
O Gàverriô ·da-República Federativa do Brasil e o Godo Equador, em Brasília, em-7 de novembro -de f990.
Parágrafo único_. Ficam sujeitos à aprovação do Con- vern_"O_ da República do Equ-ador (doravante denomiandos
gresso Nacional quaisquer a tos que possam -res-ultar em revisão "Partes Contratantes'•)
Conscientes de que Õ uso indevidO-e o tráfico ilícito de
do referido Acordo, bem como qu-aisquer ajustes complementares que,-·nos termos do art. 49,,inciso I, da ConstitUição entorp~~n~e~_ ~ subs~ância_s psicotrópiCas'-re"pTésentam uma
Federal, acarretem encargos ou· compromissos gravosos ao gr~ve anreaça:· à saúde e ao bem-estar de seus povos e um
problema que _afeta_as estruturas polítiCas, eConôlniCas, sociais
património nacional. - -·-Art. 2'!._ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data e culturais de seus países;
-~
_G_uiados pelos objetívos ·e princípios que regem os tratade sua publicação.
·
dos vigentes sobre fiscaliz(lção de entofPecentes _e de substãnMENSAGEM N• 932, DE 1990
ciaspsicotr6píCaS;
- _- ·· · ""' ,.. De -éoriformidade CéOnl Os prâpósitos da-COnvenção ÚniEm conformidade com o disPosio Do art. 49, lOciSo !,"
da Constituição Federal, tenho- a honra de submeter â elevada ca de 1961 sobre Entorpecentes, emendada pelo Protocolo

··

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

~·

~.-

·~·

··~·.

•·~

-·--"'-•~~~
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de 1972, da Convenção sObre SubstânciaS Psicotrópicos de
1971, do Acordo Sul-americano sobr~ ,Entorpecentes e Psicotrópicas de 1973, e da Convenção das Nações Unidas Contra
o Tráfico de Entorpecentes e St~bstâncias Psicotrópicas de
1988;
Inspirado no Programa Inferamericano de Ação do Rio
de Janeiro contra 6 ConsUmo, a Produção e o Tráfico Ilícito
de Entorpecentes e Sub.slâncias Psicotrópicas, de 1986; na
Declaração Política e no Programa Global de Ação aprovada
na XVII Sessão Extraordinária da Assembléia Geial das Nações Unidas, de fevereiro de 1990; na J)edara:ção Política
ado tada pela Conferência Ministerial Mundial de Londres sobre Redução da Demanda de Drogas e Ameaça da Cocaína,
de abril de 1990, e- na Declaração e Programa de Ação de
Ixtapa, de abril de 1990;
Acedam o seguinte:
ARTIGO!
1. As Partes Contr3:tariies, respeitadas- as leiS e regulamentos em vigor em seus respectivos pafses, propõem~se a
harmonizar suas políticas_ e a realizar programas coordenados
para a prevenção do uso indevido de drogas, a reabilitação
do farmacodependen~e ~ o combaty ã produção e ao tráfico
ilícitos de entoq)ecentes_e_ substânci~s psicotrópicas.
2. As políticas e programas acima mencionád_~s Ie_v3:rão
em conta as convenções internacionais em vigor para ambos
países ...
ARTIGO II
1. Para atingir os objetivOs mencionados no Artigo anterior, as autoridades designadas pelas Partes contratantes desenvolverão·as seguintes atividades, obe~ecidas as disposições
de suas legislações respectivas:
a) iritercâmbio de inforniaÇão policial e judicial sobre
produtores, processadores, traficantes de entorpecentes e psicotrópicos e participantes em delitos conexos·;·
b) estratégias coordenadas para a prevenção do uso indevido de drogas, a reabilitação do farmacodependente, o controle de precursores e substâncias químicas utilizadas na· fa~ri
cação de drogas, bem como o combate _ã_.proq~ção _e ao tráfico
ilícitos de entorpecentes e substâncias psicotrópicas;·
c) intercâmbio de infonnação -sobre programas nacionais
que se refiram às atividades previstas na alínea anterior,
em especial sobre a produção, importação, exportação, armazenamento, distribuição e venda das substâncias Pescritas na
alínea precedente, cuja utilização se desvia para a ela~oração
ilícita de substâncias estupefacientes e_psicotrápic?Sí, _ :
d) cooperação técnica e científica visa-ndo a intensificar
medidas para detectar, controlar e erradicar plantações e cultivos realizados com o objetivo de pro_duzir_ e_ntorpecentes e
substâncias psicotrópicos, em violação ao disposto na Convenção de 1961 em sua forma emendada;
__
e) intercâmbio de informações e experiências sobre suas
respectivas legislações e jurisprudências em matériãs d-e entOrpecentes e substâncias psicotrópicas;
O intercâmbio de informação sobre as sentenças condenatórias pronunciadas contra nacotraficantes e autores de delitos
conexos;
_
_ __ _ .. __
_
g) fornecimento, por solicitação de uma das Partes, de
antecendentes sobre narcotraficantes e autores de delitos conexos;
__ _
h) intercâmbio de funcionários de seus_ s~viços competentes para o estudo das técnicas especiafizadas utilizadas em
cada país; e
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i) estabelecimento, de comum acordo, de_ mecanismo~
que se--ConSiderem riecesSários para a adequada exec:ução de
compromissos assumidos pelo pre~ente Acordo.
.
2. As informaçõ.es que reciprocamente se proporcronafem -as Partes Contratantes, de acordo com as alíneas a
e g do parágraf~ ~" do present~ Artigo •. deverão constar em
documentos oficiais dos respectivos servrços competentes, os
quais terão Caráter- reservados.

ARTIGO III
. ~ : P~ra efeito do presente Acordo, entende-se por "serviços
competentes" as entidades oficiais encarreg~q:as, no território
de cada uma das Partes Contratantes, da prevenção do uso
indevido de drogas, de reabilitação do farmecodependente,
do combate à produção e ao tráfico ilícitos de entorpecentes
e substâncias psicotrópicas e toda outra instituiçãÇ> que os
respectivos Governos aesignem em casO~ específicos. _
ARTIGO TV
1. As Partes Contratantes,_ nã medida em_ que o permitem seus respectivos dispositiVos -legaíS, procurarão harmon.iM.r os critérios e procedimentos concernentes à extradição
dos indiciados e condenados por tráfico ilícito de drogas, à
qualificação da reincidência e ao confisc,o de ~eus bens.
2. Cada Parte Contratante dará conhecimento -à outra
das sentenças por ela pronunciadas por delitos de tráfico ilfcito
de entorpecentes e substâncias psicotrópicas, quando se referirem a nacionais da outra Parte Contratante.
ARTIGO V
Com vistas ã consecução dos objetivos do presente Acordo, representantes dos dois GOvernoS reunir-se-ão por solicitação de uma das Partes Coritratarites para:
a) recomendar aos Goveinos, no marco do presente Acordo, programas conjuntos de ação que serão desenvolvidas
pelos órgãos col_llpete_ntes de cada pafs;
b) avaliar o cumprimento de tais programas de ação;
·_.c) elaborar planos para a prevenÇãc:rdo uso indevido e a
repressão coordenada do tráfico ilícito de entorpecentes e
substâncias psicotrápicas e a reabilitação do farmacodepen•-dente; e
d) propar aos respectivos Governos as re-comendações que
considerem pertinentes para a melhor aplicação do presente
Acordo.
_ AR.TIGÇ>VI
Os organismos encarregados da coordenação das atividades previstas neste Acordo serão, pelo lado brasileiro, o Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) e, pelo lado equatOriano, o Conselho- Nacional de Controle de Substâncias Estupefacientes e Psicotrópicas (CONCBP). As Chancelarias
das Partes Contratantes funcionârão cóiilo autoridade consultiva.
ARTIGO VII
O presente Acordo poderá ser modificado_, pór rii útuo
consentimento das Partes Contratantes, por troca de normas
diplomátiCaS~ Tais emendás entiãrãõ em vigor etn confor~idade com as respectivas legislações nacio~~is.
ARTIGO VIII
1. Cada Parte Contratante notificará a outra, por via
diplomática, do cumprimento dos procedim,entos exigidos pelas respectivas legislações internas para a aprovação do pre-

.
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sente Acordo. o qual entrará em vigor na data do rec;ebimento

da segunda destas notificações.
_ .
.2. O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer uma das Partes Contratantes mediante comunicação,
por via diplomática, com seis meses de antecedência. _
Feito em Brasília aos 7 dias do mês de novembro de
1991, em dois exempla~es, nos idiomas português e espanhol,
sendo ambos igualmente autêntico~. -Francisco _Rezek 1_ pelo
Governo da República Federativa do Brasil; -Diego Cardovas, pelo Governo da República do Equador.
CONSTITUIÇÃO DA
.·
.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL-

·· ·· ..... ·.... ······· ·· ' ""''"· ·:a:rüiõ.

iv"···-----~~

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

CAPÍTULO!
Do Poder Legislativo
• ••

o n

Emenda Modificativa

Por essa razão, apresento a seguinte Emenda Modificativo ao Projeto de Lei do Senado n' 345, de 1991, cujo
artigo 1~ passa a ter a seguinte redação:
Art. 1~> As nomeações, contratações ou ciesignações de
Adidos Culturais junto às Representações--do Brasil no exterior far-se-ão com obediênCia ao disposto na alínea f do inciso
III do art. 52 da Constituição Federal.
Sala das CorilisSóes, 13 de novembro de 1991. -Irapuan
Costa Júnior, Presidente -José Richa, Relator-Chagas Rodrigues- Pedro Simon- Marluce Pinto- Francisco Rollemberg
--Nelson Carneiro- José Fogaça- -Antonio Mariz- Jonas
Pinheiro.
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 345, DE 1991

Da Organização dos Poderes

• • • o o o o • •~ • • •···~·•~• •-•-~~• o • • • • • , • • ~ ~~~·••<•

W -
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(À Comissão- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

PARECERES
PARECER N• 483, DE 1991
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional - sobre o Projeto de Lei do Senado n 9 345, de
1991, que dispõe sobre a nomeação de Adidos Culturais
junto às Representações do Brasil no exterior.
Relator: Senador José Ricba.

I - Relatório
Trata-se do Projeto de Lei do Senado n> 345, de 1991,
apresentado pelo Senador Pedro Simon, dispondo sobre a
nomeação de Adidos Culturais junto às Representações do
Brasil no exterior.
_
2. O Projeto objetiva submeter a escolha e nomeação
dos Adidos Culturais junto às Representações do Brasil no
exterior à norma contida na alínea f do inciso III do art.
52 da ConstituiçãO- Federal. Vale dizer: sujeita-a à competência do Senado Federal, tal como acontece com os magistrados, Ministros_ do TCU,.Governadores de Territórios, Presidente e Diretores do Banco Central do Brasil e Procurador-Geral da República e, do mesmo modo, os Chefes de
Missões Díplomáticas em caráter permanente.
U- OMérilo

3. É indiscutível o mérito do Projeto: -embora, até hoje,
de modo geral, a representação cultural do Brasil no Exterior,
de livre escolha do Presidente da República, tenha sido exercida por intelectuais de renome, há necessidade de preservarmos a boa imagem. Por isso, nunca será dem_asi~do submetermos os candidatos a- uma triagem, pelo Senado, através
desta Comissão, evitarido a designação de pessoas não qualificadas, que eventualmente não se mostrem â altura das responsabilidades da função.
4. Não basta, contudo, que somente as nomeações de
Adidos Culturais passerit pelo crivo do Senado. É necessário
que igual critério se extenda também às contratações e designações dos que desempenharão funções idênticas no exterior.

Dispõe sobre a nomeação de Adidos Culturais junto
às Representações do Brasil no exterior.
Autor: Senador Pedro Simon
-o Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As nomeações, contratações ou designaÇões- de
Adidos Culturais junto âs Representaçóes do Brasil no exteriõf far-se-ão com obediência ao disposto na alínéa í do inciso
IU do art. 52 da COnstituição Federal.
_
__ _
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na da:ta de- sua publicação.
Art. Y' Revogam-se as disposições em contráriO.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1991. -Senador
Irapuan Costa Júnior, Presidente.
PARECER N• 484, OE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 94, de 1991 (n'
1.446-B, de 1991, na Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos
casos de enriquecimento ilícito no exerctdo de mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outr~_providências''.
Relator: Senador Pedro Simon.
Encaminha o Presidente da República ao Congresso Nac_ionall nos tenno:s do§ 19 do a,rt. 64 da Constituição; acOmpanhado de Exposição de Motivos do Ministtó' -de Estado da
Justiça, projeto de lei que "Estabelece o procedimento para
suspensão dos direitos políticos, a perda da função- pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário nos
cas_os de_enriquecimento ilícito no exercício de cargo, emprego
ou função na administração póblica direta, indireta oufundaciQn_al e_dá outras providências".
Esclarece a autoridade ministerial no documento referido
tratar-se de proposta legislativa "destinada '!- dar execuç__ão
ao disposto no art. 37, § 4Q, da ConstituiÇão, on~de se estabelece
que "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
ind~sp_<?nibilidade dos bens e _o ressar~mentq <!9_,erá.rio, na
TOíihcU! gradação previstas em lei, sem prejufw da ação penal
cabível".
Desde logo, cabem duas observações a respeito da iriiciativa.
Em piímeiro -lugar, é tamentáverque matéfia de tamanha
relevância para o futuro do País dev:a ser analisada nos exíguos
prazos a que se sujeitam os projétos em regime de urgên.cia.
Seria de todo recomendável que a tramitação parlamentar
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os firis superiores colimados pela Administração. Como acersubsídios e sugestões dos mais variados segmentos da socie- tadamente lembra Hely Lopes Meirelles, a retidão da conduta
dade, inclusive ouvindo, especificamente, os setores envol- é eleinento necessário "à própria-legitimidade dos atas admividos deforma direta com a repressão aos ilícitos praticados . nistrativ6s" (in Direito Administrativo· Brasileiro, pág. 87,
contra o Estado e aqueles outros encarregados de fiscalizar Ed. R.T. 1989), razão pela qual devem ser punidas exemplarmente todas as ações que importem em abuso, desvio ou
a correta aplicação dos recursos públicos.
Em segundo lugar, impõe-se registrar que a 'ComiSsão Ií1ãu uso dos poderes confiados ao agente público.
Diretora do Senado Federal, empenhada em ver regulamen:Parec~-nos evidente que o dever de lealdade para com
ta-dos os dispositivos da Lei Maior de 1988, apresentou, no o Estado não se exaure na mera abstenção de locupletar-se
ano de 1989, projeto de lei com o propósito específic<Y de ilicitamente às expensas da função pública. Há de se exigir
definir "os atos de improbidade administrativa de que trata do agente maior rigo.r e lisura no trato_dps assuntos que intereso§ 4• do art. 37 da Constituição" (PLS 285/89). Desde meados sam à coletividade como um todo do que_o simples dever
do ano passado, encontra-se a proposição na Câmara dos de abstenção de enriquecimento indevido.
Deputados aguardando pronun-ciamento definitivO daquela
Por tais motivos, discordamos do ponto de vista executivo
Casa. Por conseguinte, I'láo passou desapercebido ao~ memque pretende limitar o conceito de improbidade a alguma
bros do Congresso N adonal a necessidade de dar à matéria _ hipóteses de enriquecimento ilícito. O fato não escapou à
nova disciplina consentânea com os -comandoS aa ordem juríobservação do Relator designado pela Mesa da Câmara dos
dica advinda em 1988.
Deputados:
Feitas estas considerações preliminares, passem-os à análise da iniciativa executiva.
'' .~. esqueCeu o Exe'cutivo de que esse mandamenA simples leitura do art. 1~ parece indicar que os responto constituCiOnal não se refere somente a· enriquecisáVeis pela elaboração do texto identificam o- conceito de ato
mento ilícito,.reportar-se a todo e qualquer ato de imde improbidade administf"atíva Com a singela hipótese de enriprobidade administrativa, tenha ou não havido enriquecimento ilícito. A corroborar o entendimento está o art.
quecimento do- agente em fUnção da sua ação adminis2" a definir, tão-somente, os casos típicos de locupletamento
trativa.
por influência ou abuso no exercício de cargo, emprego ou
Este assunto, dis1arçado sob a falsa aparência de
função pública.
mera ques!ã.o conceituai, tem, contudo, o mais alto
A posição executiva merece reparos. Etimologicamente,
interesse para quantos quer que se incomodem com
o vocábulo probo vem do latim probus, significando honesto,
o bom uso :da coisa pública neste País. Ao vincular
reta, leal ou justo._ Na linguagem jurídica, adverte Plácido
irilprobidad~~ administrativa citada pela Carta ao instie Silva, a palavra é aplicada "no mesmo conceito originário.
tuto do enriquecimento ilícito, que é. meramente uma
Exprime, assim, o seittido de justo, íntegro, hõnrado, cumpridas suas ~spécias, não lhe abrangendo todo o _c9~teúdo,
dor de seus deveres, cauteloso em suas obrigaçõ~s, criterioSO
- ~ ~o Poder Executivo ameaça institucionalizar práticas até
no modo de proceder" (in Vocabulário Jurídico_.........: Vols. III
mais nocivas que o hábito de fazer fortuna às custas
do erário.
e IV, Ed. Forense 1987, pág. 454). Improbidade é, portanto,
· ·
a conduta inversa, ou seja aquela que vi-ola a obrigação de
.... ' ....•............ ·-····-- ·····-· ..
...... ... ·-· ..... .
honestidade, lealdade ou retidão no trato dos assuntos.
Esta Casa não pode aprovar o projeto SOb anãlise
Discorrendo sobre o tema, afirma Marcello Caetano em
sem a clara perc~2_~0 de que ele não esgot~ o assunto
seu festejado M3nllal de D"ireito.Administrat1vo:
···
a que se propôs.
.. Por tudo isso, a minha preocupação de ver aqu
"O fUncionário deVe servir ·a AdministraÇão com
denunciado esse grave problema,_embora !Jão. O?:~ sej;
honestidade, procedendo no exercício das suas funções
J?OSsív~l ofer~cer-lbe tempestivatnente a devida solu
sempre no intuito de realizar os ínteresses públicos,
ção."
sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrém a quem queira
Neste ponto, não seria despiciendo tecer algumas conside-··
- --·
favorecer.
ra_ç§~s s~bre os prováveis motivos cjue levaram o Executivo
O dever de probidade impõe assim ao funcionário · 'a encatnifihar ao COngresso Nacional, em regime de urgência,
uma conduta de absoluta isenção, de modo a_ que _pão projeto de lei dispondo sobre assunto de magna relevância
seja suspeito de prevaricar, de deixar-se corromper ou cdrrf tantas impropriedades e lacunas.
·.
de por outro modo ser infiel à entidade servida e aos
É notório o fato de que cre~cem com asss~,~tadora velociinteresses gerais que lhe cumpre realizar e defend~r dade as __denúncias de malversação, ~orrupção ~ desmandos
(ob. cit. pág. 686n- Ed. Coimbra Ltda., 1969).
na órbita executiva. Por outro lado, a sempre presente intenO conceito de improbidade, comõ violãção de dever de çãcrâe ocupar espaços no noticiário jornalístico pare.ce ter
conduta, sedimento u-se no ·ordenamento pátrio no campo das levado a Chefia do Estado a determinar a imediata reformurelações trabalhistas já (j_ue, historicamente, vem sendo consi- lação do ordenamento de sorte a apresentar uma satisfação
derado como "Justa causa para rescisão do contrato de traba- ao público que se_revolta com a impunidade que gra~sa no
lho pelo empregador" (art. 482, alínea a, da CLT). Russo- País. Passa-se assim a idéia de que os desmandos ocorrem
·
mano, de forma precisa e sintétiCa, adve!te que Como- tal por conta da inépcia da lei.
Em tais circunstâncias, e premidos pelo tempo, passaram
são enquadrados todos os "atas que revelam claramente desonestidade, abuso, fraude ou má fé" (Comentários à CLT, os _escalões burocráticos a compilar o oidenamento existente,
. introduzindo apenas algumas pequenas alterações redacionais
art. 482, Ed. Forense).
No âmbito do direito público, há de se entender de forma e inovações que não afetam o conteúdo básico ~a legislação
mais Severa e rígida o dever de probidade tend? em vista _vigente. Com isto, de"u-se por cumprida a missão executiva,
pudesse contar com uma ampla fase de instrução, colhendo

·~
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por· ação ou omissão decorrente das atribuições do agente
público."
qualquer delonga.
.
. .
No afã de desvencilhar-se da difícil missão, olvidaram
Ora, auferir qualquer vantagem, que não as regulamen_as autoridades executivas de analisar devidamente o contexto tares, em razão do exercício do carg9, seja de que~ for e
constituciánal que pretendem_ ver regulamento.
a que título seja, constitui ato ~e Í'Ttprobidade. Qualquer outra
Dispunha a Constituição de 1946 em seu art. 141, § 31:
exigência ou condicionante legal, além de contrariar o espírito
da Carta Magna, só pode ter por objetivo dificultar a repressão
"Não haverá pena de morte, de banimento, de
confisco nem de caráter perpétuo. São ressalvadas, á- Conduta desonesta.
As apontadas deficiências do projeto nos levam a aprequanto-à pena"-de morte, as disposições da legislação
sentar substitutivo que, em síntese, inova nos ~eguintes aspecmilitar em tempo de guerra com país estrangeito:-"A
lei disporá sobre o seqüestro e o perdimento de bens toS:
- sistematizâ matéria dividindO-a em capítulos tratanno caso de enriquecimento i/leito, por iiijlu€ncia ou com
abuso de cargo ou função pública, ou de emprego em do, respectivamente, das disposições gerais, das a tos de improbidade administrativa em espécie, das penas, do procedimento
entidade autárquica.'~ (nosso grifo).
administrativo e do processo judicial, da prescrição, da declaDesde logo, constata-se que a·ação repressora -do Estado ração de bens, das disposições gerais e das disposições finais:
devia voltar-se, especificaffii!Ote, para as hipóteses-de "enri-ampla consideravelmente o espectro das entidades cujo
quecimento ilícito" quando praticados "por influência ou com património é protegido pelas disposições legais bem como
abuso de cargo ou função 1'Ública".
o conceito de agente público.
Assim é que a chamada Lei Bilac Pinto (Lei n' 3502158)
-sujeita às comin:açõeS da lei aquele que, mesmo não
tratou, num primeiro m<_Jmento (art. V), de conceituar os sendo agente público, induza ou concorra para a prática do
possíveis agentes ati vos do ilícito para, logo a seguir, defipir ato de improbidade__ ou dele se beneficie sob qualquer forma;
as hopóteses típicas de locupletamento. Ainda em atenção
- define as obrigações dos agentes públicos e conceitua
ao preceito constitucional, exigiu-se:
o dever de probidade;
-tipifica em quatro grupos de conduta os atos de impro"Para a carãcterização do enriquecimento ilíç:ito,
previsto nas letras a, b, c, d, e e f desse artigo, deverá bidade administrativa atribuindo a cada qual definição genéser feita a prOva -de que o responsável pela doação rica e abrangente;
- amplia o número de penalidades estabelecendo parâ(letra b), ou o beneficário (letras a, c, d, e, e t) está
incluído entre as pessoas indic~da_s 1_10 _art_P e ~eus metros a serem observados peJa autoridade judicial;
----investe o Ministério Público de poderes especiais para_
parágrafos e ainda:
1) No caso da letra b, a de que o doador tem apurar .e processar os responsáveis-por ato de improbidade;
- amplia os prazos prescriciónais e fixa como termo
interesse político ou de outra natureza que, direta ou
indiretamente, possa ser óu haja sido beneficiado pelo inicial deles a data em que o fato se tornou conhecido; e,
finalmente;
seu ato;
-criminaliza diversas condutas como garantia de maior
2) nos casos das letras c, d, e, e a de que o doador
(letra c), o adquirente (letra d) ou o alienante (letra eficácia da repressão social.
Acreditamos que especial ênfase merece o fato de a proe) tenha interesse que possa ser atingido ou que tenha
sido amparado por despacho, decisão, voto, sentença, posição oiigiri31 limitar-se a definir apenas algumas condutas_
deliberação, nameaç-ão, contratá, informação, laudo tidas como hipóteses de enri_quecimento ilícito, exaurindo_despericial, medição, declaração, parecer, licença, conces- ta forma os casos legalmente prosçritos de improbidade. Com
são, tolerância, autorização ouo---râem de qualquer na- a sisterriática adOtada, qualquer outra ação ou omissão, dolosa
tureza, verbal, escrita ou tácita, do beneficiário." (Pa- au<::-ulposa·, não expressamente contemplada, deixa de confirágrafo único do art. 2• da Lei n' 3.502/58).
· gurar comportamento reprovável.
O substitutivo" classifica em quatro grupos-·6s a tos de imConqu~nto a legislação ordinária da época estivesse adeprobidade administrativa. O primeiro, a mereeer mais severa
quada ao então vigente comando maior, é forçoso convir a reprovação, é o que engloba as condutas visando o enriqueextrema dificuldade de lograr uma condenação tendo em vista cimento ilícito. Em segundo lugar estão aqueles que, por violao volume e a qualidade das provas a serem produzidas.
ção de regra de comportamento, causam ptejufzo·ao erário,
Entretanto, com-o advento da Constituição de 1988, pas- ·conquanto não ensejam, necessariamente, locripletamento
saram a ser suscetíveis de punição os simples atos de impro- por parte do agente q_u terceiro. A seguir, temos as condutas
bidade administrativa (art. 37, § 4'!), vocábulo este de espectro qUe atentam contra os princípios reitores da administração
conceituai bem mais abrangente, como vimos. A partir de pública que são, por igual, atos altamente reprováveis imporentão, tornou-se desnecessária a prova das inúmeras circuns- tando improbidade do agente. Finalmente, há que se consitânciaS factuais antes exigidaS.
der:<tt_as açQes_ praticadas por agent~s públicos que, atuando
Como bem diz o ditado popular, a pressa é inimiga- da de forma abusiva ou ilegal, violam direito ou garantia indiviperfeição. O aÇodamento com qUe foi conduzida a elaboraç~o dual. Esta última modalidade de conduta reprovável há de
do projeto e o regime de urgência que se lhe impôs na trami- ser também enquadrada como ato de improbidade pelas consetação na Câmara fizeram com· que acabasse por ser produzido, qüências nefastas que acarreta bem assim pela quebra do dever
no texto que ora chega ao Senado Federal, todas as condicio- de licitude exigível dos_ agentes em todas as circunstâncias.
nantes anteriorinente exigidas. Disso sãçféiemplos os incisos --- Nas quatro hipóteses contempladas, o substitutivo, ao
II, III, IV e V do art. 2•do Projeto sujeitando a caracterização contrário da proposição original, descreve, de forma abrando ilícito à prova de que o beneficiário da vantagem a percebeu gente, as condutas cuja reprovação deve ser expressamente
de.quem tenha "interesse que possa ser atingido ou amparado consignada em lei. A nosso ver, a proposição, assim redigida,
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permite uma mais ampla e eficaz--repressão às diversaS formas
e modalidades de conduta desonesta.
Ao projeto forani apresentadas cinqüenta emendas que
ora passamos a analisar.
Emenda n~" 1
Pretende ampliar o espectro dos agentes passíveis de sofrerem as sanções previstas na lei. Acolhida em parte no substitutivo.
Emenda n10 2
Sugere trocar a locução pessoa física por pessOa naturaJ..
A orientação do projeto está mais adequada à tradição jurídica
pátria. Pela rejeição.
·
·
Emenda n• 3
Tipifica como improbidade tanto o recebimento de vantagem económica comO benefício ~e natureza_admJnist!atiVa.·
No substitutivo, não se exige qualquer tipo de locupletamento
para caracterizar o ilícito nas hipóteses dos arts. 13, 14 e
15. Acolhida em parte por tornar mais severa a repressão.
Emendan• 4
Amplia a definição de ato de improbidade. Pr9_E~~i_a maior
segurança jurídica na repressão à conduta desonesta. Acolhida
- em parte nO substitutivo.
Emendan' S
Substitui o prazo- de cinco anos previsto no inciso IX
do art. 2' pelo prazo de dez anos. Amplia as garantias do
Estado contra o enriquecimento ilícito. Pela aprovação.
Emendan9 6
Arrola diversas outras hipóteses de ato de improbidade.
- - - ,~Acolhida em parte no substitutivo.
Emenda n~"7
Pretende que a declaraç-ão de bens indique os interesses
económicos e financeíroS do agente. A obrigação é- inespecífica
e desprovida de conteúdo jurídico. Pela rejeição.
Emenda n~ 8
Sugere alie ração redacional no § 1• do art. 4'. Entendemos
que o número de testemun.has não deve ser limitado em lei
por dificultar a ação repressora do Estado. Pela rejeição.
Emenda n' 9
Sugere modificação redacional para o § 2"' do art. 4~'.
Acolhida em parte no substitutivo.
Emenda n•Ia
Pretende eliminar a expressa alusão à Lei n• 8112/9() para
.firiS: de apuração de improbidade. Entendemos mais clara e
explícita a solução aventada tio projeto. Pela rejeição.
Emenda n' if
- -- Dá tiova definição ao crime de representaÇão Indevida.
Parece-nos mais precisa a conceituação do-projeto.-Pela rejdção.
Emenda n• 12
Altera a redação do § 1• do art. 7• do projeto. Julgamos
mais adequada a formulação primitiva. Pela Rejeição.
Emenda n~ 13
Modifica os prazos prescricionais das aÇões cabíveis.·· O
substitutivo adota fórmula que entendemos suficientemente
ampla para a eficaz defesa dos interesses públicos. Pela rejeição.
Emenda o~ 14
Sugere acrescentar entre as sanções aplicáveis ãO i'esponM
sável por ato ilícito a obrigação de reparar o dano moral.
Entretanto, não estabelece a emenda qualquer parâmetro ob.. jetivo para tal finalidade. Pela rejeição.
-- --

Sexta-feira. 22

8161

Emend·a n~ 15
Amplia parcialmente o conceito de agente público. _No
substitutivo procuramos dar maior abrangência possív-el ao
- --- . terino. Pela rejeiç"ão.
Emenda Jl9 16
Acresce às sanções previstas a pioibição de contratar com
o Poder Público. Pela rejeição.
Emenda n~ 17
Amplia as hipóteses de enriquecimento ilícito. Acolhida
em parte nos·terrn.os do substitutivo.
Emenda Ir' 18
Esclarece que a enumeração feita -não exclui outras modalidades de enriquecimento ilícito estabelecidas em lei, regulamento~ ou reconhecidas pela jurisprudência. Considerando
que niilguém- eStá obdg-ado a fazer ou deixar de fazer senão
o que se encontra prescrito em lei, julgamos deva o texto
ser explícito e suficientemente abfãngente das_ conc~.utas incrirn,inadas. É o que procura fazer o substitutiVõ. Pela rejeição.
Emenda n•19
_: __ _ ~stringe aos_ cinco ~mos SubseqUentes ao término do
exercício do agente o princípio da inVersão do ónus da prova.
Julgamos desaconselhável estabelecer tal limitação. Pela rejel·ção. ·
Emenda n• 20
Parece-nos aprOpriado o campo de abrangência da lei
àqueles que, de qualquer forma, concorrem ou se beneficiam
do ilícito. Pela aprovação.
Emenda n10 21

J:ipifica Crim"inalmente o-recebimento de vantagem ecoM
nômica indevida. Amplia o campo de proteção do interesse
público. Pela aprovação.
_
_
Emenda n' 22
Incrimina o u-sq_ ilícitó de bens, rendas, verbas ou valores
-integrantes-do património público, ampliando assim as garantias do Estado. Pela aprovação na forma do substitutivo.
Emenda n• 23
-0 enriquecimento ilíCito advindo de exercício de função
pública há de ter um termo estabelecido em lei. O substitutivo
ain'plia o prazo de cinCo para dez anos. Após este lapso de
tempo _dificilment~ pode-se-ia estabelecer um vínculo entre
o-acréscimo patrimonial e o exercício do cargo. Pela rejeição.
Emenda n• 24
Convém que cópia da declaração de bens de servidor
seja também enviada â fepartíção,competente da Receita Fe~e~ Pél~~ c~tejo e exame. Pela aprovação:
-Emenda n• 25
.. . . . . .
É desnecessário estab_elecer que, nos casoS jáo PrevíStos
em lei, a declaração de bens ser:á publicada no órgão oficíal.
Pela rejeição.
Emenda n• 26
As formalidades exigidas na representação _constituem
um mínimo de garantia para. o cidadão contra possíveis ates
de leviandade. Por tal motivo devem ser mantidas. Pela rejeição.
.
Emenda n• 27
É necessário que o Ministério Público possa também re. querer o seqUestro de bens do indiciado. Pela aprovação nos
termos do substitutivo.
Emenda n• 28
Parece-nos salutar que o Ministério Público disponha de
amplos poderes investigatórios no que tange os ates de improbidade. Pela _aprovação nos termos do substitutivo .
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Emenda n~'29
Emenda n9 45
As açóes que tenham por objetivo a ampliação de sanção
Trata-se de repetição de outra emendã acolhida.
por prática de improbidade administrativa versaril_sobre mat~
Emenda n9 46
ria de ordem pública. É pois necessária a intervériÇãCfao MinisA punibilidade só se extingue quando prevista expressatério Público. Pela aprovação.
mente em texto legal. É desnecessãrio incluir artigo para. expliEmenda n• 30
A dosagem da pena deve guardar proporção com a exten- citar hipótese onde não ocorre a eXtirição da _punibilidade.
Pela rejeição.
.
.
·
são do dano. Pela aprovação.
_
Emenda n 9 47
,,-,
Emenda n9 31
Pretende a iniciativa introduzir no direito pátrio o instiTratando o presente projeto de matéria especifica, nâÓ
devem ficar excluídas outras sanções previstas no Código Pe- b.~to do plea b~ain dos norte am~ricanos. Acreditamos que
nal ou leis especiais. Pela apl-ovação nos termos d!;)_ substi- a transação em matéria penal é contrária a nossa tradição
jurídica e incompatível com o sistema Vigente.- Pela reJeição.
tutivo.
- Emenda n• 48
Emenda n' 32
Na medida em que são definidos os prazos prescricionaiS,
A criminalização das condutas permite maior repre"sSão
d~_sne_cessário se torna explicitar o momento em qUe_ pode
por parte do Estado. Pela aprovação.
. ser. proposta a ação. Pela rejeição.
Emendan•33
Emendan• 49
É necessário dotar o Ministério P_úblico de poderes invesÉ conveniente deixar chlro quem são os beneficiários
tigatórios amplos. -Pela aprovação nos termos do substitutivo.
da condenação. Pela aprovaçã_o nos termos do substitutivo.
Emenda n' 34
·
Emenda n' 50
O texto preteilrle-3.mpliar o praZo preScricionãi ãâot~ndo
Criminaliza a ~onduta daqueles que se recusam a colaboa fórmula do Código CiViL Acolhida eni parte nos termos
rar com o Poder Público na repressão ao ilícito. Pela aprodo substitutivo.
-·
.
.
·
vação.
Emenda n• 35
.
..
Em síntes~; resu-ltiraffi- aPiovadas as er;n_en,das n9s
É necessário fixar regras espeCiais para a prescrição dos
05/16/20/21122/24/27/28/29/30/31132/33/35/37/38139149 e 50;
ilícitos penais. Pela aprovação.
Emenda n' 36 aprovadas em parte as de n''l/3/4/6/9/17 e 34; rejeitadas as
o princfpio da obediência hieráiqúTéii" in.folnia toda·a de n~ 43/44 e 45.
estrutura funcional administrativa. Parece-nos invíável eç>~gir _.
Pelo expo-sto, opinamos no sentido da aprovação da matéo agente a informar diretamente o_ Mi.nistério Pú6líco ·sem ria na forma da seguinte
dar ciência aõ superior imediato. Pela rejeição.
=

Emendan~'37

-

PRO_i;~~rg?AiY~Y~I:AA~

94191
Pretende aplicar os dispositivos da Lei n~' 8072/90 aos
casos sob exame. Trata-se de medida cautelar idônea. Pela
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes púaprovação.
bUcos que praticarem atoa de improbidade e dá outras
Emenda n~ 38
providências.
Criminaliza a conduta dãq ueles que se recusam a cooperar
CAPÍTULO!
com o Poder Público na repressão ao ilícito. Pela aprovação
Das Disposições Gerais
nos termos do substitutivo.
- Emenda n•39
Trata-se de medida que aprimora a legislaçãO re-lativa
Art. 1' Os atos de improbídade praticados por qualquer
aos crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. Pela agente público, servidor ou não, contra a administração direta,
aprovação.
indireta ou fundacional de qualquer dos. Poderes da União,
~os Estados, d_o Distrito Federal, dos_Municípios, dos TerritóEmenda n9 40
Pretende alterar a emenda. O substitutivo conteri:tpla -re- rios, de empresa incorporada ao- patrimônio público ou de
dação mais abrangente e consentânea com o propósitO 'cólima~ entidade para cuja criação ou custeio e erário haja concorrido
do. Pela rejeição.
·
ou concorra com mais de cinqüenta por cento do património
ou da receita ânua serão punidos na forma desta lei indepenEmenda n•41
A sanção p·or ato de improbidade há de alcançar, especifi- - dentemente --das demais sanções de natureza penal, civil ou
administrativa previstas na legislação específica.
-camente~ aqueles que, tendo discernimento, agem';dólosa ou
Parágrafo único. Fica também sujeitos às penalidades
culposamente, com o intuito de fraudar a lei. A pessoa jurídica
não tém vontade própria pois atua no mundo por intermédio desta lei os atas de improbidade praticados contra o patriinônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incendos seus· agentes. Pela rejeição.
tivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas
Emenda n' 42
A atividade a-dministrativa estrutura-se hierarquicamen- para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou conte, devendo os subordinados comunicar os fatos relevantes corra com menos de cinqüenta por cento do património ou
aos superiores. Não é possíVel obrigar o agente a desrespeitar da receita ânua, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimônial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres
--- o princípio hierárquico. Pela rejeiçã"o. públicos.
Emenda n9 43
Art. 29 Reputa-se agente pUblico para os efeitos desta
Trata-se de repetição de outra "emiri.d3. ac0lhid3..
lei todo aquele que excerce, ainda que transitoriamente ou
sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contraEmenda n944
tação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
Trata-se de repetição de outra emenda rejeitada.
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mandato, cargo, em:prego-ou"função nas entidades mencio- .ou:- imóvel, ou a contratação de serviço pelas entidades refenadas no art. 19
ridas no-art. 19 por preço superior ao valor de mercado;
Art. 39 As disposições desta lei são aplicáveis, no que
Ill- perceber vantagem económica, díreta ou indireta,
couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público
ou concorra_ para a_ práfiC~--do atf> de improbidade ou dele ou o fornecimento de serviço por ente,estatal por preço inferior
se beneficie sob qualquer forma direta ou indiret~.
ao valor de mercado;
Art. 4' Os agentes piíblicos de qualquer nível ou hierarIV- utilizar, em obra ou serviço particular, veículos,
quia são obrigados a velar pela estrita observância dos princí- máquinas, equípamentos ou material de qualquer natureza,
pios de legalidade, impesioalidade, moralidade e publicidade de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades
no trato dos assuntos que lhes são _afetos.
_____ _
mencionadas no art. 1~ desta lei, bem como o trabalho de
Art. 5' O dever de probidade dos agentes públicos com- servidores públicos, e-mpregados ou terceiros contratados por
preende a obrigação de exercício do mandato, cargo, empre- essas entidades;
V- receber vantagem económico de qualquer natureza,
go, função ou atividade com o exclusivo propósito de ralizar
o interesse coletivo, preservando a dignidade das instituições direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de
jogõs de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando,
e a incolumidade do patrimônio público.
Art. 6!' Os ates de_ improbidad~ administr3tfv-a, em de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, o"u aceitar
qualquer hipótese ainda que simplesmente tentados, impor- promessa de tal vantagem;
tam a perda da função pública, a aplicação de multa civil,
VI- receber vantagem económica de qualquer natureza,
a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar direta ou· indireta, para fazer declaração falsa, enganosa, incom o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais cbmpleta ou irregular sobre medição ou avaliação em obras
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por inter- R~~~cas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso,
médio de pessoa jurídica da qual seja sócio niajoritafio.
meliida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens
Art. 79 Ocorrendo_ lesão _ao -património público_ por ·fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1~
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, desta lei.
dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
- VII-=- adquirir, para si ou para -outrem, no exercício de
Art. s~ No caso de enriquecimento ilícito, perderá o rriandato, cargo, emprego ou. função pública ou até dez anos
agente público ou terceiro beneficiário os _bens ou valores após o respectivo término, bens de qualquer natureza cujo
acrescidos ao seu patti_mónio.
-_
·- __ _
valor seja desproporcional à evolução do património ou à
-·
Art. 95' Quando o ato de improvidade causar lesão ao renda do a_gente público;
. - . VIif -- ateitar emprego, comissão ou exercer atividade
património público ou ensejar enriquecimento ilícito, cà6erá
à autoridade administrativa responsáVel pelo inquérito repre- de consultaria ou assessoramento para pe·ssoa_físicaOU jurídica
sentar ao Ministério Público para que este requeira, ao jufzo que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado
competente, em procedimento cautelar, a indisponibilidade por -ação ou omissão decorrente- das atribuições do agente
dos bens do indiciado.
público, durante a atividade ou nos cinco anos que se seguirem
_
Parágrafo único_~- _A indisponibilidade a que se refere ao respectivo desligamento;
o caput recairá sobre bens que assegurem o integral ressarciIX - perceber vantagem económica para intermediar a
mento do dano ou sobre o acréscimo patrimónial resultante liberação ou aplicaçãp de verba pública de qualquer natureza,
do enriquecimento ilíCito:
-·
. -· -. . .
ainda que .l!lediante a elaboração de parojeto ou prestação
Art. 10. O sucessor daqúele que causar lesão ao patri- de serviço de consultaria ou assessoramento;
x--receber vantagem económica de qualquer natureza,
mónio público ou se enriquecer ilicitamente fica sujeito às
direta OQ indir~tamente, para omitir ato de ofício, providêD.cia
cominações desta· lei até o limite do valor d~ herança.
Art. 11. Os atos de improbidade de que trata esta lei ou declaração a que esteja obrigado;
constituem crime de responsabilidade quando praticados por
XI- incorporar, por qualquer forma, ao seu partimônio,
qualquer autoridade sujeita à legislação específica.
bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimôParágrafo úniCO. A instaUração de procedimento para nial das entidades mencionadas no art. 19 desta lei, sem a
apurar crime de responsabilidade não impede nem suspende observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
o inquérito ou processo judicial referidO nesta lei.
XII- usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas
CAPÍTULO II
ou valores intregrantes do acervo patrimônial das entidades
Dos atos de Improbidade Administrativa
mensíonadas no art. 19 desta lei.
SEÇÃOI
Parágrafo único .. Qs presentes ou donativos de valor
Dos Atos de Improbidade Administrativa que
econômico recebidos pelos agentes públicos na qualidade de
Importam Enriquecimento llicito
representantes do Estado ficam automaticamente incorporaArt. 12. Constitui ato de improbidade actrTiiniStrat~va dos ao património darespectiva entidade. A comunicação
importando enriquecimento- ilícito auferir qualquer tipo de e entrega do bem dar-se-á no prazo de vinte e quatro horas
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de car- sob pena de caracterizar-se enriquecimento ilícito.
go, mandato, função, emprego ou atiVidade nas entidades
SEÇÃO Irmencionadas no art. 19 desta lei, e n·otadamente:
Dos Aios de Improbidade Administrativa
I -receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel
Qu~ ~usam Prejuízo ao Erário
ou imóvel ou qualquer outra vantagem económica _a título
de comissão, percentagem, gratificação, presente_ou donativo;
Art. 13. Constitui ato de improbidade administrativa
II -perceber vantagem económica, direta ou indireta, que causa lesão ao erário qualquer ação ou .omissão, dolosa
para facilitar a aquisição, permuta <>u locação de bem móvel ou culposa, que enseje perda patrimónial, desvio, apropria~
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ção, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das

entidades referidas no-art. 1<:> desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a in.:.
corporação ao património particular, de pessoa ffsica ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo
patrimônial das entidades mencionadas no __art. 1<:> desta lei,
sem a observância das formalidades legais e regulamentares
aplicáVeis à espécie;
I I - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes
do_ acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1"
desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveiS à espêcie;
III -doar à pessoa fisica ou jurídica, bem como aos
entes despersonalizados, ainda que de fins educativos ou assistenciãis, bens, relidas, verbas ou valore_s do património de
qualquer das entidades mencionadas no art. 19 desta lei, sem
observância das formalidade legais e regulamentares à espécie;
IV -permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do património de qualquer das entida·
des referidas no art. 19 desta lei, ou ainda a prestação êle
serviço por parte delas, por preço inferiOr ao de mercado;
V - pennitir uu facilitar a aquiSiÇão, permuta ou locação
de bem ou serviço por preço superior ao de mercado;
· VI - realizar oper3.çâ0 financeira sem observâiida: dits
normas legais e regulamentares ou aceitargarantia in-suficiente
ou infdônea;
VII- conceder benefício adminiStrativo Ou fiscal sem
a observância das formalidades legais ou regulamen_t_are_s aplicáveis à espécie·; ·
·· ·
---------,---,
~~:~VIII -gerir ou adplióísti-ar perduláiia ou teme!ariamente o património público; _
_
- ·- ·
IX- frustrar, por qualquer meio, a licitude de processo
licitatõiiõ-oú dispensá-lo indevidamente;
X- ordenar ou permitir a realização de despesas não
autorizadas em lei oú regulamento;
XI- agir neglig~ntemente na arrecadação de tributo ou
renda, bem assim no que diz respeito ã conservação do patriinônio público;
- - -- · --XII -liberar verba pública sem a estrita observância das
normas pertinentes·_ ou iltfluir de qualquer forma para a sua
·
·--~- ·- · · - aplicação irregular;
XIII- pennitit, facilitar ou concorre! para que terceiro
se enriqueça ilicitamente;
XIV - permitir que ·se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, eqúipainentos oU matCriãl de qualquer natureza, de propriedade ou â disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 19 desta lei, bem como
o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.

SEÇÃO III
Dos atos de improbidade administrativa
que atentam contra os princípios e
reitores da administração púbüca
Art. 14. Constitui" ato· de improbidade -admíruStrãtiva
que atenta contra os princípios reitores da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituiç-ões,
e notadamente:
I - praticar ato ViSilndo fim prõibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto;·explícita Oti iinplicitamente, na regra de competência;
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II- retardar ou deixar de praticar, indevidamente ato
-_
_
III- revelar fato ou circunstância de que tem ciência
em razão das atribuições e que deva permanecer em segr~do;
IV- neg~r publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI- deixar 9-e prestar contas qu_C!_.IldO esteja_ obrigado
afazê-lo;
_
_
________ _
VII- praticar ato para favorecer alguém política ou a~
ministratiVamente;
VIII- revelar ou permitir que chegue ao conhecimento
de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de
medida política ou económica capaz _de afetar o preço de
m~rcadoria, bem ou serviço.
SEÇÃOIV
Dos atos de improbidade administrativa
que violam direito ou garantia individual
Art. 15~ Constitui ato de improbidade admiriistratíva
que viola direito ou garantia "individual o exercício de competência ou atribuição de forma abusiva ou ilegal causando dano
ou prejuízo de qualquer natureza aos administrados.
de ofício;

CAPfTVLO III
Das Penas
_Art. 16. Independentemente das sanções penais, civis
e administrativas preViStaS- na legislação específica, fica o responsável pelo ato de improbidade sujeito às segultnes comi"_,ç.ações:
_ _
. __ ~- ~ _ _
· · I - ria hiPóteSe do art. 12, perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao património, ressa.rcimentO-iD.tegral
do ~ano~ quando houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa
civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II- na hipótese do art. 13, ressarcimento integral do
dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
pat~mónio, se concorrer esta circunstância1 perda da funç_ão
pública, suspensão-dos direitos políticos de cinco a oito anos,
pagamento de multa civil de até duas vezes o ·valor do dano
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios óti incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritãrio, pelo prazo de cinco anos;
III -na hipótese do art. 14, ressarcimento integral do
dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil
de até cem vezes o valor da remuneração total percebida
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiScais ·ou creditícios, direta
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
IV- na hipóteSe -do art. 15, ressarcimento do dano, per-da da função pública, suspensão dos direitos políticos de um
a três anos, pagamento de multa civil de até cinqüenta vezes
o Vã.lor da remuneração total percebida pelo agente e proibição
--ne contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícius, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de um ano.
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Parágrafo únicO~- Na fixação das penas pre_vistas nesta c perda do acréscimo patrimonial decOrrente do enriquecilei o juiz levará em conta, especialmente, a extensão do dano mento ilíçi~o, a suspensão dos direitos políticos; a perda da
causado assim como o proveito patrimonial obtido pelo agen- função pública, a condenação ao pagamento de multa cilvil
e proibição de contratar com o Poder Público nos limites
te.
Art. 17. A perda da função pública e a suspensão dos fixados nesta lei.
§ 1~ É vedada a transação, acordo ou consolidação nas
direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado
da sentença condenatória.
aç~es de que trata o caput.
§ 2~' A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá
Parágrafo único. A autoridade jud.icial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente as ações necessárias à complementação do ressarcimento do
público do exercício do cargo, emprego OU função, sem pre- patrimônio público.
§ 39 No caso da ação principal ter sido projetada pelo
juízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária
Ministério Público, a pessoa jurídica interessada_ ~tegrará a
à instrução processual.
Art. 18. A aplicação das s.ançóes previstas nesta lei in- lide na qualidade de litisconsorte necessário, devendo suprir
as omissões e falhas da inicial e_apresentar ou inQicar os meios
depende:
I - da efetiva ocorrência de dano ao património público; de prova de que disponha.
§ 49 O Ministério Público, se não intervier no proêesso
I I - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de
como parte, atuará obrigatoriamente· como fiScaf da lei, sob
controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
pena de nulidade,
CAPÍTULON
Art. 25. Para apurar qualquer ilícito previsto riesta lei,
Do procedimento administrativo e do processo judicial
o Ministério Público, de ofício, a requerimento de a_utoridade
Art. 19. Qualquer pessoa poderá representar à autori- administrativa ou mediante representação fOrmulada de acorM
dade admin-iSifãtiVã--cOrriPetente pã.ra que seja- instaurada in- do com o disposto no art. 19, poderá requiSitar a instauração
vestigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. de inquérito policial, de procedimento administrativo ou? ainArt. 20. A ripreSeDtação, que será escrita ou (redigida) da, sob a sua presidência, promover o inquérito civil, no curso
a termo e assinada, conterá a qualificação do representantes do qual poderá expedir notificações com condução coercitiva,
as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das proceder a inspeçõe_s_ e à tomada de_depoim~ntos sob c9mpromisso; requiSitar períciaS, documentos, estudos, dados técniprovas de que tenha conhecimento.
cos,_ certidões e informações, inclusive diretamente dos entes
Parágrafo úriiCO: ---A autoridade adrilinsitrativa so rejei- públicos e particulares, assinalando prazo que não poderá
tará a representação, em despacho fundamentado, se esta ser inferior a dez dias úteis.
-não atender ao prescrito ao caput. A rejeição não impede
- P~_rágrafo úniCo. O sigilo bancário, finànceiro ou fiscal
a representação ao Ministério Público.
não pode ser invocado como óbice ao atendimento das requisiArt. 21. Atendidos os requisitos formais da represen- .ções_ previstas neste artigo, ficando o órgão do Ministério
tação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos Público responsável, neste caso, pelas informações que lhe
que, em se tratando de servidores federais, será processada forem confiadas.
na forma prevista nos artigos 148 a 182 da Lei n 9 8.112, de
Art. 26. Quando a ação civil tiver por fUndamento o
11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, inci~fo VII do _art. 12, cabe ao agente público ou beneficiário
de acordo com os regulamentos disciplinares das Forças Arma- demonstrar a origem lícita dos recursos financeiros utilizados
das.
para a aquiSição dos bens e valores ali mencionados.
Art. 22. A Coniissãó prócessante dãrá cOnhecimento . . Arf. 27. A sentença que julgar procedente ação civil
ao Ministério público e ao tribunal ou Conselho de Contas c_!e reparação de dan~ ou decretar a perda dos bens havidos
da existência de procedimento adminsitrativo para apurar a ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens,
_
__
prática de ato de improbidade.
conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada
Parágrafo único. O Ministério Público-Ou o Tribunal pelo ilícito.
ou Conselho de Contas poderá, a requerimento ou de ofício,
CAPÍTULO V
designar representante para acompanhar o procedimento administrativo.
Da prescrição
Art.23. Havendo fundados indícios de responsabiliclaArt.
28.
As
açóes
tendo por objeto a aplicação das pede, a comissão representará-ao Ministério Público-ou-à prõCu- nalidades previstas nesta lei prescrevem:
radoria do órgão para que requeira 3:6 juízo competente a
I - em vinte anos, quando se tratai- de sanção patrimodecretação do seqüestro- dos bens do agente ou terceiro que
tenha enriquecido ilicitamente ou cauSaâo dano património nial;
I I - em dez anos, nos demais casos.
público.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a prescrição
§ 19 O pedido de seqüestro será processado de _acordo
com o disposto nos artigos 822 e 825 do Código de -Processo começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.
Civil.
.
§ 29 Quando for o caso, o petlido incluirá à inVCStigaÇão,
CAPÍTULO VI
o exame e o bloqueio de bens, contas bancáriaS e 3.plicaÇões
Da declaração de bens
.fi:p.anceifas mantidas pelo indiciado no exterior, n-os termos
Art. 29. A posse e o exercício de agente público ficam
da lei e dos tratados internacionais.
Art. 24. A ação principal, que terá _<?__ rito o!"'finário, condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica que compõem o seu património privado, a fim de ser arquivada
interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida no serviço de pessoal competente, que deverá remeter cópia
cautelar, e terá por objeto, além do ressarcimento do dano à Delegacia da Receita Federal.

ao
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§ 19 A declaração compreenderá -iiil'óveis,=maveis, se~
moventes, dinheiro~- títulos, ações e_ qualquer outra espécie
de bens e valores patrimoniais, -localizados no País ou no
exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores
patrimoniais do cônjuge oú coiripanheiro, dos filhos e de ou~
tras pessoas que vivam sob a dependência ecOnóniiCâ do declarante, excluídos apenas os objetos e- utensíJios de uso doméstico usual.
§ 2" A declaração de bens será ·anualmente atuaHzada
e na data em que o agente público deixar o exercfcio do
mandato, cargo, emprego ou função.
§ 3"' Será punido com a· pena ·cte demissão, a bem do
serviço público, seril prejuíZo- de outras sanções cabíveis, o
agente público que -se recutsar a prestar a declaração dos
bens, dentro do prazo determinado, Ou que ptestar falsa,
__ _
enganosa ou incompleta.
§ 49 O deciarã:itte, a seu critério, poderá entregai cópia
da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do imposto sobre
a renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias
atualizações, para suprir a exigêncía-=conlida no caput e- -~0:
§ 29 deste artig9.
"

CAPITULO VII

oas- disposições penais
Art. 30. Constitui crime a represei1Ú1ção por ato de im~
probidade contra agente púbJico ou terceiro beneficiário quan--- do o autor da denúncü1 o sabe inocente.
Pena: detenção de seiS a dez meses e mtdta.
Parágrafo únicO. ___ Além da sanção penal, o denunciante
fica sujelio a indenizar o denuncia~~ pelos danos materiais,
morais ou à imagem qiie houver provocado.
Art. 31. COnstitui ciiiiie, puriido d)ID-a pena de reclusão de um a três anos e multa, a recusa, o reta-rdamento,
a omissão ou fornecimento inCoMpleto de_ danos técnicos,
perícíis-, documentos, estudos, livros e informações destifl.adas
à instauração de inquérito civil ou à propositura de ação civil
pública ou penal, quando requisitados pelo Ministério Público:
Art. _32._ -Além das cominaçõe~_ civis, -administrativas e
políticas- previstas- nesta lei e na legislação especial, as condutas
descritas nos arts. 12 a 15 ·sujeitam os seus· autoreS àS seguintes
sanções penais:
-=~I - no·casu do art. 12, à pena de reclusão de 3 a 12
- -- ·
anos e multa;
II- no caso do art. 13, à pena de reclusão de 2 a 8
anos e multa;
III -no caso dos_ arts. 14 e 15, à pena de reclusão de
1 a 5 anos e multa.
Parágrafo único. ---Nas-mesmas periãs _iDcorre quem; m~s
mo não sendo agente público, concorre, de qualquer modo,
para a realização das condutas descritas nos arts. 12 a 15
desta lei.
Art. 33. Nos crimes previstos nesta lei, a prescrição,
antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr
da data em que o fato se tornou conhecido.
§ 1• Para fins de prescrição após o trânsito em Julgado
da setença condenatória, não se admite termo inicial anterior
à data do recebimento da denúncia.
§ 2~' "São causas de interrupção do prazo prescricional,
além daqueles previstos no art. 117 do Código Penal:
I - a instauração de inquérito policial;
II --a instauração de inquérito civil;
III- a instauração de procedimento administrativo.
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Art. 34. Aos crimes definidos nesta Lei aplica-se o disposto_ nos arts. 29 e 59 da Lei n9 8.072, de 25 de julho de
1990.
CAPITULO VIII
Das disposições finais

Art. 35. Acrescente-se o seguinte § 39 ao art. _19 do
Decreto-Lei n9 201, de 27 de fevereiro de 1967:
"§ 3<i> A ação penal pode ser proposta durante
ou após o té~ino do mandato do prefeito municipãl,
--iniCiando-se na data em que for protocolada a renúncia."

Art. 36. Esta lei entra em vigor -pa data de sua publicação.
Art. 37. São revogadas as Leis n~ 3.164, de 1"' de junho
de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de 1958, e demais disposições em contrário.
Sala das Comissóes, 19 de novembro de 1991. - Nelson
Carneiro - Presidente, Pedro Simon - Relator, Mansueto
de La~or - Oziel Carneiro - Valmir Carnpelo - Carlos
Patrocínio - Josapbat Marinho - Amir Lando - Chagas
Rodrigues - Maurício Corrêa - Antonio Mariz - Magno
Bacelar - Jutahy Magalhães - Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Ó. Expe~
diente lido vai à publicação. (Pausa.)
Do Expediente lido, constam os Projetas de Decreto Legislativo n~ 131 a 134, de 1991, que por tratarem de matérias
referentes a Ato Internacional, em obediência ao art. 376,
c, do Regimento Interno, terão, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cincO. dias
para recebimento de emendas, após o que a referida Comissáo
terá quinze dias, prorrogáveis por igual período, para opinar
sobre as matérias. Findo esse prazo, sem parecer, as proposições entrarão em Ordem do Dia nos termos do art. 172,
II, c, do Regimento Interno. (Pausa.)
_Sobre a mesa, aviso do Sr. Ministro de Estado da Infra-Estrutura que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
A VISO N• 775/91'GM

20-fl-91
Senhor Senador,
Tenho a grata satisfação de, cumprimentando~() -cofdia1mente, reportar-me ao Ofício SM/n9 1.039, de 30-10-91, atraVés do qual Vossa Excelência encami_nha o Requerimento
de Convocação n"641, de autoria do Senhor Senador Coutinho
Jorge, objetixando o ineu comparecimentó ao Plenário dessa
Casa, para prestar informações sobre o estado de calamidade
em que se encontra a Rodovia TfanSamazónica; e sobre ·planos
e Programas para implantação de projetas de geração de ener·
·
····
gia bidrelétrica na Amazônia_
A respeito e, em atenção aos termos do referido Ofício,
çabe-t::ne informar a Vossa Excelência que meu comparecimento a essa Casa do Congresso Nacional, dar-se-á no próximo dia 27 de novembro cor~~nte, às 14h30min, quando terei
a _grata satisfação de responder aos questionamentos sobre
os assuntos acima pautados.
Sendo o que se apresenta para- o momento, sirvo-me
do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protes~psj-
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de estima e consideração. -João Eduardo Cerdeira de Santana, Ministro de Estado da Infra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE (Epitâcio cafeteira)"- A Presidência fica d!nte~
-- - Sobre a mesa, ofíCio-que será lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte:
OF/CRE/009/91
Brasflia, 18 de novembro de 1991
Nos termos do § 2' do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ext, que esta Comissão aprovou· o· PLS n9
345, de 1991, "que dispõe sobre a nomeação de Adidos Culturais junto às Representaçóes do Brasil no Exterior" de aQ.toria
do_ Senhor Senador Pedro Simon, na forma de substitutivo
apresentado pelo Senador José Richa.
_
Na oportunidade renovo a V. Ex' meus protestos de elevada esdma e consideração. -Senador lrapuan Costa Júnior,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Epltácio Cafeteira) - Com referência ao expediente que· acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 2~ a
5~' do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da C~sa·;_ para que o- Projeto de Lei do Senado no 345,
de 1991, seja apreciado pelo Plenário. Esgotado esse prazo
sem interposiÇão de recurso, a proposição será remetida à
Cámara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ....:·sobre a
mésa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N' 835, DE i99!"
Senhor Presidente do Senado Federal
Senador Mauro Benevides
Com fúndamento no disposto na alínea a do inciso II
do art. 215 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
a transcrição, nos anais do Senado Federal, do _artigo do Ex:m~
Sr. Deputado Federai tJlysses Guimarães, do PMDB/SP, publicado na coluna "Tendências/Debates" do jornal Folha de
S. Paulo, do dia 18 de novembro de 1991, sob o título O
fio do bigode.
Justificação
O artigo em 'queStão, lavrado em linguagem de excepcional clareza e revelando a cultura humanística do articulista,
é, também, extrem-amente oportuno ao tratar da importância
da palavra empenhada, especialmente por parte do mais alto
·
mandatário da Nação.
Para que as gerações futuras tenham a oportunidacj.e de
acesso seletivo a essa página brilhante, das mais expressivas
sobre o atual quadro político nacional, espero contar com
o necessário apoio a eSta iniciativa.
Sala das Sessões, 2 de novembro de 1991. - Senador
Pedro Simon.
(A Comissão Diretora)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- De acordo
com o art. 210, § 1~ do Regiriltmto Intel-no, o requerimento
---- será submetido ao_ exame-da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que será lido_ pelo Sr. 19
Secretário.

S_e)(tà-feira 22 gl67

É lido o seguinte:

. REQUERIMENTO N• 836, DE Í99l
-Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Senador Mauro Benevides
De acordo com o art .. 50, _§ 2~ -da Constiit.i-iÇ3.o -Fedex:al
e-o arL 216 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito
ao Senhor Ministro das Relações 'Exteriores oS Seguintes esclarecime-ntos:
I. O- Em seu livro"Comércio de órgão~: peças de substitUição do Terceiro Mundo", o cientista alemâo Siegfried Pater
denuncia que esse comércio é feito com intenSidade no Brasil.
- 1.1 - As autoridades diplomáticas brasileiras mantiveram contato com Siegfried Pater para sabú da Validade dessa
acusação?
1.2 -Qual a repercussão do livro de Pater para a imagem
do ~rasil no exterior e o que o Itamaraty fez para esclarecer
os latos?
1.3 - Pater afirma- ter sabido de casos de crianças mOrtas,
em Pernambuco e Minas Gerais, para retirada de órgãos.
O Itamarati procurou saber de Pater mais_detalhes a respeito?
Quais são? Se D.ão o fez, por qtie não se interessou a respeito?
2.0- Por não ter considerado respondido, reitero o ReR
querimento de Informações n!' 674, com perguntas adicionais
para to-rná-lo mais explícito.
2.1 - O Ministério das Relações Exteriores tem conheci~ento _das notícias na imprensa estrangeira sobre:_ adoção e
tráfico d~ crianças, como informou o !-4inistiO :tylarcos Azambuja. Quais as prOvidências adQtadas para apurá-las? Quais
as providências tomadas~~- defesa das crianças mencionadas?
~.2 ~O MRE informa que há quadrilhas internacionais
víDculadas ao tráfico de menores. Essas quadrilhas têm agido
em que países? Como as crianças_ traficadas são legalizadas
nesses países? O MRE pOde citar fatos- concretos?
3.0- O correspondente de O Globo, em Roma, afirma
que um "brasileirinhou custa, em média, US$30 mil e que
"branco, com boa saúde e olhos claros, vale um pouco mais".
O MRE sabe desses preços? Tem informações sobre essa
venda? Como ela se processa? Houve algum interesse em
saber do correspondente mais detalhes a respeito?
4.0- Os juizes ítalianos Ai:tgelo Gargani e Cesare Martefino apresentaram algum relatório sobre as investigações 'que
fizeram no Brasil a respeito do tráfic~ de crianças? 9 Itamarati
tem esse relatório? QUais as prOvidências adotadas em conseqüência desse relatório?
Justificação
A respeito deste requerimento, enviei, à Mesa Diretor~
desta Casa, pronunciamento que o justifica.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores,
-o Ministro Interino das Relações_Exteriores, E!!il?aix"ador Marcos Castri6io Azambuja, respondeu ao re_querimento
de informações de minha autoria sobre o tráfico de crianças
brasileiras para o exterior e as condições -~m que _yivem no
estrangeiro: Datado de 1~'-10-91, o Requenmento_recebeu o
n~ 674 ao ser despachado pela Mesa Diretora desta Casa.
É imp~rtante ressaltar, Senhor Presi~ente, a atenção dispensada pelo Ministro Marcos AzambuJa, que.. o :_espon~e"! no
prazo devido. Isso não acontece com freqüenc1a e, por 1sso,
o destaco, como prova do respeito de Sua Excelência para
com o Congresso Nacional.
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A resposta, porém, não satisfaz c, por e~te_ulotivo, não
__Sobre a mesa, requerimento _que será lido pelo Sr. 1~"
posso aceitá-la. O Objetivo do requerimento de informações, Secretáriô.
instituição parlamentar da maior importância, é peí'Ifiitir que
É lido e aprovado o seguinte:
o legislador solicite ao Poder Executivo os esclarecimentos
REQUERIMENTO N• 837, DE 1991
necessários para melhor desempenhar o seu mandato. Em
conseqüência, não pode a resposta ser mera formalidade e
Nos temros do art. 55, III, da Constitufção e -para os
genérica porque, se assim o for, estará desrespeitando a sua fins do disposto no art. 13, §§ 19 e 2\' do Regimento Interno,
finalidade precípua.
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Ca.sa, no
Em sua resposta, o Ministro interino das Relações Exte- dia de hoje, a fim de concluir meu relatório parcial as quase
riores não se preocupou em esclarecer as qu-estôes, em infor- seis mil emendas, da área do Ministério da Saúde, apresenmar ao Congresso Nacional sobre _as provid~ncias açlotadas. tadas ao orçamento de 1992.
craro que essa omiSsão não pode ter sido intenciopal pOrque
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1991. - Senador
não é esta a tradição do Itamarati, nem ela se coaduna com Almir Gabriel.
o espírito democrático do Ministro Marcos Azambuja. À indaO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Fica concegação sobre qual a atenção dispensada às crianças brasileiras
dida a licença solicitada, nos termos do art. 43, II, do Regilevadas para o exterior, o Ministro respondeu:
"0 "Serviço Consular brasileiro no exterior está sempre mento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~'
atento aos problemas que porventura ocottãiff com crianças
brasileiras adotadas por estrangeiros, de modo ·~__coordenar Secretário.
É lido. e aprovado o seguinte:
as medidas cabíveis entre a Justiça do Brasil e a do país em
que se encontre o ment?r ,__ g_ara que este tenha assegurados
REQUERIMENTO N• 838 DE 1991
seus direitos, bem-estã.f e segurança."
_ __ _______ _
Senhor Presidente,
.
.
O que indagamos, Senhor Presidente, não foi atendido,
Solicito, nos termos da Constituição Federal (art. 55,
não houve o esclarecimento porque a pergunta exigia uma
resposta concreta, específica sobre as providências adotadas, item III) e do Regimento Interno do Senado Federal (art.
como está sendo dada a assistência a essas criaitças; qual o 43, inciso II), que seja considerada como licença autorizada
acompanhamento. O Ministro, nO eflfantO, ficou na afirmativa o dia 22 de novembro do corrente_ mês, onde es_!arei presente
ampla, que nada informa. Em nosso reque~imento, ~ão-pl._lse na inauguração do "Centro Esportivo Adhemar Garcia" do
mos·em dúvida a eficiência do Serviço Consultar neni-o acUsa- Sesi, em Joinville -Santa Catarina, __eno dia 25 de~te mês,
mos de omisso. O que desejamos sa~e_r_ é __Ç()!D-O tem agido, no Rio de Janeiro, onde manterei encontros políticq~ e e_mpresariã.is.
_
_
.
o que tem sido feito.
___-_
_ _______ -~-, ___ _
· · Sala d·as Sessões, 21 de ne>Vembro de !991. - Senador
O tráfico-de ciiã.nÇas, seja ou não pãra adoção, tem de
ser combatido. Não podemos deixar que levelll nossas crianças Albano Franco.
como se fossem uma mercadoria, nem abandoná-las, eximinO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cáfeteira) -Fica concedo-nos das responsabilidades nacionais-: Essa omissão, em si
mesma grave, torna-se crimióosa-diante dô noti_cíáflo_de qUe dida a licença solicitada, nos termos do art. 43, II, do Regi-- --algumas dessas crianças são usadas para a retirada de órgãos. mento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que- será lido pelo Sr. 1
Ainda ontem o jornal O Globo publicou ID.atéria, procedente
de Bonn, segundo a qual o cientista alen.tão Siegfried..P~ter ·secretãrio.
denuncia, em seu livro "COmércío de Órgãos", que isso ocorre
É lido e aprovado o seguinte:
com freq üênci3. no Brasil. Ele afirma qu-e ·esse C:Oméfció é
permanente e que algumas crianças brasileiras são mortas
REQUERIMENTO N• 839, DE 1991
para a retirãda de órgãos. _O Itamarati ·deve itífonnar-sc; a
Senhor
Presidente,
respeito e, se for o_ caso,_adotar_ providências inClusive para
Requeiro licença, para me ausentar dos trabalhos da Caque o cientista Siegfried Pater- responda por sua denúncia,
sa, na próxima segunda-feira, dia 25 do corrente, para partique prejudica nossa imagem no exterior.
-Esses argumentos, Sr. Presidente, Srs. Senadores .• impe- cipar de um Encontro com Lideranças Políticas, eln Campinas,
dem-me de aceitar como definitiva a resposta do Ministro Estado de São Paulo.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1991. - Senador
interino das Relações Exteriores, Embaixador Marcos Azambuja, ao requerimento que apresentei a 1~' de outubro último. José Eduardo.
Não devo, porém, restituí-lo ao Poder Executivo, até porque
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cáfeteífa)- Fica concetemos de preservar a harmonia entre os Poderes. Aproveito, dida a licença solicitada, nos termos do art. 43, II, do Regino entanto, o noticiário sobre o cientista Siegfried Pater para mento Interno.
retomar o assunto e s-olicitar ao Ministério das Relações ExteSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
riOres Os esclarecimentos devidos.
Secretário-. ·
Muito obrigado.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1991. - Senador
É lido e aprovado o seguinte
Pedro Simon.
REQUERIMENTO N• 840, DE 1991
(À ComisSão -D{retora)
Requeiro seja considerado como licença autorizada, nos
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- O requeri· termos do art. 43, inci~o II, do Regimento _Interno o meu
mento lido será despachado â Mesa p-ara decisão;- nos termos oomparecimento à Faculdades Integradas Tiradentes para prOferir palestra dirigida ao~ alunos do curso de serviços sociais
do art. 216, III, do Regimento Interno.
----
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a ser realizada em 22 de novembro de 1991, na cidade de
Aracaju -SESaia das Sessões, 21 de novembro de 1991. - Senador
Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ___;Fica concedida a licença solicitada, nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno.
-O SR. PRESII)ENTE. (Epitácio Cáfeíe!iaf_:__ Á Presidência recebeu, do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
o Oficio n' Sf56, de 1991, soiiéitando, nos íermos da Resolução
n' 58; de 1990, do Senado Federal, a elevação temporária
dos limites_ de endividamento daquele Estado para emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
-LFTRJ.
.
A matéria será despachada à Comissão-de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presidência recebeu o Aviso-o~' 654/91, de 18 do corrente, do Presidente do Tribunal de Contas da P!lJãp, encamir~ham~o cópia
da Decisão, -bem Cofio do Relatório e V9to, do Ministro Fernando Gonçalves, ao apreciar o resultado da Auditoria Operacional realizada na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA.
..
.
·
À- Comissão ·de Assuntos Económicos, para_ conhecimento e providências que julgue necessárias.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cáfeteira) ·.-::_ À Presidência deferiu, ad referendum da ComisSão D!fetora, 9_ E.equerimento n" 8~3,- de 1991, -do Senador Humberto Lucena,
de informações ao Ministro da Economia, Fazenda e Pfanejamento.
~ ~ -O SR. PRESIDENTE (Epltácio Cafeteirâ) ...:::'Na sessão
de 7 do corrente, foi lida a Proposta de Emenda ã Constituição
n" 21, de 1991, de autoria do Senador, Ronan TitO e 'óU.ttóS
Srs. Senadores, que suprime do art. 155, item X, da Constituição da República Federativa -do Bra_~!~'- al~n_e~ ~~~.'_',· ..
A Presidência_, eni obediência ao_ disposto no art: 356
do Regimento lriterrio e de acOrdo co~m ·as :indicações· das
Lideranças, designa a seguinte ComíSSãti-para eillitir parecer
sobre matéria:
PMDB
César Dias
Mansueto de Lavor
Nabor Júnior
Nelson Carneiro
Ronan Tito
PFL
Carlos Patrocínio
Odacir Soares
Henrique Almeida
PSDB
Jutahy Magalhãeo
Teotónio Vilela Filho

PTB
José Eduardo
Affonso Camargo

PRN
Ney Maranhão
PDS
Oziel Carneiro ·
PDC
GersOn Camata.
. O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)=-' Esgotou-se
ontem, dia 20, o prazo previsto no art. 91, § 39 , do Reginlento
Interno, sem que tenha sido interposto recursos no sentido
de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n' 172, de 1991, de autoria do Senad.or Jutahy Magalhães,
que estabelece a obrigatoriedade da apres_entação anual de
declaração de bens para o exercfdo de cargos ou funções
em entidades da administração direta e indireta.
_
___
· ~-=·-A matéria foi aprov-ada em apreciação conclusiva pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cidad~_nia.
O Projeto vai à Câmara àos ·Deputados.
SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira)_; Há oradores
inscritos. - ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

·o

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o·seguinte discurso.) --Sr. Presidente, Sr~s e Srs, Seri.adoies
pretendia fazer hoje um pronunciamento sobre política ãgrfco_Ia, mas chegaram ao meu conhecimento algum(ls notas de
jornais, e considerei importante fazer a-lgu-ns comel)t~qs a
respeitO das matérias publicadas. Sobre uma delas, já_ tive
oportunidade de me referir em plenário.
· :-Veja V. Er, Sr. Presidente, que oJornaldo Brasil publica
uma reportagem sobre o "rei" Pelé.
Diz o ~'rei" Pelé:
"Eu combato esses políticos e não tenho medo porque
nunca ganhei - aqui" há até um cacófato. (Risos.) -nada
.4e_!Únguém. Os-pOlíticos brasileiros, além de corruptos, são
burros. Eles não produzem nada e ainda impedem que o
. povo produza. Se não fossem burros,_ veriam que só i~centi
vando a produção o país cresceria, e eles teriam até mais
o que ·roubar", conclui.
Vejam V. Ex•s, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
dou_importância a uma declaração dessa, porque é uma pessoa
que merece da imprensa ampla divulgação. E o que ele disse
teve divulgação num dos maiores jornais deste País, que é
o Jornal do Brasil.
Vou enviar este artigo para a Mesa, para que ela verif~que,
na opinião do "ref' Pelé, quais são esses políticos corruptos.
Quanto a serem os políticos burros, acho que isso é muito
subjetivo, porque há aqueles que consideram que uma pessoaimportante também seja burra ou pelo menos que "pisa na
bola" quando fala sobre assuntos que não conhece!
Mas, o importante nessa matéria é saber quem são os
corruptos. Se a Mesa achar que não deve tomar conhecimento
do ass.unto, joga no lixo o recorte e fica por isSo mesmol
Trouxe taml?ém, Sr. Presidente, outro artigo do ilustre
__ jornalista Augusto Mendes, do jornal O Estado de S. Paulo,
publicado na segunda-feira passada, sob o título "A terra
do bom ladrão .. ;_f~_la sobre l,!m se_nador que teria abusado
_aos__ seuS dfi'eitos que o Senado_ teria pa:go" indevidamente
certas despesas exageradas, desse Senador. Não dizem o nome
do Senador; falam apenas que se trata de um ~en~dornordes
tino. Vejo, Sr~ Pi-esiderite, qUe essa nota tem muitos detalhes,
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o que faz supor que as- informã.ções devem ter saído daqui
de dentro.
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representantes. Afinal, o povo é pobre, mas não precisa
ter representantes tão pobres que durma nos gabinetes
do Congresso pata não pagar os aluguéis simbólicos
dos apartamentos que pelo Congresso-lhes são destinados. E até já houve quem, por causa dos subsídios,
quisesse dar um tiro na cabeça. Que coisa!
-Certamente nenhum voltará a se candidatar. O
que cometer a loucura de querer voltar ao Senado ou
à Câmara não deverá receber os votos do eleitorado.
Eni ·seu próptio benefício. A nossos ricos eleitOres não
cabe o direito de exigir desses denodados patriq!as o
sacrifíciO -que estão fãzendo, martírio que ultrapasse
o limite da resistência humana. Isto não.
Até de um aumentozinho que iam se-3tribuir agora, em meio ao mandato, parece que desistirain.-Pretedem substituí-lo por um adicional mais discreto, sob
o título de "encargos de gabinete", no pequeno valor
de dois milhões e quinhentos mil mensais, ao qual deve
- -ser somado o au!Jlento "regulame_ntar" do mês."
Ci~erdiZú, todos os me_ses, recebemOs aume~to, segundo
aqui está noticiado.
"Com, isso, ninguém sabe ao certo· quanto recebem a_cada mês esses _sacrifiCados pela pátria.
Calcula-se que seja coisa da ordem de 10 milhões.
Pelo que se observa, não é negócio ser deputado, embora muitos queiram ser para fazer negócio. O sacrifício
é muito grande. Coitados, devem ser liberados pelos
eleitores desse encargo sobre-humano."
Quando eu dísse que recebia menos do que ele estava
pedindo, não acreditou, porque o jornal estava publicando
que recebíamos 10 milhões por més.
Vou mandar também esta nota à Presidência, para saber
se o Serviço de Relações Públicas do Senado Federal deve
ou não enviar aO jornal uma explicação. Não tem nada de
mais; acho que a crítica é correta, pode se_ fazer crítica; agora,
critíca bem informadJ!· Quando não há iD.formação correta,
talvez, caiba ão Serviço _de Relações Públicas enviar uma carta
delicada ao jornal, demonstrando a verdade, a fim de que
se tenha pelo menos uma iniciãtiva de desmentido ao noticiário.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex' me permite
um parte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES_- Escuto V. Ex', Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalbo - Gostaria de saber, o
que é isso que V. Ex• está lendo? É recorte de onde, ou
seja, de que jornal?
Q SR. JUTAHY MAGALHÃES- Jornal A Tarde, do
dia 18/11/1991, do Estado da Bahia.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Seria interessante, Senador Jutaby Magalhães, que sua idéia fosse acolhida pela Mesa.
Algumas vezes, apelamos pata a Presidência, visando a que
alguns esclarecimentos sejam prestados à imprensa, principalmente, de notas divulgadas e depois delas ficã, -evidentemente,
uma versão absolutamente errada.

Procurei saber dos órgãos próprios da Casa do que se
tratava, por que sei também, Sr. Preisdente, Srs. Senadores,
como são feitas essas denúncias com muitas minúciils;-para,
se forem apurados, dificultar a responsabilização pelo escândalo.
Dou um exemplo próprio. Há algum tempo, fui submetido a uma cirurgia importante, no Septo nasal e um funcionário da Casa, não se"i quem foi~ procurou uma jofrialista
do_ Jornal do Brasil e forneceu a ela números de processos,
informações, enfim, todas as minúcias,-dando a entender que
o Senado estava pagando urna operação plástica à qual eu
teria me submetido. A jornalista teve o cuidado de me procurar antes para saber sobre o caso e logo que me viu, percebeu
que eu não havia sido submetido a nenhuma operaç_ão plásticã;
meu nariz continuava do mesmo jeito, feio ou bollitci, era
o mesmo. (Risos.) No entando, ela havia recebido dados,
informações proveníentes do próprio Senado, no- se~ti_c:Jo de
que eu teria feito Ufua cirurgia plástica, paga pelo Senado.
O artigo ao qual me referi fala em uma operação e em
uma convalescença, agora as minúcia:s dessa nota são, pelos
menos, desabonadoras para nós, do Senado Federal, porque
a mesma não diz o nome do Senador. Será que, de fato,
aconteceu o que aqui está relatado? Será que as informações
estão corretas? No meu entendimento, Sr. Presidente, isso
deve ser apurado!
Digo sempre: talvez eu esteja errado em querer a apuração de fatos como esse mas, no meu entendimento, issQ deve
ser apurado. Deve ser buscada a verdade. Muitas vezes, coloca-se como fato escandaloRo algo que de escadaloso nada
tem. Por isso, é necessário sã.ber as explicações e o que-realmente aconteceu. O artigo não se refere apenã.s a eSse fato;
aproveitando-o, refere-se desabonadoramente Senado, que
chama de "pais da Pátria".
Vejam V. Ex~, vou continuar lendo e comentando notas
a respeito do Senado e dos Congressistas.
Há dois dias recebi um felefonema da Bahia que muito
me espantou. Um amigo meu, de muitos e muitos anos, faziame um pedido que muito estranhei, conhecendo-o como conheço. Ele, por sua vez, conhecendo-me também, deveria
saber logo a minha resposta. Pedia-me emprestado um dinheiro, na base de quase 2 milhões de cruzeiros. Eu lhe disse
que não poderia emprestar ·aquelci quantia porque aquilo representava mais do que o nosso líquido mensal. O que me
estranhou foi que ele me conhecia e sabia que eu não podia
fazê-lo; conhecia-me, e mais ainda, porque lá, no meio dos
meus amigos, tenho fama de ter a mão fechada, segundo
dizem. Fiquei preócúpado, pensando: vou perder um amigo.
Ele me contou uma história, dizendO que estava precisando por tais e tais razões e, certamente, não iria aceitar:
a minha resposta. Após desligar o telefone fiquei com isso
no pensamento.
Alguns minutos depois ele torna a telefonar e diz: Jutahy,
isso foi um trote por causa de uma nota que li hofe no jornal
A Tarde.
- - --- ---Diz a nota:
"Pobres parlamentares
Certa vez, no Ceará, numa missa-·realizada no Tribunal
Uma situação de citusar d6 ao mais iilsenSível coração, a dos deputados e senadores. Coitados! Muitos Regional Eleitoral, o Padre dizia que nós aqui, no Senado
estão com as contas bancárias no veimelho: -0-GiObO, e na Câmara, ganhávamos seis milhões de cruzeiros por mês.
edição de ontem, dava notícia da pobreza de nossos Na época, dezembro do ano passado, tenho a impressão de
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que nossos proventos, o líquido ia p·or volta de 600 mil cruzei- Acho que_ o direito de crítica, como V. Ex• be.~ afirrno!J.,
ros, mas era dito que ganhávamos seis milhões de çruzeiros. é inererite à imprerisa. Acho que estamos aqui sujei~os a críti- _
Isso, no Ceará, dito pelos padres, nas igrejaS, ganhoU -muito Cas, e nós as me:recemos muitas vezes.'
_
_
corpo, ·e passamos a ser olhados com uma certa censuta popuVOu-encerrar o meu pronunciamento falando exatamente
lar: pessoas ganhayam seis _miJhões de cruzeiros em dezE;::mbro! de um artigo no qual nos são feitas críticas, e muitas delas
Comuniquei esse fato à Casa, mas não temos a prática do merecidas.
Mas penso--que deveria caber um pouco a nós, também,
desmentido e, quando o temos, por exemplo, quand9 era
Presidente o Senador Humberto Lucena, houve infonnação a preOCUpaçãO -de esclarecer certos fatos. Como nessa dos
eqúivocada do Jornal do Brasil e lembro-me bem que o então subsídios, se quiserem fazer a crítica pelo que recebemos,
Presidente do Congresso Nacional, o Senador Humberto Lu- d_e f~tp_, é natural. }>adem alguns achar exagerado; podem
cena, fez uma comunicação que, se não estou engartado, foi outros achar que não.-Mas, dentro de números reais, a crítiCa:
publicada numa página de anúncios populares. Isso desesti- é válida, é correta. Mas quando se exagera nos núm~ros e
mula numa página de anúncios populares. Isso desestimula se faz um crítica indevida, aí deve merecer uma retificação.
também os· e·sclarecimentos_ que são solicitados por V. Ex~ Nesse caso, por exemplo, do artigo d.o jo-rnalista Augu_sto
Talvez o ·caminho seja aquele que está sendo indicado pelo Nunes, acho que deve ser buscada a verdade. Antes deve
Senador Josaphat Marinho, autor de um projeto e pelo Sena- ser verificado se ele foi bem informado ou não. Temos respont;Jor José Fagundes autor do parecer sobre o projeto, aquilo sabilidade a respeito de assuntos dessa natureza; não podemos
que ·se indica também através da Comissão de C.onstituição, deixar passar em brancas nuvens urna crítica. Se essa crítica
Justiça e Cidadania: uma nova lei sobre os meios: de· co~uniR for correta, se for veraz, temos que procurar meios para corricação, um novo regulamento que permita apurar·o·cJu~ acon- giras nossas falhas e punir- não é o caso, acredíto- mas
tece e serem aplicadas as sanções legais. No Brasil, a Lei _se for o caso, também, punir aquele responsável.
de Imprensa era tão rigorosa, tão exagerada e tão- cheia de
Quanto às declaraç_õ-es- do "r~i" Pelé, caberia ao Senado
· _ · ··
ódios, que muitaS"peSsoas tiveram pejo de utilizá-lo. O projeto tomar qualquer iniciativa-a esse·respeítb.
do Senador Josaphat Marinho, aperfeiçoado pelo Senador
Eu gostaria_de encerrar, Sr. Presidente, ,fc;t~en~o r_efe_~
José-Fogaça, leva a posições mais adequadas dentro de uma
rência ao artigo do jornalista Càrlós Chagãs, sob o título "A
sociedade moderna e sob um ponto de vista mais evoluído _c;_u~pa do Congresso", que faz crítíCa.s, algumas merecidas.
do direito do povos, no q-ue concerne aos meios de comuniR Não concordo na parte que se refere ao parlamentarismo,
cação.· Isso que V. Ex• relata. hoje, aqui no Senado, serve discordo totalmente quanto a isso. Mas quanto a? nosso_ esforpara mostrar a esta Casa como é urgente a votação do projeto ço concentrado no fim de ano, ele ~iz as~im:
do Seria:dor Josaphat Marinho. Lembro a V. Ex• que quando
"Mas sempre ficará a impressão de que estão se
do seu parecer na Ço_missão de Constituição, Ju"stiça ~ Cid4da. . -- d
nia, 0 Senador José Fogaça fazia algumas observações das
comportando como a maiona os estudantes, qu_e passa
o
ano
na
fOlga
e
queima
as pestanas na véspera Qa
mais interessantes. Essa necessidade de deturpar tudo com
prova."
relação ao Poder Legislativo não existe com relaç?-Q ;:~o Poder
Judiciário. Por que se poupa o Poder Judiciário? J?or que
Acho que é uma crítica mert?dda; -achO que podemos
tanto· se ataca o·- Poder Legislativo? Por que ta~to s~ diz, fazer uma autocrítlca e verificar" que, em parte, m~recemos
a maior, dos defeitos porventura aqui existentes epersistentes?
essa crítica.
Como V. Ex', não·gostamos dos defeitos da Casa, nem desta
Sr.Presidente, Srs. Senadores, peço que a Mesa ve~fiqlle
nem da outra. Como V. Ex', gostamos também· da crítica.
esses assuntos que ·trotixe.-S_e consfderar desnecessário qualA crítica é ãftãmente necessária. E como V. E~ defendemos
quer atitude, jogue os recortes n~_ c_esta de papel, no lixo.
Agora, no meu entendimento, IssO mereceria algum esclaréuma imprensa livre, audaciosamente livre, para sempre rett·acimento.
tar a verdade. A maior expressão da liberdade é aquela de
poder dizer todas·as verdades. Agora, quando podemos tam·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOS AOS QUAIS SE REFERE 0 SR. JUbém, nessa esteira, dizer os exageros, ás distorções, ilão há
mais liberdade, há o abuso da liberdade, e esse abuso é que TAHY MAGALHÃES EM SEU f'RONUNCIAMENTO:
deve ser apenado. Estamos ouvindo o discurso;de V.. Ex',
com muita atenção, porque a·sua voz, hoje, ne~ta Casa, conTerça-Feira-, 19 _de novemb-ro de 1991
duz-nos a uma nova reflexão:· por que não apressar tOdo o
"Carlos Chagas"
exame de uma legislação atinente a essa matéria?- Por que
A CULPA DO CONGRESSO
não apressar na Câmara'dos Deputados? Por que não apressar
.
... .
.
no Senado Federal, se essa nova legislação que se pretende T- Bahia 19-11-91 .
é altamente democrática e· justa, se ela procura uma colocação
Brasília _ Começou ontem o esforço concentrado do
exata não para diminuir as liberdades, mas para permitir as .-CongreSso, uma tentativa de deputados e sen~do~es fazerem
defesas que são__ tão impórtantes quanto as liberdades? Ou, em poucos dias o que não fizeram no ~mestre mteuo. Louv~
talvez, a para que as liberdades de dizer não impeçam as vel? Claro, sempre será importante recuperar o tempo perdiliberdades das pessoas se defender diante daquilo que se disse do. Mas eficaz? Nem tanto. Suas excelências poderão campasem muita exatidão. Meus parabéns a V. Ero pelo seu pronun- __ J::ecer nos próximos -fins de semana a _seus gabinetes e aos
ciamento.
plenários, pronunciar e ouvir discursos e até mesmo v'?tar
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a v. EX', em cascata uma série de propostas, entre elas a forma tnbutária de emergência. Mas sempre ficará a impressão de que
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Este pronunciamento, que é mais um comentário a tespei- - estão se comportando como a maioria dos_ estudantes, que
to de notas publicadas, busca realmente encontrar uma verda- passa o ano na folga e queima as pestanas na vésperas da
de e dar uma explicação quanto à crítica, qiJe nos é feita. prova.
o

-

8177:.

Sexta~ feira

22

DIÁRIO DO CONGRESSQJ:<ACION{\L (Seção II)

Pela Constituição, o Congresso deve reunir-se de 15 .de

fev~reiro a 30 de junho e de 1' de agosto a 15 de dezembro.
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____ ~- t. ~C?~. t_o_mar_poderá
~~i~~d~ •.a.t~ _dian~~ rio-fat~ g~-q_~t: o governo
muito _bem dar d~ o~bros e justifi- -

p~~sidenciaJ_is_t~

, São nove meses de trabalho _em Brasília, onde cadã. um delfs ca{-se diantç do país pelas questões não resolvidas: "~Süi.o
, dispõe de, apartamentos funcionais e outras mordomias." O no CoDgre_sso, qUe não trabalha-... "
·problema está em que nesse período, o mais que conseguem
POBRES PARLAMENTARES
· é trabalhar três por semana. Ou dois, porque ilem sempre Tarde 18-11-91
há número nas terças, quartas e quintas~feiras. ne-·seguiiâ:as
Uma situação de causar dó ao mais insensível coração,
e sextas não se cogita, muito menos ·de s3J?.a"do domíngo._ ·a dos deputados e senadores. Coitadosl Mu\tos estão_ Com
as contas bancárias no vertnelho. O Globo, edição de mítem,
***
Praxe? CoStume? Facilidades? Tanto fàz, poiS à Véfcfade dava notícia _da pobreza de nossos representantes. _Afiilai,
. o povo é pobre, mas não precisa ter representantes tão pobres
é qu~ se um operário comum propusesse ao ge!ente çia fábrica
o mesmo regime de trabalho, seria posto na: rua na meSma que durmam nos gabinet(is. do Congresso para iião pagar os
ijora. Senadores ~,dep.utad_os precisa_m eStar~em suas bases, aluguéis simbólicos dos apartamentos_que pelo Congresso lhes
é claro, e, em funçãO çlessc:~- necessidade, são poucos os~que são destinados. E_até já houve quem, por cat~-sa.dos subsídios,
permanecem na Cãpltal Federal nos fins de semana prolon~ quisesse dar um tiro na cabeça. Que coisal Certam.en~e_ negados. Mas não seriam os reCessos de julho e do firi:L de ano nhum voltará a _se candidatar. O que cometer a loucura _de
os períodos apropriados para isso, fora·algu_!lla visita inuSitada querer voltar ao Senado ou à Câmara não deverá receber
-os. votos do eleitorado. Em seu próprio b_enefício: A ~~ssos
e excepcional?
ricos eleítores não cabe o direito de exigir d~sses çienocl_aPos
.patriotas o sacrifício que eStão fazendo, martírio que_ ul_traEm nada contribui para melhorar a imagem dO: Legislativo passe_ .o~ limite da resistência humana isto" não~ Até de um
essa correria do esforço concentrado verifíCada rotíneiiamente - aumefitozinho que iam se atribuir agora, em meio ao mandato,
.duas vezes por ano. Em jun_ho e em novembro, muita coisa parece que desistiram. Pretende~ substitu~~I_o por urfi.a~c"io~
a~ab~ votada a toque de caixa, açodadamente. Mas no resto nal!.mais discreto, sob o título de "encargos de gabip!ete",
no pequeno valor de dois milhões e quinhentos mil mensais,
do tempo, tudo dorme. Ou cochila.
ao qual deve ser somado o aumento "regulamentar" do mês .
Com isS0 1 ninguém sabe aO certo quanto t:ecebem a cada
Muita gente tem sJdo eleita através de campanha-s contra · mês esses sacrificados pela pátria._ .
"os' políticos", e a maioria nada mais quer do que· transfor- · · · · Calcula~se que s_eja coisa _da ordem de_10_ mllhõÇS_._ Pelo
, mar-se num deles. Junto· à opinião pública, antes mesmo das que se _observa, não é negócio ser deputado, embora muitos
· eleiÇões·, a cantilena é -a semana: o eleitor comum_· abomina, queiram ser para fazer negócio. O sa~rifícío é muito grande.
çritica, ridiculariza, mas acaba votando, sempre iút-esperança - Coitados, devem ser liberac;io~ pelos- eleitores desse encargo
.
..
..
, de que aquele seu candidato, desta vez, apresertta~se para · sobre-humano.
Políticos- Sua opinião sobre os pOlíticos -é tax-ativa.
mudar. Só que nada muda.
"Sempre protestei e continuo protestando porq-ue num~ã ctevi
·.nada a político nenhum, nem a governo. O. que tenho foi
Não se cometerá a injustiÇa de imaginar que melhor fun~ . tudo.graça~ ao meu _trab,alho. Tudo ql_le eu te;nto faz~r e que
·clonaria-o p-aís sem CõD.gteSso e·Sem políticos. As experiências ·.,de alguma forma dependa .de autorização de algué~ do gover'do passado não aeixãffi dúvidas, tanto as verificadas n() Estado' no empaca."-.
. -.·Novo quanto no Regime Militar. Mas os políticOs, sempre
-Sobre a imagem do Brasil no .exterior.Pelé .sugere: 'jO
que ressurgem de um sufOco desses per~em a oportunidade governo tinha. que incentivar homens ·como Nélson Piquet,
de afirmar-se. Ainda há dias o Congresso aumentou ·os venci~ __ :Airton senna e o_s _campióes do hipiSmo; do judó para divulga~
mentes dos deputados e senadores. Nada mais justo, ·porque rem o nosso pafs de forma positiVa'', e faz uma últiina definição
a inflação deste ano beira os 300_ por cento. O diabo é que dos políticos brasileiros._ "Eu combato esses políticos e não
o trabalho nãd corresponde aos aumentos. Pelo menos na tenho medo porque nunca ganhei nada de ninguém. 0&-po1íti~
escala do mortal comum que é o assalariado, as coisas se cos_brasileiros, além de corruptos, são burros~Eles não produ~
passam de modo difeferlte.·
··zemnadae ainda impedem que o povo produza. Se não fossem
burros, veriam que s6 inceD.tivando a ProdUção o país creSceria, e eles teriam até mais o que roubar", conclui.
· -Ruim _com o Congresso, pior se;nl- ele, contin!ia s_endo Estado de s. Paúlo
a máxima democrática, mas é bom não confiai deriiais. O
radicalismo não deixou_ de estar presente em nossa política, ...A TERAA DO BOMLAbRÁO
e, se ajusta ou irijuStã.ritenteocongresso ·não" consegu-e afastar
Augusto Nunes
a mancha de que não trabalha ou só trabalha forçado, fica
evidente estar outra vez, atuando a erosão. Uns querem parla~
Às v~_sp~_ra_ª' 9-as_ f!l~ições de 1986, um senador nordestino,
mentarismo 1 que é o governo do COrigr~so, e nada pior para conValescente de uma complicada cirurgiã {máiSjã re-vigorado
eles do que essa encenação. A emen·da Rícha, que antecipava para a" prática da caça ao voto), aninhou-se ilurit estrelado
o plebiscíto foi derrotada há dias, mas derrota maior sofrem hotel de São Paulo, aparentemente decidido a ilustrar a· tese
os parlamentaristas a partir do desgaste parlamentar. Afinal, segundo a qual viver bem é a· melhor vingança. Sempre sob
durante os recessos ou, mesmo, no período normal dos traba~ o generoso patrocínio ·do Seriado da República, o pai da Pátria
lhos, será assini que deputados e sena:dores conduzirão as se espalhou por três suites.· Uma serviu ãõ repouso do guerquestões de governo?
reiro. Outra a?!fgou- .a· feliz consorte._A terceira ficou· reser-
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vada a audiências concedidas pelo senador a eleitores em
trânsitO pelo Sul Maravilha. E assim se passarn:m alguns dias;
esplêndidos dias.
Essa pilhagem indireta dos cofres públicos seria arremata
com em minucioso, devastador ataque ao frigObar. Antes
de assinar a conta, o senador saqueou cuidadosamente as
três geladeiras, -captUrando tanto o que havia no interior "quanto nos arredores. Refrigerantes, miniaturas de garrafas de
bebida (nacioilais estrangeiras), pacotinhos de amendoim,
latinhas de castanhas de caju, lâminas de babear descartáveis
-nada, rigorosamente nada, escapou-à senatorial rapinagem
(nem mesmo chocolates Toblerone). De graça, como ensina
o brasileiríssímó ditado, até injeção na veia-:-- ' FuncionáiioS'do Senado encarregados de pagar as contas
do vhijante, embora um tanto espantados com a abrangência
do furto, não pareceram surpresos com o crime em si, nem
com a identidade do seu autor. Para olhos habituados a contemplar a passagem dos freqüentes trens -da alegria tripulados
por Senadores, três pequenas geladeiras trafegando em fila
indiana não chegam a configurar algum cenário de§oncertante.
Além do mais, o Congresso Nacional tem hiStoricamente abrigado condecoradas contrafações dos trombadinhas. Às vezes
em cargos estratégicos- co~o era o casO -do guloso Seriad;or
nordestino.
--- -Não deixa de ser estimulante imaginar o_que ocorreria
se o Poder Judiciário brasileiro aprendesse a investigar delitos
e a enquadrar criminosos - seja qual for a extração social
do meliante, seja qual for o cargo que ocupa- com a naturalidade e a determinação exibidas, por exemplo, pelo Judiciário
dos Estados Unidos. Nos Estados Urridos, a Jll!t!ça se mostra,
efetivamente cega a plaquetas que adornãffi inesas -de delinqüentes ou ãs dimensões ·de sua- conta bancária. No Brasil,
a Justiça tem um olho aberto para identificar (e em seguida
esquecê-los) bandidos ilustres. O olho cego fica reservado
a gente para quem cesta básica é siriônimõ de banquete.
Os americanos têm-nos oferecido sucessivos, e eventualmente draniáticos, espetáculos- de respeito aos- códigos em
vigor: Recorde-se. uma vez mais, o caso Watergate' e seu
desfecho exemplar, Um presidente da República, Richard
NíX:ón, Viu-se escorraçado do poder tão logo foi cólilprovado
seu envolvime-nto em agressões à lei. H. R. -"Bob" I:Ialdeman,
dono de um posto equivalente ao do chefe do Gabinete Civil
no BraSil, curtiu dois anos de cadeia. John Ehrlichman, principal assessor da Presidência para assuntos domésticos, também ganhou longos meses de isolame_~to para refletir com
calma sobre as voltas que o mundo dá. Até mesmo um ministro
da Justiça, John Mitchell, pôde examinar de perto, como hóspede compulsório', o- funcionamento do sistema carcerário
americano.
Há muitoS eXeini)Ios em outras áreas, todos r~centes e
.bastantes didáticos. O banqueiro Anthony Gebauer teve de
trocar seus impecáveis colarinhos brancos pelas golas mais
fogadas que os sentenciados costumam usar. Militares que,
entusiasmados com a impetuosidade do xerife Ronald Reagan,
miravam no Irã e nos "contras" nicaragüenses e acertaram
a própria testa tiveram de entender-se com os tribunais. Enfim, enquanto nossos bicheiros vão descobrindo o mundo maravilhoso do narcotráfico e do contrabando de armas pesadas,
a Justiça americana distribui penas de até um século de cadeia
entre chefões mafiosos que sonhavam morrer tão dOcemente
quanto o Vito Corleone criado pelo eScritor Mário Puzo.
No Brasil, as espertezas destinadas a assegurar a impunidade de criminosos para os quais não -eXistem celas suficien-
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temente confortáveis chegaram a tal grau de requinte que
invadiram o universo de medicina. Em nosso paraíso tropical,
existe uma doença- cleptomania,:___ que só ataca quem ganha
acima-de dez salários mínimos. Abaixo desse limite, a polícia
informa: sai o cleptomaníaco entra o ladrão. Fica estabelecido,
portanto, que a incidência de certas moléstias está subordinada
ao censo socio-econômico do IBGE.
Admita-se, assim, a remotfssima hipótese de se tentar
transferir do hotel estrelado para alguma cadeia um senador
pilhado em flagrante no ato de furtar o dinheiro do contri'buinte e materializá-lo em chocolates, castanhas de caju, mi. ~i~~~ra~ de vodca e !efrigerantes. Um médico --amigo logo
demonstrará que, embora pare·ça ladrão, o autor do furto
é apenas um cleptomaníaco. O pai da Pátria será então deslocado para a suíte de um hospital cinco estrelas.
A conta do tratamento, naturalmente, deverá ser remetida ao Congresso.
Augusto Nunes é.diretor de redação do Estado.

· O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) .;:_.Concedo
-a palavra ao nobre Senador Ami~ Lando.
. O SR. AMIR LANDO (PMDB·- RO. Pronuncia o seguinte discurs-o.) - Sr. Presiden.te, Sras. e Srs. Senadores,
o grande debate nacional tem, hoje, um tema comum: a crise
brasileira. Nas ruas, nas praças, nos jornaiS, na televisão,
no.Congresso, a crise econômlcà, acrise-morar, a crise política,
a crise de govemabilidade são os desdobramentos mais utilizados na expressão do sentimento cotidiano do operário, do
empresário, do trabalhador rural, do político, do autónomo
e do burocrata.
Em outra oportunidade, já discuti as várias dimensões
dessa crise.
A ênfase maior do meu pronunciamento se concentrou
na análise da crise do Estado brasileiro e na preocupação
em avaliar o poder público enquanto protagonista da própria
cris_e. P_rocurei ressaltar a necessidade de distinguir a crise
real do Estado daquela que é maquinada por ele próprio
enquanto estratégia- de autodefesa e de manutenção do status
quo~

A crise falaciosa, alimentada pelo Estãdo, dissimula a
crise real e tende a absorver parcela_maior do tempo dedicado
à anãlise do quadro atual do País.
Parece-me, inclusive, q_ue também aí se ~aterializa urna
dicotomia. O empresário, o operário,- o trabalhador rural se
envolvem muit<? mai~ com a crise real, _c~mcreta, transParente.
Os _po_l(ticos, de uma maneira geral, divagam suas ·discussões
_no campo da crise maquinada.
Se essa dicotomia é verdadeira, p•eocupa-me a hipótese
da classe política estar, com sua atitude, legitimando uma
crise enganoSa e, co:hseqüentemente, a autodefesa do Estado
que se omite de enfrentamento da crise real.
_ ~ evidente que não falta ~o poder executivo o conhecimento da realidade du País. A sua porta batem, cotidianamente, punhos cada vez mais Cenidos, enrijecídos pela queda
nos lucros, pelo desemprego, pelos baixos salários e pela fOine.
A sua porta apel!as separa a _distância entre p~otagonistas
e de uma mesma_ crise. O goVerriO- é pútrcipe dela própria.
MaS a -pOpulação depositou em suas mãos confiança, j>Oder
e instrumentos pata· capitanear a Procura de possíveis rumos.
A inapetência~, o-s interesses envolvidos e a falta de orientação quanto aos seuS piúplios rumOS iinpedem o Executivo
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de enfrentar a- crise real. E parece não lhe faltar habilidade
para disseminar ficções ameaçadoras de retrocesso político

como forma de redirecionar a discussão de uma realidade
que é cada vez mais evidente.
__ __
___
O que me leva a acreditar nessa dicotomia é o fato de
que questões cruciais relativas à crise real não têm encontrado,
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já se compara à de pigmeus afrisanos:---OS- nordestinos, que

já representam mais da metade da pobreza do Pafs e que
já amargam uma esperança de vida corr_e~pondente a dez
anos inferior ã média nacional,_ assistem de forma dramátiCa

ao aparecimento de uma

sub~raça

com_ uma estatura média

abaixo de 1,50 m e uma dimensão do cérebro também menor,

no parlamento, a ressonância que se espera para a solução trazendo como sequela uma diminuição em torno de _40%
dos principais problemas do País. Essa falta de eco para discus- de _sua capacidade intelectual.
sões_deproblemasquenãosãoconjunturais(afome,amiséria,
É este o quadro que o Brasil real vem criando. É este
o desemprego) e, pior, a escassez de propostas efetivas, leva o quadro que vai tomando conta do Pafs e não se move palha
este Congresso a estimular o recrudescimento da crise real, para mudar o rumo dos fatos e dos acontecimentos.
que envolve uma realidade cuja estrutura já se encontra basSão os nordestinos de hoje que, persistentes, permanetante abalada.
cem em seus locais d.~ o~geq~_ e ~:,m:~,b~m. _os que se espalham
Amídica se encarrega de eliminar as defasagens de témpo por todo o território nacion-ãl. São,-9s_ bi-asileiros de _hoje e
e espaço entre os centros- de decisão política e o território de amanhã, cujo futuro será teste:mun,ha. de gef<l:ç~e~ _com
nacional. Com raras e elogiáveis ·exceções, assiste-se ao seu características _diferentes daquelas que o potencial do País,
atrelamento aos interesses do poder, em um processo curou- se bem utilizado, poderia reverter o seu comprometimento.
Iativo de mútua auto-sustentação e de sobrevivência recíproca.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a·-cnse nlãior é a
A fome é real. Que repercussão tem suscitado o nosso moral, é a crise de governa~~~dade 1 é 4_ c:rjse; -sobretudo,
debate sobre os entraves à efetivação da reforma agfária como de p:mfiaiiÇa que se estabelece po_B~;asil._
forma, entre outros objetivos, de incentivar a produção de
Um País que já apresenta dificUldades, inclusive ao estrualimentos?
turar a defesa do seu próprio territóriO, à medida que _o_ba"ixo
O desemprego assume proporções- alarmantes. Que pro- - padrão físico e intelectual de sua juventUde impossibilita o
postas efetivas têm tido encaminhamento concr~to por nós ingresso nas Forças Armad~?
_
. ~_
políticos para minimiza:f"Os efeitos de uma Política económica
O jomaJ _CorTeio ~raziliense, de 20 de _q_utubro último,
recessiva?
··
com C! título HAltur(!. __dificulta recrutament_o_••, denuncia que
As estatísticas são pfeocupantes. QU.ase a trietáâe da po- ~os 800 mil joyens brasileiros que passaram neste- ano pelas
pulação brasileira vive na estrita miSéria- óu eri:t sitiüiÇão _de -COmissões de seleção das ~orças Arm,ad.as, 40% foram consiprobreza absoluta. São cinco mifhões de crianças-com algum derados incapacitados por problemas físicos,' somados a ·um
grau de desnutrição. A -subnutrição ati~ge unia em ~da três núniero Sign"ificativo de inaptos por oUtios problemas_ sociais,
__
_ _
crianças até cinco anOS. Quã.ntós são os meninos de r~a que, cOmo_ delinqüência e uso de drogas.
sobrevivendo à fome e à violênCia urbana, constituirão o País -- · ]j, cada vez mais difícil o recrutamento_de jovens em
regiões deprimidas, pois ali o padrão de a~tura não-_ati~.ge
do próximo_ século?
A pobreza constrói um país em movimento, de nómades. ),70 m~ exigênci!i mínima ideal para o illgresso no Exército,
País da migração da pobreza tem quase a metade de sua na Marinha e na Aeronáutica que, inclusive, por força do
população fora dos locais d~_o_rigem. Um terço das famílias baiXo biotipo de nossos jovens, instituírãm- o padrão - altura
brasileiras já se deslocou pelo menos seis vezes dentro ~o em 1,64 m.
_
próprio país. A grande riqueza do Brasil que se caracteriza
Tambéln aí transparecem os dois brasis que tenho enfati.pela diversidade de sua cultura se dilui com a migração desen- zado_ nos meus pronunciamentos. As unidades das Forças Arfreada, em um processo de perda de indentidade, de tradições madas consideradas de elite em Brasília sãO obrígadás a recore de seu próprio modo de vida, de desculturação~ _
. -.rêr" prioritariamente aos Estados do Suie do Sudeste para
Constrói-se um País de marginalizados. São populações o recrutamento de seus soldados. Assim se expressa o Correio
rurais que o mercado de trabalho urbano não absorve e lança Braziliense.
sob as pontes e os viadutos deteriorando, cada vez mais, a
Mas a.minha_concepção de_doi~J?rasis não se orienta
sua condição humana e sua própria cidadania. Constrói-se, -por ciitériOs tei-r:ltoii8.is. A distância entre a riqueza de pouCos
portanto. um país sem cidadãos.
,
_ __
e a mi~éiiá da maioria absoluta dos b~asileiros é ca<4 yez
Esse é um país real. Vivendo uma crise real. Que -não __ mais evidente em tod9s ç>s pontos ?este_ imenso País._ Diria
é nova mas que se agudiza a ponto de gerar, no País, uma que a miséria é uma questão nacional é ~ssume proporções
nova espécie humana, conseqüência da fome e da desnutrição. maioi'es em determinadas regiões brasileiras_
O assunto já foi por mim ábordado_ em discurso recente.
O que me espanta é a velocidade coltl que se intensifiCou;
Naquela oportunidade, ao enfatizar as questões da miséria . -nOS últimos anos, a miséria da população.
e do desperdício de alimentos, chamei a atenção para o fatp ·
os discursos, as teses, os estudos recetites sobre modelos
de que um em cada cinco brasileiros com idade entre 20 e -de ocupação da terra nos Estados do sul, por exemplo, enc_on25 anos possui uma altura que pode ser classificada como tram-se, hoje, totalmente defasados. Como e onde vivem,
nanismo. Citei fontes oficiais-e apontei que a-situaÇão é piOr nos dias atuais, os outrora pequenos produtores de alimentos
nas regiões mais pobres e na população _que percebe rendas do sul? Engrossam a grande massa de Jam_intos sob tetos iroinsuficientes para a aquisiçãO de- uma dieta familiar mfninia.
provisados nas periferias das cidades, em um pro~;esso de
Agora, a Folha d_e S. Paulo, na edição .do Ultimo_ dia favelização de municípios d~ _l'~9_u~?-~-~-~~~io portes.

lO, estampa informações que devem ecoar de forma contun-

dente neste parlamento e em todas as discussões que contemNas grandes cidades, a situação é degradante. Para morar,
plem a realidade brasileira.
_
_ __
nem mesmo_c~s favelas são mais acessíveis pãra gi-andes contin-.
Sob o título "Nordeste tem novas espécies humanas", gentes de brasiJeiros. São- conterrâneos que ·como teta posa !e portagem registra que a estatura do homem nordestjno _ suem apenas marquises e comoJmred~s os suportes e as esca-
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vações de pontes e viadutos. Esses homens encontram

n~s

marquises o teta, que deve ser o abrigo sagrado da _família.
Se hoje ternos dois brasis e a tendência verificada por
séries históricas ê a deterioração das condições de vida, que
país teremos pa-ra os brasileiros do amanhã? Esta é urna pergunta que deve colar fundo na consciência de quem tem ao
menos sensibilidade de ver no outro _um irmão, de ver alguém

da mesma espécie, que reclama a ~oli~ar~edade mais ampla
e irrestrita. · ·
Essas mesmas séries históricas têm sido utilizadas pelos
governos que se sucedem para se eximirem de culpa pela
caótica situação do Brasil. Alegam heranças de seus antecessores para descartar respons-abilidades. Isso não implica em
que todos eles, com maior ou menor ênfase, não tenham
utilizado essa mesma situação caótica para balizar plataformas
políticas eleitorais recheadas pela demagogia.
_ _
_
Não existem mais razões para grandes elaborações diagnósticas. As previsões sombrias baseadas no Brasil real proje··
tam a urgência do redime_nsionamento do enfoque de nosso
discurso. Do diagnóstico para propostas conctetas. Cori.fiecemos sufiCientemente- o País. Urge que consolidemos esse
conhecimento e reorientemos o debate em torno de alter·
nativas.
O Sr. Josaphat Marinho -Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. AMIR LANDO- Com muito prazer, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho -Nobre Senador, V. E)c! tràça
o perfil de anomalias que correm ão longo do País: umas
atingindo o homem, outras, toda _a economia _do País.
O quadro, como V. Ex~ mesmo assinala, é cada dia _mais
gritante, tão gritante qUe vão surgindo aspectos novos da crise,
surpreendentes para quem não a a-companha. Ain~a há dias,
a imprensa do País anunciava que proprietários. de apartamentos de luxo, no-ruo de Janeiro e em São Paulo, estão
fazendo com que compartilhem deles moradores que possam
pagar aluguel. Até em apartamentos de quatro quartos em
ruas nobres do. Rio e de São Paulo. Se isso se verifica na
classe alta e média, que a cada dia se empobrece mais, i~agi
ne-se - como V. Ex~ está assinalando - a quanto chega
a desgraça no lar dos economicantes fracos! Cumpre, porém,
que insistamos num pOnto, a respeito, do qual 3:Iiás, aqui
tenho mais de uma vez me referido: não corrigiremos essas
anomalias se não substituirmos o sistema arcáicO e _impróprio
de decisões atomizadas, isoladas, e circunstanciais, por um
trabalho de planejamento adequado, amplo e objetivo. Enquanto tal não se fizer, não tererrios condições de enfrentar,
no coD.junto do País, as dificuldades que molestam toda a
sua população. Infelizmente -convém que se inSiSta=.:. há
um certo espírito de liberalismo capitalist~_ no ~~fs que só
cuida da livre iniciãtiva e economia de mercado. Enquanto
assim se pede a ausência do EStado d~i tidffiiriiSti'3:Çifó públíca,
sobem os preços de todos os produtos, a começar dos de
primeira necessidade, agravando a miséiül dos que muito já.
sofrerri. Insista V. Ex•, como já tem fe-itO; na tese, até Ciue
um dia ela possa ser vitoriosa, antes que o pOvo a faça vitoriosa
por outros meios.
O SR. AMIR LANDO -Gostaria de agradecer o brilhante aparte de V. Ex• e dizer que concordo na sua essência,
na sua forma, até na: sua beleza estética, Sobretudo, na profundidade com que V. Ex~ fere a questão. v: Ex' tocou no ponto
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fulcral, que reside na falta de um Projeto Brasil, num Plano
de Cof:~struç~o Nacional, num Projeto-de Salvação Nacional,
enfim, num plan_9 económico capaz de redimir este País com
a sua história e com a sua vocação de grandeza._ E o Congresso
deverá, a um certo ponto, colocar essa queStãO na mesa, não
apenas no Senado da República, como ponto de partida para
a negociação, para o entendimento, mas de forma definitiva,
porque não adianta a toda hora se aprovar aqui legislação
ca~:~sufstica, legislação transitória, leis que não atencJem â necessidade do povo brasileiro, injustas, imprõpriã.s; ·ín3.plicáveis, inúteis. Deveríamos colocar como condição da nossa
atividade leg~slativa de aprovar plano, conforme, aliás, ordena
a Constituição e que V. Ex~, num alongado discurso, o fez
de fonna tão clara e verossímil, com base na nossa Lei Maior.
Este é o caminho. Este Congresso Precisa tomar uma atitude
e~evada! autónoma, independente; uma· atitude que atenda
· à Nação e não o Poder Executivo, porque o Poder Executivo
é a parte apenas do Estado, não é o País, não é a Nação.
_ . . ,
Continuo, Sr. Presidente:
O conteúdo, desse já por demais conhecido diagnóstico,
aponta na direção de que os discursos, a partir de agora propositiVôs, não sejam vazios, formaís e vivos apenas no limite
da duração das ses-sões plenárias.
Reconhece-se que o di~gnóstico do País foi recheado por
inúmeros erros de governos passados. Não se espera que o
Governo atual inaugure em seu_mandatu_o_BrasiJ de todos
os nossos sonhos. O que não se admite é transformar a crise
brasileira apenas em ingrediente para justificativa de inapetêncíã. e para sedimentar belos discursos.
_ _.
É imperativo ampliar o horizonte _temporal e espacial.
É o primeiro passo ~ infci_q de_ uma caminhada que pode
·ser longa. O futuro não se restringe à duração de mandatos.
Os homens não podem construir sua própria hístória para
seu desfrute exclusivo. Muito_ menos aqueles que optaram
para a vida pública. Os diagnóstiCOs a serem elaborados por
gerações futuras somente serão distintos do atual se nossas
propostas de hoje forem factíveis e ressonantes.
Podemos não ser responsabilizados pelos erros do passa..do. Mas, no futuro, poderemos ser culpados pela inércia -do
presente.
Apesar do quadro tenebrgs9__~_ob_ nossos -pés, apesar da
realidade patética cuja crueldade roça nossas faces, apesar
do doloroso sofrimento dos trabalhadores da cidade e do campo, apesar do quadro perverso talhado pela fome dos desempregados e dos que nunca tiveram acesso ao trabalho direito'
tão sagrado quanto o direito à vida, apesar de negra escuridão
destes dias, nenhum gesto se esboça para acender ao menos
uma cabeça de fósforo para fazer luz.
Apesar do que ocorre nas nias, nas praças, nas fábricas
nos foçados, nas clareiras da abóbada da Floresta Amazónica:
onde o solitário seringueiro com o candeeiro na testa ilumina
o _tênue e invisível caminho da floresta, como rascunho nestas
frágeis linhas agora:.
Apesar de tudo isso, â cada dia o Exm". Presidente desta
Casa abre uma nova sessão, repetida durante todos os dias
úteis de cada Legislatura, e, num ge~to mecânico, O ilome
de Deus é invocado.
A invocação ·da proteção de Deus soa como agressão
ao primeiro mandamento, "Amar a Deus e ao próximo como
a si mesmo", Que Deus nos perdoe pela nossa falta de sensibi. Iidadl! com o. Brasil real e concreto. Que Deus perdoe a nossa
falta de ação_ e nossa omissão contumaz, -â nóssa inérçii e
rogo-lhe para que nos ilumine e nos aponte 'novos caminh~s.
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Por ora resta constatar a brutal verdade dessumida dos
versos de João Cabral de Mello Neto, colhidos no _cotidiano
dos nossos irmãos nordestinos. A beleza de sua rimas denuncia

uma realidade cruel. Podemos e devemos hoje, enquanto representantes legítimos de toda a Naç~o brasi!eira, extrapolar
essa realidade cantada em versos. Afmal, hoJe...
"Somos muitOs Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também pOrque o sangue
que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais em tudo na vida,
morremos de morte igual,
mesma morte severina;
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes do vinte,
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida)."
Somos Severinos - Gabiru
Que a Folha denuncia.

DOCUMENTOS AOS QUAIS SE REFERE O
SR. AMIR LANDO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
HOMEM-GABIRU
Tamanho da Miséria
Com 1,35m, o trabalhador rural Amaro João da Silva,
47, e sua fanu1ia fazem parte dos nanicos: uma das novas
"espécies humanas" que a desnutrição fez surgir n~- sertão
do Nordeste. Nas cidades são chamados homem-gab1ru porque, como os ratos, vivem do lixo.
Folha de S. Paulo- 10-11-91
NORDESTE TEM NOVAS
"ESPÉCIES HUMANAS"
Homem-gabiru
Com ~..., ...lo da pobreza do País, região possuf23;7 milhões
de pessoas vivendo com um quarto do salário mínimo
Da Redação
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Atualmente, o Nordeste concentra 53% da pobreza do
Brasil, com 23,7 milhões de pessoas vivendo com uma renda
per capita inferio'r a uni quaito do saláiio míitimo.- Ein pesquisas recentes em Estados da região, foi comprovado o agravamento do índice de desnutríçã0 infaniil. De· cada mil bebês
nascidos vivos no Nordeste, 79,o não completam um ano.
ESTATURA DO HOMEM NORDESTINO JÁ
SE COMPARA À DE PIGMEUS AFRICANOS
Xico Sá

En vi_ado especial a Recife
O trabalhador rural Amaro João·da Silva, 47, do Engenho
da Bondade, no município de Amaraji (a 100km de Recife),
tem 1,35m. Está 33 centímetros abaixo da média de tamanho
dos brasileiros, que é de 1 ,68m. No Nordeste, a estatura média
cai para 1,62m.
Pelo menos quatro dos seus 13 filhos podem estar no
mesmo caminho: o nanismo. A situação de muitos vizinhos
de Amaro não é diferente e confirma no País uma "espécie"
criada pela fome - os homens nanicos.
Previstos por cientistas há pelo menos duas décadas, esses
homens tendem a encolher ainda mais nas gerações futuras.
Eles não se distinguem apenas pela estatura. O tamanho do
cérebro também é menor e chega a ser até 40% menos capaz.
"Às vezes eles esbarram nas mais simples operações matemáticas", diz o médico pernambucano Meraldo Zisman, 57,
que está preparando o livro "Bras~l Nanico", em que analisa
o tema.
Hoje já é comum no Nordeste a estatura ~baixo de 1,SOm.
O ta:niánho equivale ao dos pigmeus da Africa, que têm em
média 1,48m. "A tendência do nanismo é mais forte entre
os nordestinos, mas começa a se espalharpelo País-inteít:o",
diz Zisman.
- - - -Ele aponta a ex:cortadora de cana-de-açúcar Alaíde Pereira, que trabalhava nas usinas da Zona da Mata de Pernambuco, como -exemplo de ignorância comum na região, agravada também, segundo Zisman, pelo nanismo.
Ele não saPe sequer a idade (aparenta 60, mas os vizinhos
dizem que tem 50, não tem idéia do seu tamanho (cerca de
1,45m), não sabe o cargo ocupado por Fernando Collor de
Mello e não pronunCia nenhuma frase com ordem lógica;
O pesquisador do IBGE Mário José dã Silva, que entrevistou Alaíde na manhã de quarta-feira passada, conta que
encontrou muita dificuldade para preencher os 168 questionários do Censo que já concluiu. "Tem gente que precisa
reunir os filhos e contar um a um para responder quantas
crianças tem", diz.
Com uma renda média de Cr$42 mil por mês, Amaro
tem mais condições económicas para tentar livrai" seus filhos
do nanismo comum entre a maioria dos nordeStinOs. Três
de seus filhos chegaram~ adolescência com aparência saudável
e devem ultrapassar a barreira da média nordestina de altura.
Duzentas crianças do povoado Engenho da Bondade já
estão com o desenvolvimento físico e mental comprometido.
Seus pais ganham menos de um salário mínimo poi mês.

A seca, a expansão da pobreza, a incúria administra~iva
e a inexistência de projetes económicos fizeram surgir no
Nordeste novas "espécies humanas". Vivem nas periferias
inchadas das cidades nordestinas ou no sertão abandonado.
São chamados de homem-gabiru na área urbana, porque, como os ratos, vivem do lixo. Ou nanicos, nO sertão,_ porque
DESNUTRIÇÃO CRESCE, DIZ PESQUISA
já não alcançam mais do que 1,45m. ·
Prevista por cierl"fistas há pelo menos duas décadas, esta
Do enviado especial
diferenciação do tipo médio nordestino tende a encolher com
Os números de recentes pesquisas feitas em Estados do
o tempo. Em algumas áreas da região, já é possív-el encontrar
homens nordestinos cujo taman~o equiv~le ao ~os pigmeus Nordeste mostram um agravamento do índice de desnutrição
infantil. Os primeiros dados que surgem depois da Pesquisa
africanos.
-
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Ao lado de Severina e de -sua ·neta, alguns ra~os removem
pequenas montanhas de lixo.
Getson Barros._aímna qu·e só atitudes comO--a- sua, -de
manter um· guarda-lixo, podem fazer com que o poder públíco
afaste as pessoas do lixão._ ~·A Prefeitura poderia organizar
no local um criatório de mil porcos", diz.
Eirtré a buSca de cómida no lixo e de caranguejos na
lama do mangue da Ilha Sem Deus (uma favela do Recjfe),
Aluísio Cláudio da Rocha, 41, representa para os pesquisadores do Ce11:tr9 Josué_ de Castro um tipo comum hoje na
periferia da cidade.
Aluísio pas~a aos poucos_ de homem-caranguejo, espécie
definida pelo cientista Josué de Castro (um dos maiores estudiosos~ do problemada fome no Brasil), para homem-gabiru,
que sobrevive no lixo das grandes cidades.
- --=A decadência ecológica dos mangue~ na região metropolitana do Recife, agravada por aterros e poluição, seria um
dos fatores responsáveis pelo aumento do número de pessoas
que passam da lama para o lixo, segundo o sociólogo Nogueira.

Nacional de Saúde e Nutrição, divulgada em 1989 pelo Ministério da Saúde, comprometem ainda mais as -condições de
vida na região.
A proporçâo de crianças desnutridas d(:!_ um a_ quatro anos
em Pernambuco cresceu de 24,37%, emjaiíeiro de 1990, para
30,19%, em dezembro, segundo pesquisa do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), da Unicef e Minisério
da Saúde.
Essa tendência preocupa o médico e consultor da Unicef,
Malaquias Batista Filho, "Infelizmente a expectativa é de agravamento, mas esperatilos confinnação da tendência".
O quadro de desnutrição- indica que mais criãnÇas podem
nascer com menos de 2,5kg, condição que amplia as chances
do nanismo e da morte no primeiro ano de vida.
Outra pesquisa do Sisvan registrou_crescinierito no índice
de desnutrição entre as gestantes. De janeiro--ã julho deste
ano, houve um aumento de 38~34% para 47,56%. A tendência
precisa ser confirmada em novas pesquisas.
Folha de S. Paulo -10-11-91
HOMEM ARMADO
.
IMPEDE ACESSO A LIXÁ O .
Na periferia de Olinda, fome cria bomem-gabiru,
como é conhecido um tipo de rato graúdo
que vive do lixo
Do enviado especial
O pernambU.cilrio Manoel Sev~rino de. -':fuz,
ganha
um salário míriimo por mês para evitar que-cerca de 200 pessoas famintas invadam um lixão de alii~ent.,s podres na periferia de Olinda (PE). O guarda-lixo trabalha armado com
um revólver e uma espingarda calibre 12. O grupo de famintos
faz parte de uma "espécie" nova no País: o homem-gabiru,
como é conhecido no Nordeste um tipo de rato graúdo, que
- ---- vive prinCipalmente do lixo.
Essas pessoas freqüentam regularmente o lixão da Prefeitura, a um quilómetro da mira das armas de Manoel Severino,
que protege uma pocilga vizinha. A ameaça de invas~o começou há oito meses, quando caminhões procedentes de_ supermercados começarãm a desviar o itinerário e -despejar restos
de frutas e verduras no terreno protegido pelo guarda-lixo.
O desvio dos caminhões foi orientado por Gerson Barros,
antigo administrador do lixão da Prefeitura, que descobriu
que poderia utilizar parte das duas toneladas diárias de alimentos estragados para manter uma pocilga com 40 porcos no
terreno.
---Uma exposição de fotografia realiZada recentemente em
galerias do Recife mostrou colagens sobre o tema "Hqmemgabiru (catalogação de uma espécie)". O sociólogo Valdevando Nogueira, 43, diretor do Centro Josué_de Castro, diz
que "o pior é que o País começa a- se acostumar oom imagens
que só eram possíveis em partes da África". O centro patrocinou a exposição e é especializado_ em_ estudos da fome.
Sem esperanças, nem Çierspe'diva·s de dias melhores, o
homem-gabiru aposta pouco no futuro. "A gente quer só
comida", diz Severina Alves de Freitas, 58, q~e leva a neta
Leandra, de 3 anos, todos os dias ao lixão de Olinda. "Luxo
é pra quem pode", diz Severina.
Cobertas por uma nuvem de moscas, avó e·neta separam
restos de alimentos, quase sempre -ãtiopeladas pelos catadores
de papel e latas. Assim como os demais freqUentadores do
lixão, Severina está revoltada com· a-proprietário da pocilga.

"3t
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Ca:feteira)- Concedo
a palavra, como Líder, ao nobre. Senador Cid Sabóia de Car·
valho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO PRONUNCIA DISCURSO QUE; ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,-SERA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
.
-

. J?_~rante.P _d,isc,urso t{o sr: _Cid ~tibóia. 4e Carv_a!ho,
o Sr. Ep_itái:io Cafetêira, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos - Aureo Mello - Carlos De'Carli Hugo Napoleão -João Calmon - Nabor Júnior - Ney
Maranhão -Teotónio Vilela Filho.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _Sobre a Me. sa, os projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.São lidos os seguintes
PROJETO PlJ: LEI DO SENADO N• 379, DE 199f ..
Dispõe sobre o pequeno e o mini produtor rural . ./
O Congresso- NaCional decreta:
Art: 19 Estalei define o pequeno e 6 mini prOdutor rural
pata quaisquer efeitos e, especialmente, para os fins da política
agricola.
..
. .
___ ~rt_. 29 .Enf~n9e-se por pequeno produtor rural aquele
que desenvolva exploração agropecuária como ocupante, proprietárlo1 posseiro, arrendatário ou parceiro e que atenda
-cUiriulativamente ,aos seguintes_ requisitos:
·
I - utilização do trabalho direto e pessoal do produtor,
com -o- auxüio de mão-de-obra familiar e sem o concurso de
emprego permanente, podendo haver o recurso eventual à
ajuda de terceíros_ nas fases da atividade agrícola que demandem maior volume de trabalho;
II- disponibilidade mínima de terra correspondente a
um módulo rural e_limite máxim_o _de área, em um ou mais
imóveis~ correSponden-te a três módulos rurais, quantificados
nos termos da legislação em vigor;
III- no mínimo 80% da renda toiai sejàm originários
da explora.ção agropecuária direta e pessoal.
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Art. 39 Con_sidera-se rniniprodutor rural aquele:
I - que satisfaça ás condições indicadas no caput e no
inciso I do art. 29;
II - que disponha de terra em quantidade inferior a·o
mínimo estabelecido no iqciso II do art. 2<?;
III- cuja renda proveniente da exploração agropecuária
represente no mínimo 40% (qu-arenta por cento)· da renda
total;
IV- cuja renda oriunda do trabalho no setor rural corresponda pelo menos a 40% (qúarentapon:ento) da renda
total.
Art. 49 ESta Lel entra em vig"o-r-Dã data dC?. s~~ p_ublicação.
Art. 5' Revogam-se. as-âtspósições ein~oontiãnõ. ~--·- --

Justificação
O art. 185 da Constituição declara que são in~uscetíveis
de desapropriação para fins de reforma agrária as propriedades produtivas e as pequenas e médias propriedades conforme definidas eni lei. A importância desta definição é muito
grande~ pois demarcará os limites e as áreas potencialmente
aptas a serem utilizadas num processO de r_~for_ma agrária.
Também a necessidade de definir a pequena prOpriedade
rural está presente no-art. 59. XXVI, segundo o qual "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento
de débitos decorrentes de sua atividade:_produtiva,_ dispondo
á lei sobre os me_içs__Qe_fmanciar o·seu o.es~nvolviinento'' . .
No que se refere a tributos a definição de pequena propriedade é de suma importância, pois a política do governo
nesses assuntos está intim~mente ligada a definição da categoria do produtor. De acordo com o Décre.to-Lei__~9 1989,
de 28 de dezembro de 1982, são isentos de contribuição ao
Incra os proprietários de até irês (3} módulos ruráls {com
grau de utilização igual ou maior que 30%} e O$ mitlifunQiáriõs.
Neste mesmo Decr-eto~ a taxa de serviços cadastrais varia
de acordo com a área; comprovando uma vez mais a importância da classificação dos produtores agrícolas pata uma metp.or formulação das políticas agrícolas.
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TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 59 Todos são iguais perante a _lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos_ estrangeiros residentes no País a inviolã~íJidade do direito à
vid3., à-liberdade, à igUaJ.dade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

···· ··xxvi ::._ a

-P;q~~~;·p~~Pri~d~&;;~~;i,~~~~i~- d~-fulict~-~~
-lei, desde. que trabalhada pela família, não será objeto de
- penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre__ os meios de _fip.anc_iar
o seu desenvolvimento;
, • o • • • • • • • • • • • • • • • - · ··~·-·--•H~-"" o • • • • • • • • • • " ' " •• - • • • • o . . . . . ~u •-•• • • • - . • , - • •

Art. 185. São insusc.etíveis de des~propriação para fins
.de reforma agrária:
- - I - a pequena e média propriedade rural, assim definida
em lei, desde que seu proprietário não possua outra;
I I - a propriedade produtiva.
Parágrafo únic"o. A lei garantirá tratamento especial à
propriedade produtiva e fixará normas para o_ cumprimento
dos requisitos relativos a sua função social.

DECRETO-LEI N• 1.989,
_ DE 28 DE DEZEMBRO DE 1982

Dispõe sobi"e coiltnbuição devida ao Instituto Naclonai de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
e cálculo referente à taxa (>re-vista no Decreto-Lei D'
57, de 18 de novembro de 1966, e dá outras providências.

(À Comissão de Assuntos Econômicos - -decisão

terminlztiva.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 380, IJE 1991
Altera a redação dos arts. 4~', 5• e 6• da Lei

n~
Além dos aspectos acima menciona,dos, importantes ins3.999, de 15 de dezembro de 196L
trumentos da política agrícola, tais como o crédito para custeio O Co:rigresso Nacional_ decreta:
_
e investiffientos estão intimamente ligados à definição da cateArts. 1• Os arts. 4•, 5• e 6• da Leln• 3.999, -de 15 de
goria de produtor rural.
Corri base no exposto, fi~ clara a importância -da defini- dezembro de 1961, passam a vigorar c;om a seguinte redaÇão:
ção de pequeno e médio produtor rural para efeitos de- reforma
"Art. 49 Constitui piso salarial do$ médicos a remuneração -mínima, permitida por lei, pelos serviços
agrária e formulação de políticas agrfcolas. A CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura profissionais prestados por médicos, com a relação de
encaminhou proposta sobre o assunto- que julgamos pertiemprego, a pessoas físicas ou jurídicas de direito públinente, razão pela qual a transformamos em projeto de lei
co ou privado.
.
Art. 59 Fica fixado o piso salarial dos médicos
cuja aprovação certamente trará benefícios tanto para os agrie cirurgiões dentistas em Cr$840.000,00 (oitocentos e
cultores quanto para a sociedade em geral.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1991. - Senador
quarenta mil cruzeiros), valor este referente ao mês
de setembro de 1991.
Nelson Wedekin.
Art. 6• O 4isposto no art. 5• aplica-se aos médicos que, não sujeitos ao horário previsto na alínea a
LEGISLAÇÃO CITADA
do art .. 89, prestem assistênci.a domiciliar por conta de
CONSTITUIÇÃO DA
pessbas físicas ou jurídicas de direito público e privado,
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
como emp-regados destas, mediante remuneração por
. prazo -determiri:ido."
O

o

O
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Esta lei entra em vigOr na data de sua publi-

39 -RevOgam-se as

di~-p~~ições em- cOriirário_.

Justificação

No caudal dos inúmeros problemas que afligem o ,setor
saúde do País, está ã crescente proletarização de médi~o pelo
aviltamento-do seu salário ·que decorre de fatores diversos,
cabendo_apontar, entre estes, a constante redução dos investimentos em saúde.
Este fato, mais de que uma injustiça, diante do_ piso ~ala
ria! mais elevado de outras categorias, como engen_he1ros,
químiCos, agrônomos e veteritüfriOs, e mais do que _um__desestí~
m"Ulo ao trabalho desta operosa classe, é um cnme que se
comete contra o profissional, o ser humano, que se vê obrigado
a desgastar a sua saúde numa atividade por ~i só estr~ssante,
correndo atrás de dois ou mais empregos, ou melhor diZendo,
subempregos.
.. _
.. ..
··- ... ·-.-···. .
A Con-StituiÇão Federal, no seu art. 79, inciso V, assegura,
como direito dos trabalhadores urbanos e rurais "-pisa salarial proporcional ã extensão e ã complexidade do trabalho".
Ora, ninguêm há de negar a complexidade e a responsabilidade do trabalho médico, que lida com o que temos de
mais Valioso: a vida humana, a saúde físicã. e-psíquica.
Aliás, desde o curso de formação, a Medicfna revela-se
em todos os sentidos complexa e extensa. Talvez nenhum
outro curso ·cobre tanto de seus alunos, ao longo de seis anos
de exclusiva dedicação, em tempo íntegral. Não obstante,
nos dias atuais, com o desenvolvimento vertiginoso da própiia
ciência médica mais dois a quatro anos _são exigidos do médico
para que logr~ aprofundar-se num setor de especialização.
Ao todo são dez anos de contínuo e árduo esforço para se
chegar a~ mercado de trabalho e ganhar, em sua maioria,
apenas três salários ·míriiiriás~ O piso salarial vigente.
Não é sem razão que inúmeros médicos têm abandonado
a profissão- que acalentaram com todo o ardor do seu ideal,
para se dedicarem a atividades _q':e melh~r lhes remun~r~m
o trabalho, proporcionando-lhes vtda condtgna. Se a :nedicma
é sacerdócio, porque não há nada que pague u.Il!a vida sa!va
ou uma função vital preservada, não se pode extgtr de médxco
o voto de pobreza.
. . .- __
.
Há que se restituir a dignidade ao profiss1onal médxco
e impedir que uma falha de nossa organização -s_ocial permita
que milhões de cruzeiros investidos na sua formação venham
a se perder. quando opta, às vezes, pela úni~a saída possível:
o abandono do exercício da medicina e a adoção de outra
atividade. Frustra-se o indivíduo, frustra-Se a sociedade.
Pela razões expostas, conclamamos os il~~tres pares que
nos apóiem nesta nossa proposição.
~ -~-~- __________ -Sala das Sessões, 21 de novembro de 1991. - Senador
César Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 3.999, DE 15 DE DEZEMBRO DE 19ti1
Altera o salário mínimo dos médicos e cirurgiões
dentistas.

ou•••Art.•-•4;••·~-~~ári~-,~í~i;~·ct~~·;;..écti~~~~·;·;~~~~;;:~ã~
mínima, permitido por ld, pelOs serviços profission:iis prestados por médicos, com a relação de eiÍlprego, a pessoas físicas
ou jurídicas de direito privado.
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Art. 5~> Fica fixado o salário míDimo dos médicos em
quantia_ igu-al a três vezes e o ~dos_ auxiliares a duas vezes
mais o salário míniino co.Ínum das Iegíões ou sub-regiões em
.·_ _ _
que exerceram a profissão.
Art. 69_ o disposto no a-rt. 59aplica-·se· aOS médicos que,
não sujeitos ao horãrio previsto ria alínea a do artigo 39, pres-tam assistência domiciliar por- consta de pessoas físicas oU
jutidicas de direitoprivado como empregados destes, mediante remuneração por prazo determinado.

(A Comissão de Assuntos Sociais- decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SI!:NADO N• 381, DE 1991

Cria ár'éas de livre comércio nos Municípios de
Brasiléia, Cruzeiro do Sul e-Plácido de Castro, no Estado
do Acre, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreÍ~: . .
Art. 19 Ficam criadas. nos Municípios: de Brasiléia,
Cruzeiro do Sul e Plácido de Castro, Estado do Acre, Áreas
de Livre ComérciQ de importaçãO e exportação, sob regim~
fiscai especial, estabelecidas com a finalidade de promover
o desenvolvimento das regiões fronteiriças daquele Estado
e com o o_bjetivo de incrementar_ as_relações bilaterais com
os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana.
Art. 29 O POder Executivõ"fãi"á deinarcir as áú~ coD.ünuas_ com a superfície de 20Km~, Cnvolvendo, inclu_sfve, os
perímetros urbanos dos Municípios- de Brasiléia, Cruzeiro do
Sul e P_lácido de Castro, onde serão .instaladas as Áreas de
Livre Comércio de Brasiléia (ALCB). Cruzeiro do Sul
(ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC). incluindo locais próprios para entrepostamento de mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.
o~~ Parágrafo único. Consideram-se integrantes das Áreas
de Livre Comércio de Brasiléia (ALCB), Cruzeiro do Sul
(ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC); todassuas superfícies
territori_ais observap.as a_$ disposições dos tratados e conven- - -- - ções internacionaisl
Art. 3~> As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas às Áreas de Livre Comércio de Brasiléia (ALCB). Cruzeiro do Sul (ALCCS) e PláCido de Castro (ALCPC), serão,
obrigatoriamente, destinadas às empresa·s autorizadas, a operarem nessas áreas.
Art. 49 A entrada de mercadorias estrangeiras nas
Áreas de Livre Comércio de Brasiléia ( ALCB), Cruzeiro do
·Sul (ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC) far-se:ão com
suspensão do Imposto de Irnportaçao e do Imposto sobre
Produtos Industrializados, que serão convertidos em isenção,
quando forem destinadas a:
I - consumos. e ve_ndas internas nas Áreas de Livre Comércio de Brasiléia (ALCB), Cruzeiro do Sul (ALCCS) e
Plácido de Castro (ALCPC);
I I - beneficiamento, em seus territórios de pescado, pecuária, recursos minerais e m~ü:édâs-primas de origem agrícola
ou florestal;
III ......,...agropecuária e piscicultura;
IV- instalação e operação de turismo e serviçOs de qualquer natureza;
-·
V - estocagem para comercialização no mercado externo;
o

-

/
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VI -industrialização de produtos em seus_terri~órios~
(ALCPC) sob a adminiS:tràção da Superintendência da Zona
VII- bagagem acompanhada de viajantes, ob~ervados Franca de Manaus - SUFRAMA, que deverá promover e
os limites _fi~ados pelo Poder Execut~_':O por intermédio do coordenar suàs implantações._ Aplicar~se~á, no que couber,
__· ·, · -· às Áreas de Livre Coinétdo de Brasiléia {ALCB), Cruzeiro
Departamento da Recei!~Federal.
§ 1' As demais mercadorias estrangeiras, inclusive as do Sul (ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC), a legislação
utilizadas Gomo, parte~_,_ peças ou insumos de produtos_indus~ pertinente à Zona Franca de Manaus, com suas alterações
trializados nas Are_as de. LiVre Cõroêrcio de Brasiléia (ALCB), e respectivas disposiÇões regulamentares.
·
_
Cruzeiro do Sul (ALCCS) é Plácido de Castro (ALCPC) goza,
Parágrafo único. A Suframa haverá preço público pela
rão de suspensão dos tributos referidos -neSte artigo, mas esta- utilizaÇão de suas instalações e pelos serviços de autorização,
rão sujeitas a tributação no momento de sua- internação.
· contrai~ de importaç6es e internamentos de mercadorias nas
§ z~ Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo Áreas de Livre Comércio de Brasiléia (ALCB), Cruzeiro- do
Sul (ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC) ou destas para
a:
a) durante o prazo estabelecido no artigo 4, índso 8, outras regiões do País.
·
Art. 12. As receitas decorrentes das cobranças dos preda Lei n" 7.232, de 29 de outubro de 1984, aOs bens finais
.:: ~ ·-" : : ~- ;,;:~
ços públicps dos serviços de que trata o arf. 10 desta Lei,
de informátiCa;
b) armas e munições de qualquer natureza;
naS Areas'de Livre Comércio de Brasiléia (ALCB), Cruzeiro
c) automóveis de passageiros;
do Sul (ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC) serão pa:tciald) bebidas alcoólica~ mente aplicadas em educação, saúae e saneamento, em proe) perfumes;
veitO dãs comurtid3.des m~s carentes da Zona fronteiriça do
f) fumos e seus derivados.
Estado do Acre, consoante projet6s eSpecfficds aprovados
Art. s~ As impOrtaÇões de nléf~dorias destinadas às ?elo Conselho de AdminiStração" da Sufiama.
Áreas de Livre Co~tclo·5:J.e _Brasiléia_(ALCB), Cruzeiro do
Art. 13. A Secretaria dia Receita Federal exercerá a
Sul (ALCCS) e Plácido de CaStro (ALCPC) estarão sujeitas vigilância nas Áreas de Livre Comércio deBrasi\éia (ALCB),
a "Guia de Importação" ou documento de efeito-equivalente, Cruzeiro· do Sul (ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC) a
previamente ao desemtiãraç·o aduaneirO; ,- repressão ao contrabando e ao descaminho, sem prejufzo da
Parágrafo único. As iipj)Ortações de que trata este artigo competência do De-partamento de Policia Federal.
deverão cdhtar com a prévia anuência da Superintendência
ParágrafO único. O Pcide~ Executivo deverá assegurar
da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA;
os recursos materiais e humanos necessários aos serviçós de
Art. 6~' A compra de mercadorias estrangeíiils ãrrflaze- fiSCalização e controle aduaneird das Áreas de Livre Comêteio
nadas nas Áreas de Livre Comércio de Brasiléia (ALCB) de Brasiléia (ALCB), Cruzeiró do Sul (ALCCS) e Plácido
Cruzeiro do Sul (ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC) por de Castro (ALCPC).
· empresas estabelecf4~.-~i'çl.-qúalquer oufro ponto do territóriO
Art. 14.- As isenções e benefícios das Áreas de Livre
nacional, é considerada, para efeitos administrativos e fiscais, Coniércio de ~rasiléia (ALCB), Cruzeiro do Sul (ALCCS)
como imp-ortação normal
-e Plácido de:_ Castro (ALCPC) serão mantidos durante 25 anos~
Art. 7~ Â venda de mercadoxfas ilacldítais ·ou nacionaArt. 15. Esta lei entra em -vigor na data de sua pilblilizadas, efetuada por empresas estabelecidas fora das Áreas caçã"o.
de Livre Comércio de Brasiléia (ALCB), CruZ.eiro do Sul
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
(ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC), para empresas ali
sediadas, é eqUiparada a exportação;
.
_
Justificação
-A -necessidade de se criar Áreas de Livre Comércio em
Art. s~ O Poder· Executivo regulamentará a aplicação
de regimes aduaneiro! especiais-- para aS mercadorias ·estran- municípios fronteiriços do Estado do Acre, acompanha a polígeiras destinadas às- Areas de Livre Com_éteio de Brasiléia tiça de iriteg-ração da Amazônia Com os países latino-ame(AI:CB), Cruzeiro do .S~l (ALÇCS) e Plácido de Castro ricahós que ocupam aquela região e mormente colaborará
(ALCPC), assim-como paTa as mercadoria-S defa proCedentes. plira a iiltegração económica da América do Sul.
Art. 9' O Banco Ceiifrãl do Brasil normalizará os proNa IV Assembléia do Parlamento Amazônicó em Caracedimentos _cambiais aplicáveis às -operaçõeS- das Áreas de cas, foram aprovadas váriaS iniêi:itfva~ visãndo- â-"integração
Livre come-ú:iO de- Brasiléia (ALCB); Cfuzefro -no Sul regional-e o mercado comum amã.zónico, propostas estas que
(ALCCS)e Plácido de Castro (ALCPC), criando mecanismos respaldam ao nível de todos os países da Bacia Amazónica
que favoreçam seu coritérCiO exteffor. · · - · ·
t
as medidas que estamos propondo através deste Projeto de
Art. 10. O_ limite global para as importações através Lei em favor da integração fronteiriça entre o BraSil-Peru
das Áreas de Livre Comercio de Brasiléia (ALCB), Cruzeiro e Brasil-Bolívia com o nosso Estado do Acre.
do Sul (ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC), será-estabeleOs Municípios de Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Plácido
cido, anualmente, pelo Poder ExeCUtivo, no ato que o fizer de Castro, ocupam posição estratégiCas na região, fazendo
para··as demais áreas- de livre comércio.
fronteiras com a Bolívia e Peru.
Sobre a criação das Áreas de Livre Comércio, foram
Parágrafo único. A critério do Poder Exec:Utivo;poderão ser excluídas do liinlte ·global as irnportaÇões-âe produtos ~mitidos pareceres nas Comissões de Economia, Comércio,
pelas Áreas de Livre Comércíoae Brasiléia (ALCB), Cruzeiro 'Indústria e Turismo e de Justiça da Cãmara dos Deputados,
do Sul (ALCCS) e Plácido de Castro (ALCPC), destinados que mostram a relevância das referidas áreas; bem como do
ex:clusivamente à reex:portaçâõ; vedada a remessa de divisas ponto de vista jurídico administrativo, a importância de sua
correspondentes- é. õDSei-Vados, ·quando reexportados, todos operacionalidade.
·
os procedimento~_ legais aplicáveis-~ exportaçõ.e_s brasile~ra?·
As despesas para a implantação das respectivas Áreas
Art. 11. Ficam -as Áreas de Livre Cotnérc10 de Bra'Slléia de Livre Comércio já estão previstas no Orçamento da Uni_ão
(ALCB), Cruzeiro do Sul (ALCCS) e Plácido de Castro ·para 1992.
"o
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O projeto cjlie ora apresentainos vem de um processo
de aperfeiçoam~nto deoutros Congélieres, que tiveram -iniciativas tanto no Executivo como !lO Legislativo: a. aprovação
desta matéria irá, súbstancialmente, favorecer uma populaçclq
fronteiriça que vem sofrendo necessidades no campo económico-social de forma avassaladora, e a implantação dessas áreas,
fatalmente, contribuirá não ·só pifa o desenvolvimento da
região como ta~bém para a integração, como já frizamos,
da Amazónia e países limítrofes da AmériCa_ Latina.
Assim, esperarrios que noSs~s··pares apr(jvem essa nossa
proposição:
· · - · ---.--- ~
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1991. -Senador
Aluízio Bezerra.
(A Comissão de Assuntos Econôrnicos- decisão
terminativa.)
-
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Justificação
Considerando estar tramitafl:do pelo Congresso Nacional
projetas que vísam -reindexar as receitas· fiscais e previdenciárias da União;
. - Considerando que as receitas da Previdência são parte
mtegrante do Orçamento da União~ ora sendo analisado por
este Parlamento;
Toma-se, portanto, imprescindívei que o Senado Federal
r~ceba as informações acima requeridas para, de forma consCiente, examinar as matérias que fazem parte de sua pauta
de votações.
BraSI1ia, 21 de novembro de 1991. - Senador Eduardo
Suplicy.
(À Comissão Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será despachado â Mesa para decisão, nos termos
do art. 216, III, do Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 842, DE 1991
- Para fins do disposto no art. 13, § 1'\ do Regimento
REQUERIMENTO N• 841, DE 1991
Interno desta Casa, solicito autorização do Senado Federai
Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49 incisO X da para ausentar-me do País nos dias 23 a 27 de novembro
Constituição Federal, combinados com o att~' 216 do Regi- quando e~tarei em Santiago-Chile, participandO ·cta XVi
mento Interno do Senado Federal, ao Senhor Ministro do _ Assembléia Geral do Conselho Latino-Americano de Ciências
'!rabalho e Assistência Social-sejim prestadas a~_ seguinte~_ Sociais.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1991. --Senador
mformações:
Fernando Henrique Cardoso.
-demonstrativos com as -explicações necessárias para:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
1. Receitas que integram o Orçamento Geral da União: o requerimento, fica concedida a licença solicitada nos termos
a) detalharnento das receitas que integram o Orçamento do Regimento Interno.
'
Geral da União, arrecadadas pelo INSS ~Histórico de realiO
SR.
PRESIDENTE
(Mauro
Benevides)
Esgotado
zação dos últimos 5 anos com detalhamento mensal para os
o tempo destinado ao Expediente_.
.
_
-dois últimos anos;
Passa-se-à
b) Detalhamento e composição da previSão Mensal para
o exercício de 1992:
. ORDEM DO DIA
b.l. Com base na Legisl~ção em vigor;
b.2. Com os efeitos da reindexação.
Item 1:
2. Outras receitas do INSS:
PROJETO DE LEI CA CÂMARA
a) aluguéis;
N' 85, DE 1991
b) resultados de aplicações financeiras; ~(Em regime c:_ie urgência, nos termos do art. 336,
c) resultados obtidos na Justiça;
d) alienações patrimOniais;
c, do Regimento Interno.)
biscussão, em turno único do Projeto de Lei da
e) demais receitas por fontes;
f) Receitas por __serviços- prestaâos de arrecadação a ouCâmaran' 85, de 1991 (n' 1. 793/91, na Casa de origem),
tras fontes (FNDE, ETC) - Comissões e ganhos financeiros
de iniciativa do Presidente da República, que dá nova
redação ao § 1~ do art. 3"' e aos arts. 79 e 9"' do Decreentre o fato de arrecadados (mensal) e transferências (tritoMLei n"' 288, de 28 de fevereiro de 1967, ao caput
mestral).
do
art. 37 do Decreto-Lei n' 1.455, de 7 de abril de
3. Formas de contabilização de eventuais variações e
1976, e ao caput e § 2• do art. 10 da Lei n• 2.145,
procedimento padrão.
_
__-- __ _ -de 29 de dezembro de 1953. (Dependendo da votação
·
4. Forma de contabilização de iecursõs advindes do Tedo Requerimento n•797,de 1991, de extinção da urgênsouro (Suplementações otÇãrttefltárias) e demais receitas arrecia.)
cadas pelo Departamento da Receita Federal.
Sobre a mesa, requerimento solicitando a extinção da
5. Forma e prazos de arrecadação de todas receitas preurgência
concedida para o Projeto de Lei da Câmara n~ 85,
videnciárias acima, contabilização, formas de aplicações~ resgate, transferências e discriminação dos agentes financeiros de 1991.
Em votação.
utilizados;
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaneéer
6. Fonte(s) de recurso(s) utilizad&(s) para pagamentos sentados. (Pausa.)
de todas as gratificações a funcionários do INSS.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Máuro Benevides)- Ós projetos
lidos serão publicados e remetidos às-comissões competentes.
(Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
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O Sr. Marco Maciel -- Sr. Presidente, peço verificação
de quorum,- juntamente com o apoio dos Senadores Amazonino Mendes, Ney Maranhão e Oziel Carneiro.
O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) -É regimenta(
o requerimento de V. Ex~ Será feita a verificação solicitada
pelo nobre Senador. (Pausa.)
(Procede-se à verificação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:.
Albano Franco
António Mariz
Beili V eras
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Coutinho Jorge
Eduardo Suplicy
Epitácio Cafeteira
Fernando Cardoso
Hendque Almeida
Iram Saraiva José Fogaça
José Richa
Jutahy Magalhães
Márlo Covas - -- ~-Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Paulo Biso!

VOTAM "NÃO"

O~SRS.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Senador Jutahy Magalhães que são
subscritores do requerimento de inscrição da urgência o nobre
I;íder do PFL, Marco Maciel e o nobre Líder do PMDB,
Humberto Lucena.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES_- Estou perguntando
a ve_rificação de quor_u_gt, O Senaâor Humberto Lucena?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Não. O
apoiamento obtido pelo Líder Marco Maciel foi dos Senadores
Amazonino Mendes, Oziel Carneiro e Ney Maranhão.
O SR.JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, o nobre
Senador Amazonino Mendes não votou.
O Sr. Amazonino Mendes - Sr. Presidente, é verdade,
procede a colocação do ilustre Senador Jutahy Maga_Ihães,
embora isso não modifique o resultadçL Cql_lfessQ_ a y_, __ Ex~
que a matéria é extremamente importante para o meu Estado
e por isso, debaixo de emoção, esqueci~me de cumprir o meu
____ ___ ____ dever. Mas procede e louvo a apreciação do ilustre Senador
J~tahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Senador,
é tão evidente a presença de V. Ex~ e tão clara a razão invocada
----- -pelo desacerto no painel eletrónico, que a Mesa entende como
válida a adesão de V. Ex~ ao requerimento de verificação
do nobre Senador Marco Maciel.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço palavra
pela ordem.

a

SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem.)- Sr. Presidente, V. E~ está tomando urna decisão
política. Não me manifesto a respeito porque o assunto é
realmente da maior importância.
ABSTJ!M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
b R€:g"ilnenfo não diz nada daquilo que V. EX'-determiFrancisco Rollenlbiig ---~-- ·
nou, pois, segundo o Regimento, q_uand9 n~o vota, um dos
Oziel Carneiro requerentes, fica sem efeito o requerimento para verificaçãO
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vou proc;Ia- de quorum.
mar o resultado. Votaram SIM 18 Srs. Senadores; e NAO
Mas não vou entrar no mérito.
Alexandre Costa
AmirLando
Divaldo_ Suruagy
Jonas Pinheiro
Telmo Vieira

~

.

.

Houve s-abstenções.
Total de votos: 25:-_
Não houve quorum para a

.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, em razão da reclamação do nobre Senador Jutahy
apreci~ção desse_ requerimen- Magalhães, vai proceder à nova verifícação, para que jamais
to.
possa ·ser inquinada de ãnti-regimental uma decisão da Mesa.
E como mui justificadamente pretendeu o ilustre repreO Sr. Ronan Tito- Sr. Presídente; peço a-palavra pela
sentante
da Bahia, será feita nOva verificação. E desta vez
ordem.
a Presidência pede ao nobre Senador Amazonino Mendes,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo que pela segunda vez incorre neste lapso francamente perdoáa palavra ao nobre Senador Ronan Tito, pela ordem.
ve_l, para que fique atento ao acionamento do painel. Da
O SR. RONAN TITO (PMDB- MO. Pela ordem.)- _Qutra vez S. Ex~ sentou-se na bancada que não era destinada
Si:. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu gostaria de registrar ao Estado que tão brilhantemente representa nesta CaSa:.
Vai-se proceder à verificação.
o meu voto "sim".
_Os Srs. Senadores já podem votar.
O Sr. Jutahy Magalhães·- Sr. Presidente, peço-a palavra
A Me'sa será inflexível se os quatro requerentes não acionarem a tecla respectiva. (Pausa.)
pela ordem.
Réalritente, o llobre Senador Jutahy Magalhães tinha raO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
zão, po'rque o Senador Marco Maciel também não votou na
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, pela ordem.
sua bancada. Então, houve um lapso do Senador Jutahy MagaO SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or- lhães, que poderia te'r invocado também a ausência no mo~
dem.) -Sr. Presidente, quais foram os que requereram a menta próprio.
O Sr. Jutahy Magalhães- Bastava uml
verificação de quorum?
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os
Srs. Senadores já. voi:iram? (Pausa.)
(Procede-se à verificação.)
VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES:

Aibano Franco
Amir Lando
Antonio Mariz

Bení Veras
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
.Eduardo Suplicy

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or-

dem.) -Sr. Presidente, pennita-me então corrigir o-equivOco.
Fico com a impressão de que estou errado quando p~ço para
que se cumpra o Regimento; V. Ex~ coloca de tal maneira
que me sinto até encabulado de ter levantado o problema.
~~ Fico triste em ver que estou sendo impertinente. Dá a
impressão de que estou querendo alguma coisa a mais do
que, simplesmente, zelar pelo cumprimento do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Mesmo
quando V. E~ é impertinente, V. Ex~ engrandece a Casa,
ainda mais quando exige da Mesa o cabal cumprimento do
Regimento.

EPitácio Cafeteira

Fernando Cardoso
Henrique Almeida
Iram Saraiva
Josaphat Marinho
José Fogaça

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A matéria
fica adiada, assim como todas as demais que dependem de
votação.
São as segúintes as matérias Cuja vOtação fica adia--·

Jose Richa

da por falta de quorum:

J utahy Magalhães
Mansueto de Lavor
Mário Covas
Mauro Benevides

-l-

Nabor Junior

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 8S, DE 1991

Nelson Wedekin

__ _(Em regime de urgênc_ia, nos termos do art. 336, c,do

Ney Maranhão
Oziel Carneiro
Paulo Biso!
Pedro Simon

·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 iniciativa ·
do Presidente da República, que dá nova redação ~o § 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. (Dependendo
da votação do Requerimento n"' 797, de 1991, de extinção

Ronan Tito
Telmo Vieira

VOTARAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa
Amazonino Mendes

da urgência.)

Divaldo Suruagy
Gerson Caniata
Marco Maciel
Teotonio Vilela Filho
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: Áureo Mello

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .~ Votaram
SIM 26 Srs. ·senadores; e NAO 6.
Houve 1 abstenção.
Total de votos: 33.
A Mesa vai agora certificãr-se se os quatro Senadores

-2PROJETO DE LEI DO SENADO N' 171,
DE 1989 - COMI'I:EMENTAR ..
Votação; em turno único, do Projeto de-Lei d_o_&_e~ado.
n' 171, de 1989 - Complementar, de autoria do Senador
Fernando Henrique Cardoso, que defme, 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 Circulação de Merca-dorias e sobre PrestaçãO de. Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicípal e de Comunicação, tendo

que requereram a verifie3:ç"ão encontram-se em plenário, os

Senadores Marco Maciel, Amazonino Mendes, Oziel Carneiro
e Ney Maranhão.
A Secretaria-Geral da Mesa confirma que os quatro requerentes estão em
--- - --plenário e exercitaram o direito de· voto.
A Mesa agradece ao nobre Senador Jutahy Magalhães
a oportunidade que rtos:-deu ·de corrigir um equívoco que
involuntariamente pudesse ser cometido.
·

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Concedo

PARECERES-FAVORÁVEIS, sob n" 428, de 1990, e
260, de 1991, das Comissões
- de Assuntos Económicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-3REQUERIMENTO N• 490, DE 1991
Votação, enriurno 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 n9 40, de 1991, de sua autoria,. que
suspende temporariamente os limites previstos no art. 3~ da
Resolução n' 58, de 1990.
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REQUERIMENTO N' 680, DE 1991
Votação, ~!11 tU:rno únicà, do Rcquerimeriio ri9 'õ80, âe19g1, -ao Senador Fernando_ Henrique Cardoso, solicitando
traniitaÇão conjunta para os_ Projetes de_ Lei do Senado n9s
291 e 252, de 1991, de sua autoria e do Senador Marco Maciel,
respectivamente, que dispõem sobre sistema de Partidos políticos e dão outras providências.
-

REQUERIMENTO N• 805, DE 1991
:- Votação, em turno único, do Requerimento n" 805, de
1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, solicitando,
nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Senado
n•. 262, de 1991, de sua autoria.
~

-5REQUERIMENTO No 697, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n" 697, de
1991, do Senador; Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
do art. 172, inciSO I, do Regimento_ Intenlo, a -irlclusão, em
Ordem do Dia, do ProJeto de Lei do Senado n• 220; de 1991,
de sua autoria, que isenta de contribuição para a seguridade
social a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos· requisitos que menciona.

-6REQUER!MENTO N• 698, DE 1991
Votação, em turno úni~~. do R.eqüer1nie-nto -09 698, de
1991, do Senãdõr Ni!1Son carneiro, sOlicitaitdo, nos· termos
do art. 172, inciso I, dÕ Regimento Interno, a ihclusão, em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n• 258, de 1991,
de sua a!J.tOria, que fixa O valor dos títulos públicos fJª_COI!lPQ~
sição do preço para aqúisição de bens a serem alienados.
-7REQUERIMENTO No 703, DE 1991
Votação, em turno_único, do Requerimento n9 703, de
1991, de ãutoii.a do senãdor Marco Maciel, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, dos
artigos publicados no Jornal do Brasil, edições dos dias 3
e 4 de outubro de 1991, de autoria, respectivamente, de Dom
Marcos Barbosa e Dom José Carlos de Lima Vaz, comemo~
rativos do centenáriO-de nascimento do escritoi- católico Jackson de Figueiiedo.

-ISPROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N• 16, DE 1991
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art. 358 do
Regimento Interno.)
Dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição
Federal, instituindo a alternância no início de ti-aniitação de
projetes de origem externa. (19 signatário: Senador Alfredo
Campos.)
···

6 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se à
apreciàÇão das matérias em fase em discussão.
Item 11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 81, DE 1990
(Incluído em Ordeni do Diã' Dos tef~os 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
!=I~ <?~gem), que estabelece as diretrizes para os Planos
de Carreira do Serviço Público Civil da União e dá
outras providências. (Dependendo da votação do Requerimento n~ 834, de 1991, de adiamento da discussão.)
A Presidência declara prejudicado o Requerimento n"
834, nos termos do Regimento Interno.
Solicito do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalhp o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. .

O SR. CID SAJlÓIA DE CARVALHO~ (PMDB - CE.
Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, ·srs. Senadores, o
projeto de lei ora em exame, de iniciativa do Poder Executivo,
foi encaminhado ao Congresso Nacio-nal pelo Governo anterior, com a Mensagem n" 693, de 24 de outubro de 1989,
-8pelo então Presidente da República José Samey, COII_l_a finalidade de instituir o Sistema de Carreira e estabelecer as diretrizes para elaboração e implantação dos planos de carreiras
REQUERIMENTO No 772, DE 199C
Votação, em turno único, do Requerimento· n\> 772, de do Serviço Público Civil da União, para dar cumprimento
1991, de autoria do Senador Esperidião Amin e outros Senho- às determinações dos arts. 37 e 39, da Constituição Federal
·
res Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a_ criação e art. 24 do ADCT.
A
proposta
foi
apreciada
pela
Câmara dos Deputados,
de uma Comissão Externa, composta de 5 Senadores, com
o objetivà de analisar o problema dos aposentados e pensio- tendo-sido aprovada com várias emendas, a:s quais objetivaram
aprimorar seu conteúdo e foram, sem contudo alterar a sua
nistas do INSS.
. concepção e os elementos essenciais, vindo agora a exame
nesta Casa Revisora.
_
___
-9O texto da proposição divide-se em oito capítuios.
REQUERIMENTO N• 791, DE 1991
o_ primeiro deles trata- dos princípios gerais quanto à
Votação, em turno úníco, dó Requerimento n9 791 de abrangência do sistema e constituição dos planos de carreira.
__O ~g~p.~-~-ç_apítrilo dispõe sobre a estrutura das carreiras,
1991, de autoria do Senador Epiiácio Cflfeteira, solicita~d()!
nos termos regimentãis e- com bci.s~ no art. 50 da Constituição estabelecendo os níveis e divisões para composição das mesFederal, seja convocado o Senhor Ministro de Estado da Infra- mas e a conceituação dos termos básicos.- A organização das
Estrutura, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para carreira, coforme o texto, deve guardar correlação com as
prestar, perante o Plenár.io desta Casa, informações sobre finalidades do órgão. Elas se classificam em dois grandes gru. pos: atividades típicas do Estado e atividades correlatas com
o fechamento do sítio geológico de Serra Pelada.
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o setor privado, e _se agrupam- em três níveis: _básico, médio

e superior.

-

--

-

O capítulo terceiro discorre sobre o ingresso nas carreiras,

definindo a forma e as exigências que devem ser observa~as,

em consonância-com os-dispositiVos constituciOôiiS. _' ···
O capítulo seguinte regula as questões ligadãS aO desenvolvimento do servidor na C3rreira, fixando as figuras da progressão e ascensão, defmida -~sta última comõ:-ufo_nna priori-

tária para piovimCrito dõs-Cãigos de carreira", e trata, ainda,
da avaliação de desempenho e_da qualificação profissiOrial.

Esclareço de tOgo,

Si.- Pfesidente,

qUe a Comissão --de

Constituição, Justiça e Cidadania posicionou-se contra a continuidade do instituto ascensão após a promulgação da Consti-
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a aplicação daquele institutcUtUe; como já i'efeii, foi deVidamente apreciado na Comissão de Constituição, Justiçã. e Cidadania,_ aprovando-~e, o longo e brilhante_ parece:r do Senador
pelo Rio Grande do Sul, Paulo Bisai. ··
- ·
A verdade é que estamos diantede matéria altamente
complexa. Os servidores públicos merecem uma nova oportunidade para,, através de suas ent~d~des, po-derem debater a
matéria cOm tempo, com espaço·ecohfpoSsibilidade de aproveitamento. É matéria de ~Xtr~ma importância-para todo o
funcionalismo público federaL Há conflitõ"s de interesse entre
o Governo e os servidores; conflitos que estão altamente claros, absolutamente patentes. Entendemos, portanto, que, em
vista de posições antagónicaS, da_ defa~agem do ;projeto de
_Lei n9 81/90, d~_ determinadas inconstitucionalidades que ele
contém, o caminho mais adequado,e seguro será o da rejeição
d9 projeto sob_e:_~ame, para permitir discussões e negociações
m_ais_amplas em tomo de um no_vaprojeto de lei que procure
conciliar os interesses das partes envolvidas.
_ Pelo exposto, nosso voto é desfavorável à aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n' 81/90.
_ .
O parecer é contrário, Sr. Presidente.

tuição de outubro de 1988.
O quinto cap-ftulo riormaiiZã a ofganízação dos quadros
de pessoal, prevendo que contenham os cargos em comissão,
os cargos de provrmento efetivo e ás fuDÇ6ês de ~díreção, chefia, assessorameritO assistência, -e-êspecifiCãífdO quais são
os cargos de livre nomeação e exorieração,:_dey~ndO todas
a~ demais funções c;te direção, chefia, assessornm!J?.to e assistência ser preendiidaS por serVidores de Carreira dos_ respectivos quadros de pessoaL
O SR. PRESIDENTE "(Mauro Benevides) - O parecer
O capítulo de número VI dispõe sobre a administração
do sistema de pessoal, de forma descentralizada, pelos órgãos do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho conclui desfavorasetoriaís de pessoal, ma~t~do um sist~ma de supervisão, pelo velmente ao projeto.
Sobre a mesa, substitutivo que será lida pelo Sr. 19 SecrePoder Executivo, dos planos da carreira, que abrangeria tário.
segundo se depreende do texto- os Três Poderes.
O capítUlo sétimo ·defliie praZOs~~pT-Ocêãiffi-entos-·e CritéÉ lida o seguinte
rios para implantação doS planos- de carreira. Preyê que ela
será precedida de uma revisão e racionalização· da estrutura
EMENDA N'l
organizacional e das atividade~_~istêmicas _ou_ c()muil~ e do __
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
redimensiohameritó da-foÇra de trabalho. Estabelece a consti. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 81, DE 1990
tuição, em cada órgão ·u e·ntidade qe uma comis.são paritária
Estabelece as diretrizes para o Plano de Carreiras
com representantes da administração e dos seryidores, para
do Serviço Público Civil da União e dá outras provi~
fins de implantação dos planos e enquadramento dos servi-_ dências.
dores. O último capítulo introduz disposições g_~riiis e tranSiO Congresso Nacional decreta:
tórias indispensáveis à ihstituiÇão e implementação dos planos
de carreira, definindo prazos e competências para ôs órgãos
CAPÍTULÔ I
e entidades atingidos pela lei;
.
___ __
Das Disposições Preliminares
.
O nosso votO; Sr. Presidente, é cofltráfiO âo- projeto do
Art. 1? Esta lei estabelece as diretrizes para o Plano
Presidente Sarney por haver se desatualizado e ser ~~ difícil de Carreiras da Administração Federal direta, das autarquias
compatibilização com a atual ~onstitu.i~~-6-~ed_e._-f'!l. As!~-m~is, e das fundações públicas.
entendemos que é da maior importãiiCiã~cjüe o atual Governo
Parágrafo úniCo. O plãno de carreiras será fundamentenha nova iniciativa,-dentro d~_filosofia por último expressa tado na qualificação profissional e no_ desempenho, visando
e que essa iniciativa comece a -ser examinada pelo parlamento a elevar o nível de qualidade dos serviços públicos.
através da Câmara dos Deputados.
Sabe-se que o Projeto de Lei n' 81 é fruto de ampla
CAPÍTULO II
Qiscursão levada a efeito n~ Çâmara ~o~ Dept;t~~9os
aDos Conceitos e da Estrutura das Carreiras
participação, inclusive, de segmentos representativos dos serSEÇÃOI
vidores públicos federais, tendo sido aprovado naquela c3:~a
Dos ConCeitos
na mesma ocasião em que apreciou o projeto de lei do RegiArt. 29 Para efeito desta lei, considera-se:
mento Jurídico Único do Servidor que, posterio!_Illente, sofreI - carreira, o conjunto de classes escalonadas segundo
ria várias alterações nesta Casa e iiã Cânlãr_~_,dos Deputados.
a responsabilidade e CQp:~plexidade das atribuições;
Ocorre que referido projeto se__enContra desatualizado,
I I - área,_o conjunto de atividades profissionaiS correlapor várlós motivos. Primeiro,-por ter Sido e_lab~rado__inicialmente atendendo a orientações do Govelno anterior que não táii; podendO subdividir-se em especi~idades;
III- clas~e, a uni(jade básica Ça carreira, integrada por
se compatibilizam com as orientações do atual doverno; por
não se harmonizar com o Diploma Legal que instituiu o Regi- cargos;
IV- cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidame Jurídico Único do Servidor PúbliCo ·ciVil da União; e,
finalmente, por adotar a ascensão funcional como forma prio- des que devem ser cometidas a um servidor;
V- padrão, o nível de vencimento correspondente à poritária para provimento de cargos efetivos;-divergindo do posicionamento desta Casa, que inadimite em qualquer hipótese sição do servidor na classe;

e

_som
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VI- qualificaÇão profis~ional. ci conj~nto de ii!(iiilsito,$
exigíveiS para Ingresso e -desenvolvimento na carreira;
VII- dotação de pessoal, a força de trabalho necessária
ã execução das atividades de órgão ou entid~de do_ Go':"~fP.C?,
distribuída em carreiras; -- ·
VIII - lotação, a alocação do servidor em determinªdo
órgão ou entidade, confonite as neces-sidadeS do serviço, e
as prioridades governamen~ais, observada a_ dotação de pessoal estabecida.
SEÇÃO II
Da Estrutura das Carreiras
Art. 3 9 São criàdiiS aS- seguintes Carreiras:
I - Agente do ServiçO" Público, de nível báSicO;
II- TéCnic-á do Serviço Público; de nível médio;
III- OfiCial do Serviço Público, de nível superior.
Art. 49 As carreiras de que trata o artigo ·anterior serão
organizadas em áreas,_ especialidades, classes ~ padrões, nos
termos dos_ Anexos I, II e III, e os respectivos vencimentos
escalonados a partir dos índices constantes dos mencionados
Anexos.
~
-
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Art. 89 Para a progressão serão exigidos avaliação de
desempenho-e interstício mínirilo de 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 9~> A promoção dependerá cumulativamente de:
_ _ .L--:--:: habilitação em curso de aperfeiçoamento para esse
fim instituído;
__ I I - ª-valiação de desempenho;
III -interstício;
IV-vaga.
__
Parágrafo único. A habilitação em curso· de aperfeiçoamento somente será exigida após o decurso ·de 36 (trintã e
seiS) meses contados da vigência desta lei.

_

SEÇÃOII
Da Avaliação de Desempenho
Art. 10. A avaliação deve medir o desempenho do servidor no cumprimento das suas atribuições, levando-se em
conta o_s fatores constante$ do art. 20 da Lei !lo _8.112, de
11 de dezembro de 1990, acrescidos dos seguintes:
I -_CQoperação;
11- qualiqade do trabalho executado;
m- avaliclÇão pelo usuário do serViço prestado.
Art. 11. Na avaliação de desempenho serão adotados
.modelos que considerem a natureza das atividades desernpe~
nhadas pelo servidor e as condições em que foram exercidas,
observadas as seguintes características:
I - contribujção do servidor para consecução dos objetivos do órgão ou entidade;
~-II- condi_ções de trabalho em que o servidor desenvolveu suas atividades;
III- periodicidade nunca superior a 12 meses;
IV -conhecimento, pelo servidor, do resultado da avaliação.
·Art. 12. Será instituída, em cada órgão ou entidade,
comissão permanente_ com o fi_m de acompanhar e supervisionar o- processo de avaliação dos servidores de carreira. -

CAPÍTULO III
Do Ingresso
Art. 5"' O ingresso nas carreiras dar-se-á median~e aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos,
no primeiro padrão de vencimento da classe inicial.
§ 1"' O concurso público será realizado por área ou especialidade, de acordo com as necessidades e interesses da Admi------ nistração.
§ 2'? Excepcionalmente, será permitido concurso público para ingresso em classe diferente da inicial, quando çomprovado o interesse da Administração, segundo critérios estabelecidos_.
-----_
_
§ 3"' Será assegurada remuneração ao candidato matriculado na segunda etapa do concurso, facultada i!-9 servidor
público federal a opçâcrpelo vencimento e vantagens permanentes do cargo efetivo.
~ - SEÇÃO III
§ 4• A aplicação do disposto neste artigo será regulaDa Qualificação Profissional
mentada pelo Poder Executivo.
_
Art. 69 Constituem reqUisitos de eSC~larida<;le mínima
Art. 13. A qualificação profissional será aferida, adquipara o ingresso_ nas carreiras de:
_
rida ou reconhecida de acordo com esta lei e seú regulamento,
I - Agente do Serviço Público, comprovante de escola- _e visará_ ao -aprimorame'nto dos serviÇos prestados e ao desenridade até a oitava série do primeiro grau;
volvimento na carreira.
I I - Técnico do Serviço Público, certificado de conclusão - -- Art. 14. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil
do curso de segundo grau;
estabelecerá a política de desenvolvimento de pessoãl e as
III- Oficial do Serviço Público, diploma de curso supe- díreiiizes p~tra a realização dos cursos de formação e aperfeiw
rior.
çoamento, bem como os respeétivos cOnteúdos prograrnátiéos.
§ 19 Os cursos de formação e aperfiçoamento viSam â
CAPÍTULO IV profissionalização do servidor, constituindo-se· em requisitos
Do Desenvolvimento, da Avaliação de Desempenho e
para ingressO-e promoção, nos termos desta lei e de seu regulada Qu_al_ific_ação ProfiSSional ·
mento.
SEÇÃO I
§ 2• Os cursos de que trata este artigo, serão realizados
Do Desenvolvimento
pela Fundação Escola Nacional de Administração- Pública Art. 7"' O desenvolvimento do servidor na carreira EN_AP ou, sob sua co-ordenação e supervisão, poroutr'as instiocorrerá mediante progressão e promoção, a segúir definidas: . tuiçóes püblicas ou privadas.
I - progressão, a passagem do servidor de um padrão
Art. 15. Ao servidor aprovado no curso de aperfeiçoapara o seguinte dentro da mesma classe;
mente previsto no art. 99, I, será concedida gratificação, calcu11- promoção, a passagenr do servidor de uma -~la_s~e Iadasobre Q venci~t.;l].~_~o primeiz:q padrão da classe imedíaw
para a imediatamente superior.
- -~ameri_te-sup~rlor àquela em que estiver posicionado no moParágrafo úilico. O. disposto neste artigo não se_ aplica ineilfO~da aprovação no-curso, nos-seguintes~ percentuaiS:aos servidores não habilitados no concurso a gqe se refere _ ~~_para a Carteira de Agente do Serviço Público: 10%
no art. 25.
(dez por cento), da classe A para ·a classe B;
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I I - para a Carreira de Técnico do Servi>o Público: 10%
(dez por cento), da classe A para a classe B e 15% (CJ,uinze
por cento), da classe B para a classe C;
-_
III- para a Carreira de Oficial do Servfço Público: 20%
(vinte pOr centO),- da classe A para a classe B e 30% (trinta
por cento), da classe B para a EspeCial.
§ 1' O peicéhtúarreferente à gratificação de que trata
este artigo incidirá sobre o vencimento do padrão em que
estiVer pOsicionado o _servidor, após a promoção a que o

mes~

mo faz jus nos termos do art. 99 _ _ _
- _ . -_
-~~
_§ 29 As grafífiCações previstas- nOs inciSOS II e III deste
artigo serão percebidas, cumulativamente.
§ 39 O disposto riesfe artigo -não se aplica aos servidores
não efetivados na forma constante do art. 25.
Art. 16. Poderão ser realizados outros c-ursos ou programas de treinamento de inte':fi!Sse da administração, visando
à CapacitaçãO e à melhoria do desempenho funcional do servidor, não Conferindo ao mesmo as vantagens previstas no artigo
anterior.
-- -Art. 17. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil
poderá estabelecer a aprovação em euros de capacitação gerencial, como requisito para a investidura em Cargos de direção
e chefia.
Art. 18. Para dar cumprimento às disposiÇOes- desta lei
é cri"ado o Programa Pei"rriailente de Treinã:mentcrdo Servi<!or
Público Federal, para o qual serão previstos recursos nas dotações orçamentáfiãs de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional, correspondentes a ·pelo menos 1% (um
por cento) do seu total.
CAPÍTULO V
Do -Quadro_Geral de Pessoal

Art. !9. O quadro geral de pessoal compreenderá os
cargos efetivos da Administrã.çáo Federil direta, autárquica
e fundacional nos quantitativos indicados no Anexo .IV_. _____ _
Parágrafo úniCO. O Poder Executivo eiftã.belecerá a d9tação de pessoal necessária à execução das atividades de cada
órgão e entidade da adminiStração direta. autárquica e Iundacional, observados os limiteS do quadro geral de pessoal.
CAPÍTULO VI
Do Enquadramento

Art. 20. São considerados como clientela, para enquadramento nas carreiras criadas por esta lei, por.transformação
dos cargos efetivoS, os-serVidores submetidos ao Regime Jurídico institUído pela Lei n9 8.112, de 1990, ressalvados aqueles
integrantes das carreiras. de _ql].e tra~a~o art. 28.
§ 19 Serão incluídos na Carreira de:
_
I --Agente do Serviço Público, os ocupantes cie cargos
de }9- grau, ou equivalente;
I I - Técnic()do Serviço Público, os de 2.9 grau ou -equivante;
III- Oficial do Serviço Público, os de nível superior
ou equivalente.
_
§ 29 OS servidor_es serão Posicionãdos nos padões _das
classes das carreiras à que se retere o caput deste artigo,
mediante o -deslocame-nto de um padrão para cada 24 (vinte
e quatro) meses de serviços prestados no cargo ocupado na
data de vigência desta lei.
§ 39 Na contagem do tempo de serviço será considerado
o prestado em emprego transformado no··cargo a que se refere
~
o pará_grafo anterior. =
-o

-""
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Art. 21. Os servidores enquadrados nas carrerras c..:uadas por esta lei somente farão" jus ãs gratificações previstas
no art.. 15, após a realização do curso de aperfeiçoamento
de que trata o ~rt._ 99
_
_
.
_
Parágiafo iíníco. O serVidor -enquadrado no último padrão da classe B, ou na última classe das Carreiras de Técnico
do Serviço Público e de Oficial do Serviço Público, fará jus
às gratificações de que tratam os incisos II e III do art. 15,
mediante a habilitação no curso de aperfeiçoamento previsto,
para a promoção, para a última classe da respectiva carreira.
Art. 22. O órgão central do Sistema de Pess_oal Civil,
no prazo de 180 dias, contados da publicação desta lei, expedirá as normas necessárias ao enquadramento dos servidores
nas carreiras criadas por esta lei.
Art. 23. O valor dos vencimentos não poderá ser reduzido na transformação dos cargos. ficando garantidas as vanta;..
gens nominalmente identificadas, a serem absorvidas quando
de progressão e promoção do servidor.
Art. 24. Não haverá correspondência ou equivalência
entre as classes, padrões, referênciais e níveis dos atuais planos
de classificação de cargos e os desta lei.

CAPITULO VII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 25.. O-Órgão Central do Sistemade P.,ssoal Civil
promoverá, no prazo Ue dois anos, contados da publicação
desta lei, concursos de provas e títulos, nos termos do art.
19 do Ato das Diposições Constitucionais Transitórias, para
finS de efetivação, nos cargos que ocupam, dos servidores
que ingressaram no serviço público federal sem a habilitação
prevista no art. 37~ II, da Constituição.
Art. 26. -Os vencimentos correspondentes aos índices
estabelecidos nos Anexos I, II e III desta lei e as gratificações
de que trata o art. 61, VIII, da Lei n' 8.112, de 1990, serão
disciplinadas na lei de retribuição dos servidores públicos civis
da União.
Art. 2-7. A ascensão e o acesso de q_ue trata a Lei n_9o
8.112, de 1990, ficam excluídos das formas de provimento
de cargos efetivos; em comissão ou função de confiança, e
de desenvolvim~nto do servidor na carreira.
Art. 28. As_ carreiras compreendidas nas áreas de segurança pública, diplomacia, advocacia e defensoria pUblica,
córitrole interno e externo e tributação, arrecadação e fiscaliiã:ÇâO-"de tributos e _contribuições sociais· e Outras típicas de
EStado, indicadas em lei, bem como as instituídas_ pela Lei
il.' 7.596, de 10 de abril de 1987 e pelo Decreto-leio' 2.347,
de 23 de julho de 1987, aplica-se, subsidiariamente, o dispostó.
nesta lei.
Parágrafo único. Aos integrantes das cafreiras de -que
trata este artigo que não ingressaram no serviço público federal.
mediante concurso público ou que não adequiriram a efetividade no- carg-o por aplicação de dispositivo legal, aplica-se
o disposto no art. 7 9 , parágrafo único, e no art. 25 desta
lei.
Art. 29. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.-Art. 30. Revogam-se õ parágrafo único do art. 99 e o
art. 37 da Lei n' 8.112, de 1990, na redação dada pelo art.
17 da Lei n' 8.216, de 13 de agosto de 1991,.e demais dispoSições em Contrário.
·
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Justificação
_
O Substitutivo que apresento ao Projeto de Lei da Câmara n" 81 ·t990, resulta de proposta elaborada pela Secretaria
de Administração Federal, da Presidência da República, com

o-objetivo de adequar o projeto que estabelece as diretrizes
para o- Plano de Carreirâ do Serviço Públi~ Civil da União,
em tramitaçãO, às novas exigências de modernização do Estado Brasileiro e valorização do servidor público federal.
Faço-.;o na condição de Líder do Governo nesta Casa;
as razões· cju·e ·me- lavaram a propor tais modificã_ÇOeS são,
conforme EXpbsição cte Motivos do Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento e do Secretário de Administração
Federal ao Sr. Presidente da República as que abaixo passo
a transcrever:
E.M. n' 134
Brasília, 25 de outubro de 1991
A sua Excelência o Seii-lior
Doutor Fernanao Collor · ·
Presidente da República
Senhor Presidente,
__
Tenho a honra de submeter à eleva9a considera_ção de
Vossa Excelência o incluso _projeto de lei que establece as
diretrizes para o Plano_· de Cairei~ do Serv_iço Públic~ ,civil
da União, e dá outras providências.
_
2. Conforme orientação de Vossa Excelência, a Secretaria da AdminiStração--Federa! buscou elaborar um ·piano
amplo que unificasse a:s _carreiras do Seryiço ~Ublico,-confe
rindo, ao mesmo tempo, ao setvídor, um. honzonte claro de
possibilidade de progressão e de melhorta ao longo- da sua
..
vinculação com o Serviço Público Federal.

3.- Ness_e conte_xto_)_ 9 projeto em anexo não I)ei'tleu de
viSta a -neCessidade de imprimir ao ServiÇo Público da União
os imperativos de modernidade que Vossa Excelência tem
determinado, e que apontam na direção do incremento da
capacidade do servidor e do sistema de aferição de mérito
como requesito para progiessão funcional._
. .
.
4. O projeto em tela tem, portanto, como objehvo pnmordial a _capacitaç~o_ ~ _yalorizaçã9 do ,s~zyidor, e a conseqUente melhoria do Serviço Público como um todo. ~é~
de estabelecer diretrizes específicas, a presente proposta m~tl
tui três carreiras em toda a administnrção direta, autárqmca
e fundacional, em três níveis: básico (Agente do ServiçoPúblico), médio (Técnico do Serviço Público) e suJ?erior (Ofi~ial
do Serviço Público). os--requisitos de escol~_nd.ade mímma
para o ingresso nestas carreiras são, respectivame~te,, comprovante de escolaridade até a oitava série do pnme1ro grau;
certificado de conclusão do curso de segundo grau_~ e diploma
de curso ~uperior.
. 5. É importante ressaitarque o Plano de Carreira está
inconfundivelmente baseado no princípio do mérito. O ingresso nas carreiras dar-se-á mediante aprovação em concurso
público, iro primeiro padrão de vencimento da classe inicial.
Excepcionalmente·, no entanto, será permitido concurso público· para ing'resso em classe difer~t:te da inicial, semp~e q_ue
comprovado o interesse da Admm1stração, segundo cnténos
estabelecidos.
·
·~ ·
6. Além disso, o desenvolvimento do servidor na carreira se dará através da progressão (a passagem de um padrão
para ·o seguinte, derltro da mesma classe) e da promoção
(a passagem de uma cl~sse para~ imediatamente superior).
No primeiro caso, serão exigidos avaliit.Ção de desempenho
e interstício, mínimo cfe 24 meSes; no segundo, a exigência
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recai; cumulativamente, na h~bilita_ção em curso de aperfeiçoamentO; ãvaliação de desempenho, interstício.. e Vaga.
7. O presente proje.!o prevê ainda que_ o Órgão Central
do Sistema de Pessoal Civil estabelecerá a política de desenvolvimento de Pessoal e as qiretrizes para a realizaç~o_ dqs çursos
de .formação e aperfeiçOamento, bem CO!llO os_ respectivos
conteúdos pra_gmá_ticos. Tais curs_ós se:fão r~'ali?;ados pela EscOla Nacional de Administração Pública- ENAP ou, sob sua
coordenação e supervisãO, por Ol!~!'as in_s_tituiçõe_s públicas ôu
privadas. O Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil poderá
airida estabelecer a aprovação em Cursos de:capacitação gerenciai como req-uisito para a investidura do:servidor em casos
de:direção e chefia.
.
. ..
.
"
8. Cãbe assinalar que a prOPoSta orã em exame prCVê
ademais a criação do Programa Permanen.te de Treinamento
do Servidor Público FedCral, para o qual serãO previstOS iécurso~ nas dotações orçamentárias de pessoaj de administração
dir.eta, autárquica e fundacional, correspondentes a pelo men<>s 1% do seu total.
9-. - Na concepção do Plano de. Carreira, o.quadro geral
de pessoal compreenderá os cargos efetivos da Administração
Federal direta, autárquica e fundacional, nos quantitativos
indicados no Anexo IV d9 projeto. Ao Poder Executivo caberá _o estabelecimento da dotação de pessoal necessária à execução das atividades de cada órgão e entidade da Administração,
observados os limites do quadro geral de pessoal.
10. Assinale-se, finalmente, que as carreiras instituídas
pelo Plano são caracterizadas como~ de funções de GOverno
que possuem correspondência na iniciativa priV3da, devendo
permanecer individualiu!das as carreiras cujas funções sã~
típicas de GoVeJno e indelegáveiS-, com_o _a_ do Fisco, Polícia,
Magistratura, Advocacia Geral dá União e Deplomacia.
11. Em sUma, Senhor Presidente, submeto a Vossa Excelência um texro--que- preteride uma signifiéátiva melhoria
na gestão pública, por meio dacriaç~o de g_u~dro~ COD;lpetenteS
e bem treinados, profissional e salarialmente motivados, con·SO'!Ilte a meta de valorização e dignificação da função pública.
~.AproveitO-~- opq[t!lQidacle para renovar a Vossa Excelêricia, Senhor Presidente., os protestos do meu mais profufldo
respeito. - Ma'rctlio Ma~;ques Moreira- Carlos M. Garcia.
Espero, pOis, que ·os- ilustres Colegas acolham, pelas razões expostas, o substitutivo que ora ofereço à consideração
do _Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1991. -.Senador
Marco Maciel.

ANEXO I
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único.

A!>lí=:XO I I
QldlREJRA DE tfCNJCO DO SEirUICO l'UBLJCÓ
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ANEXO III

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra aO" nobre Senador.

Concedo

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, não
há substitutivo; há uma emenda do Senador Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência entende que a emenda do nobre Senador Marco Maciel
tem conotação substitutiva, porque altera integralmente o pro~
jeto que foi submetido à apreciação da Casa.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente,
ela pode ser um substitutivo- de mérito. Formalmen-te, é uma
emenda. Deve ser entendida como emenda. Rogo a V. Ex•
que a considere como emenda, muito embora, de mérito,
seja um substitutivo~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Encerrada
a discussão, com apresentação de emenda, a matéria volta
à Comissão competente, para exame.
O Sr. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 12:

QUIREJ.RA DE OFICIAL DO SEBUJCO PUBLICO
tABELA DE ESCALONAMENTO

CLIIISSE

I NDI CE

PADJIAO

-

lU
UI
11

ESPECIAL

:189

188

171
163

I

u

B

A

-

1SS

lU
UI

148
141

11
I

134
128

u

12Z

lU

11&
118
1m5
188

III

II

..

I

ANEXO IU.
QUADRO ÇERAL D~_ PESSOAL

NIUEIS

QUANTIDADE

212.888
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BASICO

.TOTAL

322.888

GEBAL

12
Discussão, em turno único, do Projeto e Lei da
Câmara n' 61, de 1991 (n' 5.885190, na Cisa de origem),
de iiiiciativa dá Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a estruturação das Categorias Funcionais
de Agente de SegUJança Judiciária, Atendente Judiciário e Agente de Telecomunicações e Eletricidade
dos Quadros de Pessoal Permanente do Conselho da
Justiça Federal e da Justiça: Federal de Primeiro e Segundo GrãU:s, e dá outras providências, tendo
PARECER, favorável, sob n' 431, de 1991, da
Comissão
- de Cooslituição, Justiça e Cidadania.
A matéria ficou _sobre a mesa durante cinco sessões ordi~
nárias ficou Sobre a mesma durante cinco sessões ordinárias
a fim de reCeber emendas, nos termos do art. 235 do ReginientO Interno .
ao projeto não foram apresentadas emendas.
Passa-se à discussão do projeto, ein turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 13:
13
DisCussãO,- em tUrno suplementar, do Projeto de
Resoluçã<> n• 6, de 1991, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que dispõe sobre formalidades e critérios
para apreciação dos atos e outorga de concessão ou
permissão de serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, tendo
PARECER, sob n' 418, de 1991, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.

669.888

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1• Secretário.
'

..-------
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É lida a seguinte

Emenda n~ 1 - Plenário
Dê-se ao art. 39 da Redação do Vencído para o turno
suplementar do Projeto de Re_solução n"' 6,_ de 1991, a seguinte

redação:
"Art. 39 A Comissão de Educação, por deliberação da maioria de seus_ membros, poderá realizar,
no período de até 15 dias do recebimento do processo,
audiência pública, a ser anunciada pela imprensa oficial."

Justificação
O oito de outOrga, renovãçáõ,- cOnCe·s-sãO~ peT:mrSsão· e
au_torização para o serviço de radiodifUsão sonora e de sons
e imagens deve ser apreciado r 'o Senado Federal dentro
do prazo de 45 dias a contar LL... n; .. bimento da__mensagem
(art. 223, § 1', art. 64, § 2', da ConstituiçãôFedefal), devendo
ser incluído em Ordem do Dia no 35' dia de tramitação (art.
353, par-ágrafo únicó do Regimento Interno do Senado Federal), em regime de urgência.
O prazo de 15 dias para a reãiízaçáo da audiência pública
melhor se compatibiliza com a tramitação urgente, pOssibilitando a apreciação do Parecer em tempo hábil, sem prejuízo
do exame da matéria.
Sala das Sessões, 21 de nobembro de 1991. - Senador
Oziel Carneiro.
- -O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão o projeto; em túffio.suplementar, e a emenda. (Pausa)
Não havendo quem· peça a palavra, encerro-a-discussão.
O Sr- Jutahy Magalbiies _:_Pela ordem, si. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Sr. Présiaenfe, devido
ao barulho não consegui fdentifiCãi' q"úal é a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro_ Benevides) -:- O Sr. 1'
Secretário vai proceder à -le]tura da emenda, como deseja
o nobre representante da Bahia.
.É lida a seguinte

Emenda n• 1 - Plenário
Dê-se ao art. 3~ da redação do Vencido' pa~~-- o turno
suplementar do Projeto de Resolução n9 6, de 1991, a Seguinte
redação:
"Art. 3' A Cómissão de Educação, por deliberação da maioria de seus membros, poderá realizar,
no perfodo de até 15 dias do recebimento do processo,
audiência pública, a ser anunciada pela imprensa oficial".
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -:- É apenas a redução
do prazo de 30 para 15 dias. Nada a opor.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Encerrada
a discussão, em turno suplementar, com apresentação de
emenda, a matéria retoma à Comissão de Constituição, Justiça
~ Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 14:
14
Discussão, em turno único do_ Projeto de Resoluçãõ n" 22, de 1991, que acrescenta parágrafo ao art.
62 do Regimento lnternQ_clo_Senado Federal~ tendo
PARECERES, sob n'' 222, 331, e 432, de 1991,
···
·
das Cõ1nissões
- de ConstitUição, JuStiça e Cidadania; 1" pronunciamento: favorável; zo pronunciamento: concluindo
pelo não acolhimento do pedido de reexame, por não
encontrar embasamento regimental nem argW:nentação
convincente para tleferimento da pfetensão;
--- Dii:_etora_, favoráveL _
_ Sobre a~~esa, requerimentO- que será lido pelo Sr. 19
Se_cretário. :·
~É lido o segu-in.te
.· .. REQUERIMENTO N• 843, DE 1991
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Resolução
n" 22, de 1991, a fim de ser feita na sessão de 16 de dezembro
próximo.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1991. -João Fran-

ça.
O SR- PRESIDENTE_ (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Senador João França_ que o seu
requerimento, solicitando o adiamerite da discusSão do l>rojetpOe Resolução nP 22, fica ,pr~dudicadq pela inexistênc!a
de~ quorum eni__ptenário. ~
A Presidência adverte as Lideranças e ÕprópriO-Subscritor
do requerimento que a norma prevista no art. 279, § 6~, do
R~gimento, prescreve, in verbis: "Não ha~endo número para
votação do requerimentO, ficará este prejudicado"._
_Passa-se-à---::discussão-do projeto. (Pausa.)
Não ha":_endo quem peça a palavra, encerrõ a discussão.
A Votação fica adiada pela inexistência de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevjdes) -Está esgotada a matéria constante. da Ordem do Dia.
Volta-se~à-Iista de dradores.
Concedo" 'a: palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- PA. Pronuncia
o .seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr~s e Srs. Senadores,
permita-me o Senado uin breve e justQ registrá de dois fatos
relacionados com a Bahia: um quanto ao Estado no seu conjunto, e o outro pertinente à vida municipal.
Refiro-ine, Sr. Presidente, em priineiro lugar, ao documento ''Reconstrução -e Integração Dinâmica" convertido em
· livro, há pouco divulgado, pelo Gov!!mO do Estado.
,
Ttã.ta-se do dOcumento em que o Governo da Bahia reUne, sistematizadarnente, as diretrizes e as propostas que o
orientarão para o quadriênio eín curso.
=
Consubstancia-se num texjo impessoal e muito-objetivo,
em que trata_ de todos os aspe-ctos da administração pública
nó Estado, a sua reordenação; os dados e elementos fund=amentais promotores do desenvolvimento, a apreciação dós
_ fatores essenciais no plano da educação, da saúde, da atividaçle
económica, quei:" do ponto de vista agrícola, quer n-o-ccmscernente ao industrial.
_ B~_seado _e_Ql_ dados e esta,tísticas que foram colhidos,: o
documento assinala de princípiO- que nele são detalhados os
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objetivoS que constituirão metas a serem cumpridas nos quatro
anos da atual administração. Dando relevo a aspectos singulares de cada um dos domínios da administração, empresta
especial saliência ao fenómeno da educação como um dos
vetores do desenvolvimento social do EStado.
Desdobrando-se, o documento assinala o que ocorreu
com o desenvolvimento eco-nómico da Bahia, e assinade:
.. Analisando-se as principais empresas implantadas no CIA- Centro Industrial de Aratu, e no COPEC
- Conjunto Petroquímíco de Camaçarf, e a própria
Caraíba Metais, observa-se que a industrialização baiana não se baseou, como no Sul, nos bens duráveis
e de consumo final, mas sim na produção de matériasprimas e _bens intermediários. Com um mercado relativamente pequeno, a Bahia teve de industrializar-se,
planejadamente, a partir de suas matérias-primas Visando à demanda intermediária do Centro-Sul do País."
CUidandq desse aspecto fundamental do desenvolvimento
ec:onômico e industrial, o documento realça ainda a importância para a Bahia e para o Nordeste do turismo, a que
vem o Governo, ali, emprestando_especial cuidado e já senotam os efeitos dessa preocupação.
Mas, orientado o documento no sentido do planejamento
geral do Estado, são apreciados também os aspectos fundamentais do trabalho agrícola, inclusive na_ si~gu~ar!dade da
--__
agroindústria.
Como o Governo está iiribuído da certeza de que não
basta que planeje a sua aç·ão, mas que veja também o que
se relaciona com as diferentes regiões do Estado, quanto a
estas destina sua atenção para promover o desenvolvimento
de cada qual dentro do sistema integrado.
Pã.rtkularmente, o Governo assinala o que vem ocorrendo com a região sul da Bahia, grandei!J.ente prejudicada,
há vários anos, pela crise que perturba a lavoura do cacau.
É de notar-se que, a esse respeito, a preocupação do Governo
não está apenas em corrigir as anomalias presentes, quer construir para o futuro, vendo a forma de promover a diversificação
da economia na regi!ô;- de forma ordenada, quer diversificar
para a criação de novas riquezas adequadas à geoeconomia
· -~-----da região.

Nesse documento que assim se desdobra, o Governador
Antônio Carlos Magalhães assinalou, e o fez como justiça
ao povo baiano, qu"e o que se resume não tradUz -nerD o- -seu
pensamento pessoal nem o pensamento peculiar do Governo,
representa também uma contribuição da comunidade em doCumentos e sugestões que foram apresentados ainda- na fase
da campanha. Vê-se, de tudo isso, que· o documento, consubstanciado neste livro, é um cOnjunto de objetivos destinados
a assegurar a formação de um plano ge~al de ,ação_pelC?s quatro
anos da atual admiriís1ração. · ·
Faço o regísiro desse fatu __ ~..:om satjs_façãi:) tan'tO inaiof,
porque venho defendendo, nesta Casa 1 a conveniência de ação
governamental planejada, que s~bsti~ua __ a vontade pessoal
dos dirigenteS e as açõeS meramente circuilstaiiCiais--:Por singular coincidência, quando acabei de receber o
livro, traduziildo essas diretrizes, um grande jor_nal do País,
o Jornal do Brasil, publicou notícia que merece relevo comO
justiça a uma administração muniCipal pre-Oóipã-dã -com os
problemas da coletividade e voltada para soluções simples
e capazes de conduzir ao bem-estar a comunidade.
Refiro-me, sr. PreSidente, Srs. Senádores~ ão i()_ngo noti·
ciãliO que o -jornal trouxe sob o. título: uNova Canaã, um
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sonho no Sertão". E a notícía revela, então, qÚe nesse município, que não é dos maiores da Bahia, um prefeito do PFL,
médico, voltado para os interesses de sua comunidade, visou,
desde logo, no início de sua adminiStração; a corrigir -ce"i'tilSdesigualdades sociais e injustiças qu-e Concorrem para Odesvfrtuamento da conduta de jovens.
E assim preocupado, criou na proximidade da cidade
o que chamou o projeto do Sítio ComUnitáriO."-~· -----~
Aí, situou uma escola, onde são recebidos duzentos alunOs; ilela passou a desenvolver a cultura de lavoura adequada
à região, inclusive produtoras de alimentos. A notícia iilesnioreTe-re:- o-médico e Prefeito Edil Lopes desenvolveuo projeto
-do Sítio Co-rD.uriitárío Com lucidez: - "Antes de iniciilr suas atividades, oS meriiflos rece·
bem orientação sobre o projeto e fazem exames médicos._Depois de uma semana de orientação, Vão -Para
o campo, onlle aprendem a lidar com a terra. Recebem
café da manhã, almoço e merenda. Há tempo para
lazer, estudo, aprendizagem no q~.mpo e assistência
ã saúde. Os pais são envolvídos no trabalho, participando de sua evolução e discutindo com os organiza.
dores.."É o qUe informa com insuspêiÇâ() ô joinal, acrescentando
que as crianças, num turno, estudam, e no outro, trabalham.
E um trabalho orientado por pessoas especialmente escolhi~
das. O projeto está situado em 11 alqueires do chamado Sítio
C~munitário, onde a prefeitura, ao mesmo tempo, desenvolve
o plantio de árvores frutíferas, sobretudo as mais adequadas
à região, resultando em alimentos para a comunidade pobre.
Como se vê, basta que haja esforço-inteligente e capaddade de realização para que projetaS altamente úteis se ctesen~
volvam. Não é necessário o planejamento complexo; não é
necessária a burocraçia; tudo de que se precisa é de visão,
de trabalho com o propósito de servir à comunidade. É O
qúé está ali realizando, em Nova Canaã, o Prefeito Edil Lopes,
cuja atiViâade merece um registro nesta Casa, que- é a CaSada Federação.
~as o que pretende assinalar, com satisfação especial,
é a confluência de procedimentos entre o que promove o
(j"OVehiâ.dor na elaboração de !J,m plano geral para o Estado
e o que desenvolve um prefeito", em harmonia com as mesmas
diretrizes._Esta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é mais uma
prova, simples, mas expressiva, de que todo trabalho planejade é produtivo e extremamente útil quando destinado à
coletividade.
_Durante_ o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
--presidência, queéocupadapeloSr. BeniVeras, Suplente
de SecretáriO. ___
·
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Com a palavra o
nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente~
Com a -palavra o nobre Senador Dirceu Carneiro. (Pausa.)
S. Ex• nâó esta presente.
Com a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SÜI'LICY (PT~ SI', Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. senadores, em .e.zimei:r:C?lugar, gosta!ia de .COlJ.l-U~ÍC3:r que
recebi há poUco telefonema do Diretor do Departamento do
Tesouro Nacional, Roberto Guimarães Figueiredo, informan-
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do que dentro de inst~ntes receberei a senha,_pcssoal e intrans-

feiível, pela qual, como Senador, passarei a ter ac~sso ao
Sistema Integrado de Administração FiÍlanceira da União,
tendo_ em vista a determinação do Presidente da República,
depois de estarmos batalhando 100 dias, para que fosse restabelecido esse acesso._AsSim, poderei voltar a averiguar toda
e qualquer despesa, toda e qualquer nota de empenho, de
qualquer unidade adlninistrativa do Governo Federal, ainda
de forma mais eficieritC do que no período de março a agosto,
uma vez que o Presidente da República determinou que nenhuma unidade do Governo Federal ficará fora do SIAFI.
Instituições como õ-INSS e a Previdência Soci31, que estavam
fora, passara~!! a estar int~gradas.
. _ _ _
_
Tive notfcia, póYUm auditor do Tribunal de Contas da
União, de que o: Ministério do Exército havia sido colocado
fora de linha, em função de problemas ocorridos nas despesas;
mas agora tenho a covicção de que também o Ministério do
Exército- ,-as-Forças Armadas estarão com as suas despesas
__
sob controle do Congresso Nacional.
É impQi'tante ressaltar a decisão do Presidente Fernando
Collor e do GovernO, na medida em que, pelo ofício_ transmitido pelo Ministro Marques Moreira ao Presidente Mauro
Benevides, agora o Poder Executivo e o_ Poder Judiciário
estão com as suas despesas transparentes para o Corigress_o
Nacional.
Mas o que é novo e importante-é que o Ministro Marcílio
Marques Moreira sugeriu ao Legislativo que também coloque
no Sistema Integrado de Administração Financeira Qa União,_
todos os dados relativos ao Legislativo, à Câmara dos Deputados e ao Senado. E é importante que o Legislativo dê o
exemplo, que seja o primeiro a dizer sim.
As despesas do Congresso Nacional serão transparentes
para todo e qualquer representante do povo, o que permitirá,
obviamente, que qualquer pessoa tenha acess_o às despesas
do Legislativo. Considero importante a sugestão do Ministro
Marcilio Marques Moreira, e sugiro à Mesa do Senado Federal, que, de pronto, na sua primeira reunião, decida, .até porque nenhuma despesa haverá para o Congr~sso Nac_ional,
qUe todas as despesas d~ Congresso Nacional pas~el!l a ser
também registradas no Sistema Integrado de Admm1stração
Financeira da União.
· _ _
· .
Obviamente, o Presidente Mauro Benevides havia sugerido um intercâmbio de informações, podendo_ o_ Executivo
estar a par de todos os dados que são objeto de armazei_I_~
mento por parte do Prodasen, do sistem!l de infQrm_ações
do Congresso Nacional. Sim, isso será garantido, porque faz
parte do entendimento entre o Congresso N acion~~ e o Executivo. Mas este passo adiante será muito importante; que o
Legislativo assim coroou Poder Judiciário e o POder Executivo·
passe a ter seus dados colocados no SIAFI.
Gostaria, Sr. Presidente, Senador Beni V eras, e Srs. Senadores, de ainda tratar de três assuntos neste pronuncia___ -~~
mento.
Quero registrar o ---alerta do Jornal da Tarde, que, em
editorial hoje, denominado "vire-se, Presidente''; assinado
pelo Diretor Respoilsável, Ruy Mesquita, coloca a necessidade de haver uma campanha contra o pesado aumento da
carga de impostos pretendida pelo Governo, com o seu_p~jeto
de reforma tributária de emergência, convocando a manifestação da sociedade, qu~ é quem irá sofrer suas conse-qüências.
Gostalía de resSaltar a importância desse alerta, para
que possamos todos exigir, seja do Executivo, ou do Legisla·tivo, através do Congresso Nacional, uma maior racionalidade
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no sistema tributário brasileiro._ Não pode o Executivo simples·
mente solicitar ao Cóngresso Nacional que sejam aumentados
os impostos, as suas alíquotas, com vistas a obter maior arrecadação, sem que sejam, Cuidadosamente, examinadas as suas
conseqüências, partiCularmente no sentido do agravamento
da recessão e do desemprego, que hoje caracteriza a economia
e a sociedade brasileira. É preciso termos um sistema tributário
mais simplificado, mas é preciso que- esse sisteina garanta
o atendimentc;> a certos princípios básicos. Os fributos devem
ser claramente compreensíveis pelos contribuintes, os quais
devem ter não apenas o direito, mas também o conhecimento
da destinação dos recursos. Os recursos arrecadados devem
ser destinados a prioridades escolhidas, segundo critérios que
levem em conta relações de cüsto- e benefício social amplamente conhecidos, debatidos e decididos democraticamente.
O sistema tributário deve ser compatível com o maior estímulo
possível ao aumento da produção e à criação da riqueza. O
sistema tributário deve visar a maior eqüidade social; deve
visar à diminuição das desigualdades regionais e pessoais; deve
garantir um mínimo de_ dignidade, de bem-estar a cada ser
huinano.
__ Creio, portanto, ser possíVel pensarmos na diminuição
do número de impostos. Em alguns çasos, podemos pt'!nsar
até nadiminuíção de alíquotas, desde que, com isso, se garanta maior criação de riqueza, de emprego, maior justiça e eficácia na alocação de recursos públicos. Houve exemplos na
história de nações em que, com a diminuição_ de alíquotas,
hquve até maior arrecadação de impostos. Isto, por exemplo,
ocorreu durante o governo do Presidente John Kennedy, nos
Estados Unidos.
Com vistas ao atendimento dos princípios que enunciei,
como a erradicação_ da pobreza, é que tenho proposto a criação
do Programa de Garantia de Renda Mínima, através do Imposto de Renda Negativo, ou seja, consoante com o siStema
progressivo de Imposto Renda. Da mesma maneira que aqueles que ganham mais, pagam parcelas crescentes de seus rendimentos; aqueles que não ganhassem, pelo menos, até um
certo patamar - como no projeto que tenho aqui discutido
- em torno de dois salários mínimos ou pouco mais, esses
teriam direito a um complemento de renda na forma do Imposto de Renda Negativo. Se a alíquota for de 30% entre o
patamar definido pelo Congresso Nacional o nível de rendimento da pessoa, podemos estimar que o Imposto de Renda
Negativo absorveria cerca de 3_% do Produto Int~r!!_o Bruto.
E para a sua execução ·cortaríamOs uma série-_ de despesas
que, tipicamente, não são exemplos de eficácia, de eficiêriCia
na alocação de recursos e, especialmente no que diz respeito
à sua finalidade de atender â necessidades da população mais
pobre.
Mas, Srs. Senadores, há poucos dias a imprensa divulgou
com grande destaque, uma denúncia de que cerca de 200
toneladas de merenda escolar haviam sidO vendidas pelo Corpo Municipal de Voluntários, da Prefeitura Municipal de São
Paulo, para uma fábrica de rações_. Estimava-se qu:e aquelas
200 toneladas seriam de materiais ainda servíveis e o fato
for denunciado como -u:tn grande escândalo , uma grande
iflegularidade. Finalmente, depois de toda campanha de reco.tihecimento da seriedade da Prefeita Luíza Erundina de Sousa
e de sua administração, hã.viam encontrado iiTegularidade.
Todas as emissoras de televisão apresentaram o fato com grande destaque e todos os jornais o publicaram na primeira página. Pois bem, a Prefeita Lui.Za Erundina de Sousa determinou
a imediata apuração dos fat<?S. Solicitou uma au~tori"a e criou
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uma comissão de sindicânda. A Bancada do PT na Câlnafa
_1_-_,Segundo infonnaÇõe:s dos técnicos, foram enviadas
dos Vereadores pediu a instauração de CPI paia apUrar Os amostr"as de produtos peia Polícia para análise no Instituto
fatos, assim como· a· pr'ópria Seniab solicitou à referiâa comisAdolfo Lut~, sem que tivéssemos conhecimento dos procedisão de sindicância perícia nos alimentos apreeildidos, para
Ill;~~to~ técnicos_qasua <:J.mos~ra_gem,_apesarde termos enviado
que a população tivesse direitos aos dados. Foi feita; a perícia,- Ofício n' 824/Semab-SEC/91 (14-11-91) ao Delegado Titular
e-no dia de ontem a Secretaria Municipal de Abastecimento, --~a 6~ Secional soliicitando acompanhamento, pela Semab, de
através do Secretário substituto, Sr. Walter Aguiar, fez o
qualquer perícia a ser realizada.
-- -seguinte comunicado.
·-=__
_ ________ _
8" O Instituto Adolfo Lutz estára divulgando oportunameQ_le r~latório cor;tclusivo sobre a perícia feita."
COMUNICADO
Em que pese seja a responsabilidade de o ConaresS"o
"Rápida análise dos dados preJiminares colhidos junto
Nacional analisar os fatos do Executivo Federal, em e~ecial
aos técnicos do institutO Adolfo Lutz e da Serilab, que estive- dada a importâncíã- da Prefeitura de São Paulo no contexto
ram na Inústria de Rações Ameado Agroly 1 fl:O __Município de todos os municípios brasileiros, dada à repercussão do
de Embú, e no 92• Distrito PoliCial no dia 18-11-91 revela
~~o que, inclusive, levou o Vice-.l;..íderdo Governo, no Senado
que:
Federal, Senador Ney Maranhão, do_ PRN de Pernambuco
1. A quantidade total de produtos encontradas _pela Sea Comentá-lo daqui da tribuna- avaliei que seria muito impormab no referido sítio origináfios de aquisição jUhiO ao--CMV tante trazer esses esclarecimentos referentes à Prefeitura Mué de 84 toneladas, bastante inferior _ao divulgado pela imprennicipal de São Paulo.
sa, que chegou a noticiar 200 toneladã.S:
O Sr. _Ney Maranhão -Permite-me V. Ex~ um aparte?
2. O único produto com prazo de validade a vencer encontrados pelos técnicos do Adolfo Lutz foi um balde de 2kg de
purê de alho e não 140 toneladas como chegou a divUlgara
. Q.SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex• com prazer.
televisão. Este produto foi cõnsiderado pelos mesmos téCnicus
O Sr. Ney Maranhão __--Semidor Eduardo Suplicy, ouvi
como impróprio"- pãfa -i:onStihiõ,:-náo -necessitãndo inclUsive,
_atentamente a explanação de V. Ex~ no que concerne aos
de análise laboratorial para sua co~proya_çã.o-.
_
3. Os únicos produtos que os técnicos do Adolfo Lutz fatos da merenda escolar, apreendida na jurisdição da Prefeiretiraram amostraS no sítio -i:ior haver suspe"i'tà -de estarem tura de São Paulo. Daquela mesma maneira, como denunciei
próprios para consumo foram sal (duas marcas) e extrãto de os fatos, previa - e não foi novidade para mim - que a
tomate (uma marca), uma vez que não constara na embalagem Sfl' Prefeita Luíza Erundina, iria tomar as medidas cabíveis
o -seu prazo de validade, o que por si Só- invalida a sua distri- nã-apuração dos referidos acontecimentos; para que_o responbuição posterior, de acordo com a legislação. Foram reco- sável seja punido exemplarmente. Da tribuna, V. Ex• está
lhidas 6 amostras de um lote total de 152 quilos, sendo que, dando a devida explicação e a devida satisfação ao Senado
entre estes, várias latas estavam amassadas e estufadas. Todos da República a respeito dessas medidas que o .Governo Munios demais produtos foram considerados já no local como impró- cipal de São Paulo está tomando. Parabenizo-o e c-o:ntinuo
prias para consumo. A imprensa divulgou que exisiam até a mostrar a V. E~ e, principalmente, a alguns segmentos
radicais do seu partido que, num assunto dessa natureza, na
100 toneladas de alimentos em condições de cOnsumo.
4. Não foí- encOntrada nenhuma q-Lúiritidade de farinha Capital de São Paulo, que culpa teria a Sr~ Prefeita desses
de trigo, que a televisão apresentou corria eStando -deiltro fatos acontecidos? Culpa teria se não tomasse as medias cabído prazo de validade e_ própria para consumo. Os SàOOS_ a: pre- veis que V. Ex~ acabou de mencionar. É o que acontece nesse
sentados como sendo de farinha continham outro produto, momento com respeito ao Presidente Colloi. Problemas aconuma vez que a referida indústria não adquire farinha e sim tecem no País: o do INSS, e agura o das 165 mil cadernetas
falsas do Fundo de Garantia; enfirii,- com relaÇão a todas
_a embalagem vazia.
_
_
5. No 92~' DiStfito Poliéiat- Parque-SantO- Ailtonio, os essas~rregularidades, como as do FAE e as do INAN, o
Presidente teria r~sponsabílidade se não mandasse apurar os
técnicos do Adolfo Lutz e da Semab constataram que:
a)No saguão onde estavam 7,3 toneladas de produtos -fatos com rigor. V.- Ex~ há de comprovar que é a primeíra
apreendidos não existia qualquer produto com prazo de valida- vez, na História desta República, que há "ladrões de casaca"
de a vence-r e os mesmos foram considerados impróprios para na cadeia, ou, pelo menos, fazendo um "curso provisório
de leão" até que a justiça determine a pena com que· serão
consumo.
b) Na sala 103, foram encontrados 6 pi"Odutos corii prazo punidos juízes e advogados; procuradores, no caso do INSS,
de validade a vencer, num total de 250 quilos.. Oestes, somente -e agora o Govemo está mandando apurar esses fatos, que
foram retiradas amostras de 3 produtos, onde há suspeita irão também fazer companhia àqueles dos bandidos de colaride que existe condições de consumo para um total de 25 nho branco. Portanto, Senador Eduardo Suplicy, é muito difíquilos. Todos os demais foram considerados já nO-local como cil ao Presidente Collor governar ·o Brasil. Sua Excelência
impróprios para consumo por diversos motivos "(à"ínassados, não pode ter culpa de algumas coisas que acontecem, mas
se Sua Excelência, por acãso, não mandar apurar, a responsaenferrujados, sujos, embolorados).
6. Segundo a Polícia estes produtos na sala 103, foram bilidade nesse caso, é dele. É o que ocorre na Prefeitura
retirados como "amostra do sítin-no dia da apresentação. de São Paulo. Admiro V. Ex' porque o considero um dos
Vale obeservar que a quantidade de alimentos com prazo colaboradores do-Governo do Presidente Collor, mesmo na
de validade posterior encontrada na sala 103, onde foram Oposição porque V. Ex~ se mantém vigilante quanto às coisas
feitas as fótograffaS-âivulgadas pelos jornais~- é -muito Superior públicas deste País. Parabenizo-o pela explicação transparente
ao encontrado no sítio e que produtos imprópriOS p-ará-c6nsu- -em relação ao Governo de São Paulo.
mo, segundo o Adolfo Lutz, foram mostrado como sendo
. O SR- EDUARDO SUPLICY - Agradeço a V. Ex• ó
próprios.
"aparte e gostaria c;:l.e reSsaltar, Senã.dor Ne_y Maranhão, que
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a conduta para apuração dos fatos com Cl Prefeita Lufza Erundina de Souza é essa. ·_
--- - ---- ~~-~~- '
Esse esclarecimento cabal que desejo prestai à-Ca$3.-Aírida haverá a conclusão dessa perícia, mas o·que pode ter ocorrido neSse caso-~ isso ainda se concluirá - é ·a rilá-fé- na
fotma como foi fe"ita essa denúncia. Aguardarei a conclusão
da perícia de forma completa;
- __
É importante ressaltar que para a prefeitura de São Paulo,
e de cada episódio como esse, fica a lição-par-a nos precavermos, estarmos mais cónsciê:rltes de que erros podem ser
cometidos e verificarmOs tOdos os procedimentos até para
vender merenda escolar eventualmente estragada; até para
isso, há que se tomar cuidados adequados para evitar-se malversação ou aproveitamento por qualquer segmento;· ou empresa privada, em função da administraçãO dos recursos públicos.
Esclarece ainda o documento da Semab:
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As escolas e creches foram, após muitos anos, reequipadas-em stia-i:ilãforia com fogões, freezers, geladeiras e outros
·eqlilpãmentos~ sem O que seria iinpoSsíV-ei altei"ar a qUalidade
dos cardápios. Foi alterado também substancialmente o Sistema de Compras, o que possibilitou a transparência, honestidade, agilidade e a regularidade dos produtos. A Semab tem
aperfeíÇOado o seu planejamento e, em breve, consolidará
um avançado Sistema informatizado de- administração em
substituição ao atual.
Q __controle sanitário é rígido, com anál~ses laboratoriais
de todos os produtos protéicos de origem (tais como carne
bovina, frango, salsicha e peixe) realizados antes da sua distribuição por laboratórios credenciados por -órgãos internacionais. Da mesma forma, a Semab através de óigãos e téCnicos
especializados faz análise junto às unidades, das condições
dos produtos a serem consumidos.
. Apesar das diversas modificações introduzidas quanto à
operacionalização dos programas, restam ainda uma série de
medidas de natureza estrutural, que estão send_o aperfeiçoada
e que resultam em produtos que se tornam impróprios para
consUmo.
-·crande parte das escolas municipais, assim cÔmo em tOdo
9 País, não possuem condições, físicas- de armazenamento e
de saneamento básico apropriadas ao preparo ideal de aliment~s. ~ão prédiOS que, ao longo dos anos, e a despei~o dos
~forços do atual Governo, estão sujeitos a infestação de ratos,
iifsetos, falta d'água e esgoto, fa~ta de armários e locais adequãdos ao armazenamento e preparo._
_ _I~to _cria difiçuld~des adicionais ao planejamento de um
programa deste porte, que não deve merecer comparações
simplistas com outras iniciativas do setor privado.
_ _
_· Estima-se que 2a_3% d9s alimentos tor_11:3m-se impróprios
para consumo, _o que- Ocorre essencialrilente nas unidades de
consumo e não no armazém da Semab.
Estes aiimentos, pOr força do Decreto Municipal n9
·
29~69'})91, devem ser devolvidos para a Semab, que os destina
a outras finalidades soc_iais ou sanitáriaS; cOnforme as normas
de saúde pública em vigor.
-__ Há descarte de produtos impróprios para--o conStftilO humano, como o feito para uma fábrica de ração para animais,
através do Corpo Municipal de Voluntários, realizado mediante análise dos mesmos quanto ao seu prazo de validade
e ao seu estado. Isto é, podem haver produtos que estejam

"SEMAB- SECRETARIA MUNICIPAL DE
ABASTECIMENTO PROGRAMAS E
CONTROLE DOS ALIMENTOS
Esclarecimentos
Os Programas de Alimentação realizados pela Secretaiia
de Abastecimento de São Paulo atendem hoje mais de 850
mil pessoas por dia, em cerca de 1800 unidades de consumo
no Município, entre- esColas, creches, hoSPTtars, refeitórios,
corpo de bombeiro. Centros de juventude e outros. Em outubro deste ano, foram servidas mais de hum milhão e duzentas
mil refeiçõeS podia. Devem ser movimerltados at((ci final_deste
ano, 28.000 toneladas de produtos perecíveis e não perecíveis.
Esses números por si só, permitem ciuacterizar a ~dimen
são de tais programas. Somente nas EscOias Municip.ais ,·que
são aproximadamente 750, a Semab atende quase 690 mil
crianças, que é 3,8 vezes maior do que _o atendimento de
22 anos atrás (na gestão Maluf) e 20%~ a mais do que na
gestão anterior.
_: _ .
Juntamente com esta expansão dos serviços, a Prefeitura
Municipal de São Paulo elevou em 30% os teores _de proteín"a
média diária oferecidas nas escolas, se comparados à gestão
anterior. Elevou também em 17% os teores de caloria. Tanto
nas escolas, quanto nas creches municipais, o ateilâímento
é bastante superior ao p-reconizado pelas normas federais e
dentro do prazo de validade, porém impróprios para consumo.
internacionais. A isto, Cornbinou~se a Introdução de diversos
produtos, que aumentaram em muito O._consumo e aceitação
_ S~o várias_ as situaçõ_e~ em que isto pode ocÕrrer, segundo
· ,
pelas crianças.
as normas técnicas em vigor, muitas -delas inclusive desconheTais metas forain atingidas a patir da.Coinpreensão inovacidas dos consumidores em geral: '
'
'
dora e da decisão política de que o GQverno, ao garantir
Por exemplo:
o direito básico da alimentação, responde legitimamente à
- embalagens onde se verifica presença de insetos e
demanda colocada pela situação de fome em que se encontra
roedçne~, que prov_ocam contaminação por fezes, urina etc";
a maioria da população brasileira.
·-- --:- aparecimento de bolor, principalmente nas embalaPara isso, o Govern_o democrático e p-opular de São Paulo
gens revestidas por papelão em condições de umidades·
iniciou, a partir de 1989;_uma séda de ações de modo a alterar
--:- inutilização ou 9eteriqriz:ação provocado por e~chen
signifiCativamente a situação da alimentação institucional do
tes, assaltos etc;
município, que até não possuia qualquer sistema de planeja-latas estufadas ou enferrujadas, por problemas junto
mento e de controle sanitário compatível com o sef-Viço.
-aos fabricantes;
O armazenamento_ dos alimentos pela Semab passou a
- latas ou outras embalagens (como o "longa vida"),
obedecer, pela primeira vez as normas técnicas indispensáveis,
furadas ou amassadas por qualquer motivo, têm sua camada
assim como a distribuição.
- - -, protetora interna quebrada, possibilitando cantata do meio
A determinação das quantidades per capita a serem conexterno com seu conteúdo.
sum~das, assim como- as reço~p:endaçqes ao_ seu preparo são
Como se sabe, tecnicámente, para todos os produtos exisfeitos pre-viãmente por eqUipe eSpecializada,_ o que gera ~
tentes no mercado o prazo de validade é somente indicativo
demais necessidades de aquisiçãO e transpo-rte.
pois s6 se pode garantir a qualidade, se houver conservaçã~
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a madrugada após registrar ocorrência no 4~ Distrito
Policial de Manaus, vários militantes do PT moiitavarit
quarda na residência tentando tranqüilizar os familiares
nio Pereira Neto do 929 Distrito Policial, que, sem observar
do vereador. Para um deles, o professor universitário
qualquer critério técnico, afirma existirem produtos aptos para
~loisio Nogueira, u·s tiros foram disparados como um
consumo humano que foram destinados a animais. Poçlem
aViso- sobre "denúncias- que o vereador vem fazendo
exisili'-de fato~ produtos própios pata consunió com- prazo
e seguramente como uma intiiriidação".
de validade vencido, o que só é-detectável através de análises
A !ataria do automóvel do vereador apresentava
laboratoriais por técnicos competentes e não ifresp6r1S3velf~ros de balas por todos os lados, e o fogo praticamente
mente como foi afirmado.
tinha incinerado todo o veículo. Na delegacia, o advoA análise que a Semab realiza para determinação dos
gado disse que se tratava de um atentado de caráter
produtos impróPrios feita através ·cte um plano amostral critepolítico, atribuindo a sua causa ãs denÓncias: que _o
rioso de acordo com as normas técnicas estabelecidas, que
Vereador vem fazendo n~ C~mara Municipal. Indaimplica numa elevada margem, de seus resultados.
gado sobre o fundamento da sua afirmativa,Dias lemEste plano amostral prevê, inclusive a inutilização de
brou que Praciano "é ·uma pessoa de bem, não tem
~limentos com grande potencial de risco à saúde das crianças,
iniiiúgos, é u·m democrata".
exercendo assim uma atuação preventiva, o que-Inuitas vezes
Na saída para o h'!_stituto Médico Legal e de Crimié negligenciado pelas autoridades federais e estaduais.
nalística, Onde o advogado solicitaria: imediato exame
Não cabem pois, as declarações que afirmam terhavido
pericial do atentado, Francisco Praciano confessou que
"desvio" de alimentos próprios para o cons-um-o destinados
teria de se valer de um esquema de segurança para
às crianças do Município.
preservar a sua vida e de seus familiares. O Partido
A Semab tem conseguido, desde 1989, o amplo e positivo
dos Trabalhadores já ínfo_rp10u. que vai solicitar, junto
reconhecimento da população sobre a seriedade, a honestià Câmara dos Deputados-em Brasnia, segurança fededade e a eficácia dos Programas que realiza, inclusive naqueles
ral para o vereador. De acordo com o D~putado federal
onde o Poder Público Federal e Estadual tem historicamente
Ricardo Moraes, "nós somos_ um partido de oposição
relegado ao descaso ou ao assistencialis~o e ao clieiJ,telismo
no Amazonas_e estamos fazendo denúncias contra algupolítico com fins- meramente eleitoreiros
mas pessoas que poderiam muito bem corromper um
Para que, mais uma vez, não reste qualquer informação
esquema de segur~nça lo~I."
incorreta ou enganosa, a-Prefeita Luiza Eru_ndin_a pediu uma
Auditoria e criou unta- Comissão de Sindicância. A bãUcada
Daí a necessidade da atenção do Ministério da Justiça
do PT na Câmara ·dOs-- Vefc!ãdores pediu a instauração de e da Polícia Federal no sentido de garantir a preservação
uma CPI para apurar os fatos. Da mesma forma, a Semab da vida e, em especial, a proteçáo ao mandato que o povo
solicitou à referida ComiSSão de Siridicâ!1CÜl perícia nôs ali-. de Manaus conferiu ao Líder do PT na Câinarà MuniciPal.
mentos_apreendidos para que a população tenha direito a
Gostaria finalmente, Sr. Presidente, de prestar minha
mais dados que não serão diy_ulgados oportunamente.
solidariedade ao Deputado Federal Paulo Paim, que, desde
João Carlos Alves, Secretário Municipal de Abastecimen- ontem, durante a sessão do Congresso Nacional, encontra-se
to Governo Democrático e Popular Prefeitura do Município no plenário da Câmara dos Deputados, em Vigília, procu· ·· r~ndo mostrar que o salário mínimo de Cr$42 mil, hoje, não
de São Paulo."
dá s~não para um trabalhador comprar um quilo de pão por
Sr. Presidente, gostaria de abordar outro ass~P~o:
Desejo externar a minha total so-lidariedade ao Líder dia. S. Ex' assim se manterá a·té que resolva o- COngiessõ
do Partido dos Trabalhadores, em Manaus Vereador Fran- Nadonaf, resolvam todos, por uma ·maioria, senSi_bilizar o
cisco Praciano, que sOfreu um atentado âs 22 horas e. 30 _minu- GovernO, seja rejeitado o veto do Presidente da República,
seja levando o Presidente Collor a definir uma política de
tos de terça-feira, segundo a imprensa:
rendimentos que garanta aos trabalhadores brasileiros não
"O atentado aconteceu em frente ã residência do apenas um salário mínimo condizente com a dignidade do
vereador, que foi alvejado com uma rajada de tiros · ser humano, mas uma política salarial de reajuste do salário
de annas automáticas, possivelmente de nove milíme- míninlo que possa garantir a dignidade dos trabalhadores deste
tros. O seu autómovel Fiat tarTibém -foi atingido e incen- Pai&.
diado, provavelmente por um "coquetelniolotov", mas
_O Sr. Ney Maranhão --Permite-me V. Ex~ um aparte?
ninguém saiu ferido.
Uma testemunha do atentado, Raimundo Maciel
O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra, Sena·
da Silva, 35, disse ter visto um Opala Diplomata e
um Chevette Chevy cantando pneus e saindo em dispa- dor Ney Maranhão.
rada, após o barulho dos tiros que o atraiu até a porta
O Sr. Ney Maranhão - Senador Eduardo Suplicy V.
da residência, onde trabalha como vigia noturno. O Ex:~, como toda a Casa, não pode deixar de reconhecer que
vereador, em companhia da esposa, estava na garagem o salário mínimo neste País é um salário de fome; todos recoda casa quando percebeu o barulho das balas e "que nhecemos. Acontece que na maioira das Prefeituras do Norhaviam posto fogo np meu carro". A reação da esposa deste_ e do Centro-Oeste, e micros, pequenas e médias empred9 vereador foi de pânico, correndo para socorrer os sas --caso o veto presidenciã.I fosse derrubado- não teriam
filhos. "Eu não quero acusar ninguém, mas isso é um poSSibilidade alguma cumprir essa lei. Praticamente 80% das
ato de selvageria", disse. Os tiios loram disparados Prefeituras do Nordeste não estão pagando- o atual salário
mais intensamente nas paredes de alvenaria do escri- de Cr$42 mil, e as micras, pequenas e médias empresas estão
tório da residência onde, segundo Praciano, ele costu- · co~ grande dificuldade. Tenho certeza absoluta que·, se o
meiramente trabalha e prepara seus discursos. Durante Governo do Presidente Collor tivesse meios, pagaria não
de produto- embalagem dentro das especificações. Não procedem, pois, as opiniões leigas apressadas do Qelegado Antô-
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Cr$90 mil, mas Cr$150 miJ; o própriO GOvernO não daria ___Trabalho _e_Previdêilcia _So~ial para- clue P~~ste inf~nTiações
condições a que a Oposição empunhasse esSa bandeira; ela sobr~ as receitas que integr~m o Orçamento deral d;,t União;
seria do Pre_sidente da República. Mas acontece_ que o Go- as que são arrecadadas pelo INSS nos últimos 5 anos: o detaverno tem responsabilidades, sente na própria carne a dificul- Jhamento e composição da previsão mensal para 92 com base
dade pela quala o trabalhador assalariado esta passando; V.
legislação em vjgo_r e com os efeitos da reindexação; as
Ex~ há de convir que a luta que este Governo está travando
_outras ~eceitas do ~NSS; as formas de cont'!bili~ção_de evencontra os corporativismos,- os cartéfs e oufiOS setOres, tem
tuais variações e procedimento padrão; as· formas de contabisido muito atrapalhada pelos desvios de dinheiro que o Go- lização de recursos advindes do Tesouro Naciorial; as formas
verno pre.cisa para a Saúde, a Educação, a Infra-estrutura, de prazos de arrecadação de todas receitas previdenciárias
para o melhoramento dos salários; há dinheiro sobrando no acima_, cbntãbilização,_formas de aplicações,_ resgast~,_transfe
Banco do Brasil para resolver o custo dos juros,que está muito rências e discriminação dos agentes fl"naD.ceirõs 'utilizã.dos e
elevado, para facilitar o escoamento de dinheiro para a agricul- as fontes de recu-rsos- utilizados_ para pagamentos de todas
tura. Uma grande parte desse dinheiro estava sendo consu- as gratificações a funcionários do INSS, Para que não tenhamido num saco sem fundo pelas estatais; com a abertura à mós m~s- d!Ívidas sobre este::: lado dar_e_ceita e d!,': .a_lgumas
privatização, as coisas começam a sair da estãção, e ninguém despe_sas feítas com os _recursos dos trabalhadores brasileiros.
mais do que o Pre_sidente da República está compromissado,
Estou indo para o meu gabinete para a _chegada da senha.
principalmente com esses descamisados que o elegeram como Convido o Senador Ney Mal-anhão Para ver como- i~emos
Chefe de Governo. Sua Excelência tem cónsciéncia de que. acessar as despesas da unidade que V. Ex~ definir. Quem
o povo brasileiro p·assa por grande necessidade e sabe também, sabe V. Ex~ queira muito saber como se gasta dinheiro do
Senador Eduardo Suplicy, que não podemOs tirar-sangue de outro lado da calçada, pois agora vai ficar mais fácil.
caranguejo.
O Sr. Ney Maranhão- Pennite-me V. Ex~ um aparte?
óuando digo iSSO~ falo com relação ao povão, áOs descamiO SR. EDUARDO SUPLICY- Pois não, Senador Ney
sados, aos qae recebem o salário mínimo. Teri::J. r'áiãO V. E~ Maranhão.
-não posso negar·- de estar nessa tribuna verberando contra
O Sr· Ney Ma_ranhão- Congratulo-me com V. Ex~ mais
essa atitude do GoYemo Federal. A Bancada de V. Ex~ manteve esse veto, mas o fez constrangida, nobre Senador. É_ uma vez. Considero-me também sóciO óessa idéia. V. Ex~
como o problema da Previdência, corri esses-147% de ay.men- ·sempre lutou p~ua que_ o GovernO fornecesse essas informato, que trarão um déficit de Cr$1 trilhão. Mas é melhpr um · ções através do _computador. Como Líder do Governo no
passarinho na mão d_o_ que dois_voando: é essa a _posição do __ ~c;::-nado, :~m_exercíció, s~mpre disse que este Governo é ti"ansGo'\l.erno. É melhor receber menos, mas receber, do que haver parente_-e quer ser físCalizado por um Senador como V. EX!';
no papel uma quantia para receber, e não receber nada. Assim hoje ·a Congresso Na0onã.l e -o Governo estão de parabéns.
sendo, nobre Senador Eduardo Suplicy, estou com o Presi- Quando _entrega _a V. Ex• e- aos Congr.essistãs~m- Orgão de
dente da República. Como a maioria -que lhe dá sustentação, informação dessa natureza, é porque quer realmente governar
temos de ter responsabilidades para colll este País, para com com a partiCipaçãO do povO brasileiro e daqueles que o reprenosso povo. Sei que estamos sofrendõ. ESse salái'io de Cr$42 sentam no Congresso, com_ a .transparênCia possível. Terei
mil é um salário _de miséria e de fom-e; mas mesmo assim, o prazer de obter informações e lições sobre esse c_o~putador
se o veto fosse derrubado, nobre Senador, milhare~ ~e ~mpre- do professor Senador Eduardo Suplicy, que muito vai ajudar
sas em todas as regiões do País quebrariam. Com "isSo~ nPsso-_ -- a-f!lOStrari~justlças que ãs vezes se praticam contra o Governo
problema não seria somente esse salário, mas de milhares do Presidente Fernando Collor. Tenho certeza de que, pela
e milhares de pessoas desempregada~. Algum 4ia, queira sua ~ornpetência e seriedade, como Senador de uma Oposição
Deus, .tenho certeza de que iremos, nó_S dois junt<)S,- pã-rãbe- ·c-cinstrutiva, fiscalizando esse Governo dessa tribuna, V. EX""
nizar este Govetno_ e o PreSidente da República por dfir um irá contestar inforrna:ÇõéSiiniitãS Vezes plantadas na imprensa
salário mínimo condigno ao povo brasíleiro. aos _descaniisados - para desestabilizar este Governo.
_ e aos homens de maõs' calosas que fazem a rique-za deste
O SR. EDUARDO SUPLICY- Senador Ney Maranhão,
País.
talvez possamos, e·ntão, sugerir ao Governo Collor medidas
O SR. EDUARDO SUPLICY -Senador Ney Maranhão; à altura d~quela que V. Ex~ certo dia tomou como Prefeito
considero_ que seja importante possa o Go.Venio, que V. Er de _Moreno, quando transmitiu aos Vereadores da Câmara
defende, criar meios de garantir empregos e gerar riquezas M!Jnicipal que era o momento de substituir os veículos, antes
mais rapidamente do que vem ocorrendo_ desde 15 de março automóveis, dando para cada vereador um jegue ofiCial, para
de 1990, porque, a continuar esta recessão, com·a dificuldade "terem, assim, um transporte de acordo com as condições de
de arrecadação de recursos em função de uma política econó- vida «?:;t população daquele municípiO.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
mica que não consegUiu ainda levar à retoriiada _dg cresci-_
menta, vai ser difíCil - e mais difícil para os Governos MuniO SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Com a palavra,
dpáls das regiões mais pobres do País- fazer frente ao pagapara uma comunicação, como Líder, o Senador Ney Maramento do salário, seja do salário mínimo ou Qualquer outro.
Mas justamente por levar em tonta esta necessidade, tenho nhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PFL- PE. Como Líder,
proposto um Programa de Garantia de Renda Mínima através
p_ára _ÚÍna CçnluniCaÇão. Sem reVi_são dó orador.) -Sr. Presido Imposto de Renda Negativo.
E considerando o que V. Ex' mencionou, os- problemas dente, Srs. Senadores, trago a esta Casa, neste momento,
da Previdência~ para qUe tenhamos maior consciênCia do que documentos que dizem respeito a denúncias feitas em relatório
realmente é o problema da arrecadação de recursos, dei entra~ reservado, referentes ao período de 11 a 17 de novembro
:da hoje a um requerimento de informações ao :rvt:inistro do de 1991, cóm matérias assinadas pelo jornalista Ariosto Teixei-
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ra, sobre a importação de 100 minoneladas de carne bovina
da Comunidade Económica Européia - CEE.
Detectamos informações de absoluta falsidade. Está aqui
em meu poder, e peço que seja transcrita nos Anais do Senado,
uma carta do Sr. Presidente da Conab, João Mauro Boschero,
contestando todas essas intrigas e denúncias falsas que dizem
respeito à integridade da Conab. Esse é o p_rimeiro documento.
- O segundo documento mostra, mais uma vez, a transparênCÜl dos atas ·ct.o Governo através da Conab, importante
órgão de abastecimento.
Eu, como Líder do Governo em exercício e conheCedor
profundo desse problema de abastecimento, e, mais ainda,
conhecendo a integridade, a responsabilidade administrativa
do Dr. Mauro Boschero, estou aqui para-defender a sua administração, porquanto S. S• prova a transpareOcia dos fãtoSno episódio da importação de carne, através de documentoà imprensa. O naviO~'Atlantic Universã.l chegou ao Porto de
Santos com 5.384 toneladas de carne e a Conab fez questão
de esclarecer que não haverá qualquer prejuíz-o porque toda
carne está devidamente coberta pelo seguro em conjunto com
os exportadores.
Todos os procedimentos cabíveis já foram adotados pela
empresa para apurar se a perda de qualidade procede desde
a sua origem ou se OCorreu no transporte marítimo. Qualquer
que seja o motivo, a Conab não receberá o produto.
Portanto, peço também a transcrição nos Anais deste
documento da diretoria da Companhia Nacional de Abastecimento, órgão com grande responsabilidade no abastecimento
do País. Tive nissO uma participação direta porque foi aprovado pelo Senado da República um projeto de minha 3utoria
obrigando todos O$ órgãos do Governo-- a FAE, o INAM,
aLBA - a comprarem suas mercadorias atrã.Vés desse órgão,
porque tem controle de qualidade em todos os _Estados da
FederaçãO. Esse projeto foi aprovado por u-nanimidã:de no
Senado e hoje tramita na Câmara dos Deputados. Tenho
certeza de que será em breve transformado em lei.
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mentE. flo Nordeste, onde o FNE, apóia os miCras e os pequenos produtores; e _será justamente a Conab que dará susten~
taÇão a esses órgãos para que esses grãos sejam repassados
às populações carentes. Por trás das campanhas -de desestabi~
lização desses órgãos, muitas vezes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pode estar o trust de abastecimento que, no atual contexto, poderia até vir ·a ·mudar o hábito alimentar do povo
brasileiro.
Assim sendo, congratulo-me com o Dr. Mauro Boschera
e _sua Diretoria pela competência e transparência das negociações realizadas nessa companhia.
Finalmente, tenho certeza absoluta de que esse assunto
será palco de debate na Comissão- Parlamentar de Inquérito,
em _que, ao final, o Sr. Mauro Boschera, como seus diretores,
sairá sem nenhum arranhão, porque são pessoas honestas e
que-Sabem muito bem o que estão fazendo pelo bem do nosso
País e dos nossos_ descamisados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pi-6-sidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR
NEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO:
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
COmpanhia Naçcional de Abastecimento - CONAB
Cootdenadoria de Comunicação-Social- COSOG
Nota à Imprensa
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) se
apressa em informar que o navio Atlantic Universal chegou
_ao Porto de Santos Com 5.384t de carne importada da Itália
com a -sua qualidade comprometida. Comunica aiilda que recusou toda a carga e está acionando a seguradora para recebi-mento de indenização.
A Conab faz questão de esclarecer que nenhum prejuízo
-terá com essa ope·ração porque· toda a carga estava devidamente coberta de seguro. Em conjunto com os exportadores,
todos os procedimentos cabíveis já foram adotados pela empresa para apurar se a perda de qualidade procede desde
Sr. Presidente, Srs. Senadores se esse projeto tivesse sido a sua origem ou se -ocorreu no transporte marítimo. Qualquer
aprovado anteriormente, talvez esses escândalos da FAE, do que seja o motivo, a Conab não receberá o produto.
Tão logo tomou conhecimento do fato, a CONAB imediaINAM e da LBA não tivessem acontecido.
Quero, neste momento, defender o_Sr. Presidente da tamente enviou unia "Carta de Protesto" à SOCOPA- (emConab, Dr. Mauro Boschero, técnico qtie conhece profunda- presa francesa que coordena a exportação da carne para o
mente os problemas de abastecimento, os meandros da impor- Brasil) denunciando as condições em que a carne chegou ao
tação de carne e outras mercadorias de que o País necessita. Porto de Santos, adonando, conseqüentemente, a empresa
Esses documentos provam que essa importação foi toda feita seguradora. Em s'eguida, transfe-du, através de notas fiscais,
de acordo com os trâmites legais. Nada contrariava os inte- a carga avariada para a seguradora, identificando-a e separando-a em armazêm alfandegado, em Guarujá, considerada zona
resses do Pais.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no final desse ,primária portuária, a·partir daf con..:ndo por conta da segurainquérito, a verdade transparente irá aflorar e, mais uma vez, dora todas as despesas da operação.
A propósito de tal ocorrência, a Conab ressalta que para
essa companhia será uma espécie de dique contra os trustes,
os oligopólios, prinCipalmente na área de abastecjmento desse a importação das 100 mil t da carne se cercou de toda a
País.. A Conab lutará para que os descamisados tenham melho- precaução que este tipo de operação requer, inclusive contrares condições de alimentar-se, essencialmente agora que o tando a~ empresa SUPERINSPECT para inspeção de qualiGoverno brasileiro está incentivando a agricultura, principal- · dade na origem e destino de toda a carne importada.

8198

Sexta-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
llllf r.

* *
OA
113U9l+
ll13.152S

:~ ·~r

r ./i

"I

::!:

E

X

...

Novembro de 1991

!lltt·~~.l ,... n~

a.

ti

-~~---í.i-,,-~/
,~<~

iii

--

r-.:

115~1. ~~
.

-~N(f~'~ ;.·-

a- rati:UcamJo l!mtundiment.ca mant:.1dmt dia 12/11/91, em [uucao
v1etor1a realize~.do portlo &ituu.Jo ll'eflur:do- PiiJo vapor • • ntll!mtie
unlverl'lal'", ot e1tuactt.u pr<:~duto jah descarres._a.do~.,.et qua Bill
oncontra •rata:r:ttll'l olf!lndese.du I du.utro zona prttnnri.a., f"ndmu•u.nK•tt
ett oolicituoo imadl11La t~.utorizaeao prua:
1. aUBPt~"nder, fo•tnal~•ent:..e J~,~.nt.o a intoroco. a CQnt.inu.tdad.. •la.

\~I .
11
11 ,, li"'·I

daacarga deMI'!o vaPOr.
2. aprool!mtaz- JW'ILo ao oxportador in~et.liato ·~-termo d!!! recucut' •
do PI:'Oduto, por nao aa t.~ucontru.r !'lO padro.o da co~t~prR.
:1. tran.l'lforir a car"• • bol:'do o em terra a eooauradore, b("lll ct'lmo
as do~posa.s: (que J• 1110.0 o.lto.CJ) c<.>m intoriorizaco.o e arm6%e-

na•om
do P•oduto.
Q- em
rculliao
celebrl!.da hoJe~ no oecritorio do oom1sue.r1u dot
do avariaa e preaent.•e o" uro:
murr9Y ftJnton - p anel _i I lcmdrflll Una) -- fUtgurn dn ur~.vlo
lui:c 111tr..uoul Dllntou
naleon mendonca
ruben• pinto
rene knoll
ilidio
andro de carvalho
francieco cajueiro

lllllrcof'!ult
- pandibt's
pondibra
- eul-o.merica Uc\ib1mco
... advoaado da •ocop•.
conBb I df
- conab I •P

ainda co111 a prt~H•~nea de outraill' •ntldad•• • varioa t.ecnicott
ovaliacao do q,uv..lidu.dé.
princi]i)Qill probltnna~ dvotailoe e torne.doe publieos entre aa

d~t
par~~t:

·

..J
1 ..
~
~~~

\;
~\

I···~;

Novembro de 1991

DIÁiUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

"'

f

.nu~

d).lf, ....

Sexta-feira 22

~ ;rTJ<'</"'
'

- M;>z-s
- V'EP.NL

:r:::::;c:i -

:!;<:,t,:::.~
~;:

CS '4MZ<:õ:r.:IS POSSl':>.tl: J!S (OITC)

;::ês':'t:..ts

:& OS =:i:.\!:':'EI~S :;::; {~·:~}

~~:~~:~~cc~~r:~a~zg;e~~2~sEi~g~~if·~f~:.~~\;t~~~i~~~~~; P:.AS~~cc.

::.;:;;;,.~s !:YI~:::::t:~

c:::::::;:;:.,;.:.!S·~o. s~

';tl;:;

·,-.

o no;::'~-:o

~~r~_5:' :;;sçq::~z;:;.;.:-:::o::::~

tc:·iü:C.i:i:r-:<~V'i:O

_CJ

p;:r_c:s :·c

E :c-.~7l7.:':::

s:~::A!·Y:!:,

;:;,-: -s:;

st.:;~.

- G~À~lt:t-';'JA.~'i'I~A:it-:>i -G:~C E:;;7<.i A C:.:::;i~ ~C J!:i ;;.~t;i:t-;:::~:::0- ?~AZ·
-:z.:o \:::.:A:!:.-'0 -:-.,.::], :::- c::E p<ao~·o:;. b ••p.;:;::;;.;.:;;r::-o• • so;.:;:: cs c,;::::;:::c~
;::. o rc:ss~;,.~ ~;;,·-C-'::-::s:-;:;~-;;-vp.. ~ 1:
:>i: Fi:o;As :;tis::r.~=.::.;s, -

.r.

~~~;~r~~~~. ~~~*~i~~:rg~~~:~~~-~:f~~~..;;x1;.z:~-~il_;:,
0

mtH@.~~1~~;.~~~[~~~r"~~rjJ:;,\~i1~~t~l~~:~,1f~![&J:gt~r

C?S: t.<.:A.-.3<;:

::t-..-.c:o

.::f:;;,~;.:>:;:r

:;l'ôE.i

,v::a;..•uc~::~t~r>
~ F :-:..t."!.~:;
~C/F-'!•1~~;.

h::

6li,Hi..\C':;,:;::z
11~1

1:1:!:3 HS

~·~

;:;Te:·.;:; i".'.

-

8199

. DIÁRIODO CONGRESSÓNÂCróNÃL(s~Çãõ'1I)

8200 Sexta-feira 22

H

f.t~I•.PI••

11·1111':..

!HtttfltiiHtttHH

..1,
tt

t I i f f I

•
•••

t

~ ~I i • I I I I I

1 1 1 I 1 o fo I

i I I I I I

1 I I I I I

i I I I I I I

o

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

t·

o

1 I I I O I-' 0 I

·~·- '_ '_ I : '

0

[.~~rH
f"l(t'J

~~:Fr·tl!~•l H 11-.•T•.I

HH•;.

l·~!f=.H

1~

J(.IIJIIJ•··,._·,,,,

t·~·iu

ti!IRit

J.'f'·'·· I':•

lt~";:.

l•.•lt"t.

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

ss

~IRRB

TE<EFOHE 110.
I

.

~

..:.~-"'"···-,•·.····--····

RELRTono

l/IOI'!IviJQL

.

... ··•·······

61 3219716
!4<110V . 9.t-l•l:4~
tr•EHTIFICACRO
Hi!RA INICIO

G-l
RESULTADO

(:~11

!'-I

lt): ·lO

•

COIIRE -

• ·-, ..

14-tiO•J-to:so

OK

CONAB - OIRAB

. '. ' ' 61 32197!6

TELEFONE HO.

0132338048
RESULTADO :

OK

I RESULTADO :·

Ol

IOEHTIFICRCAO
G-3.

14· IIOUt91-J0:52 .
HORA INICIO
14tHOU-tO:Sl,.

[·I Çftj,

·Novembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

........ .......
I

;

j'''

~

'

Sexta-feira 22 8201

··.:r···
',

ilt.ui.,>II<..,~,,,,Mo,,,,.,l,,.

. I.NOI

O117 4 O

10 2 e:;;

=:"'~~ ·=~---- .~~~~·:_
rr
iÉxio

-SUPER!NSPEC'I' FAX: 021.263.97.03
W!LLIANS ~ELO FAX: 021.233.85.37 •
INTERSEA
FAX: 0132.33.80.48 -

REFEREI'oK::IA:

FAX LlEMJIJ/DIVtiP S/N DE 04.11.91 VG l6ll r:r 2_9 MM
FAX ND 708 VG DE 13.11.91 DE SUPERINSPECT

·TÉLEX CÜNAB/SP-N• 3S31 VG DE 13.11.91'ET N' 2743 VGDE 04.11.91
,
IMPORTAÇAO CARNE c:óNGE\.ApÀ M\1 ATI1\N)'IÇ 1)NIVE!1SAL INFORMAM:JS SEGUINTE:
"FACE GRANDE CCM'.ROMETIMENTO CARNE TRANSPORTADA NAVIO ATLANTIC UNIVERSAL vã ESTA
c:c«PMIUA DECIDIU SEGUINTE":
. - RECUSAR PRO!l!!l'O SUA TOTALillADE
- ACIONAR CIA SUL -RJ:CA/UNIBANCO SEGURCG
- COLOCAR PROWl'O DISPOSIÇAO PRECITADA SEGURADORA
- PLEITfAR INDENIZAÇAO TOTAL CARGA/DESPESAs llECORRENTES SINIS'l'JiO DEVERAH CONAB/SP PROVIDENCJAR:
- Cl.ENT1F!CAR SCX::OPA. (FAX NR 003.031.473.?2.3-21) RECUSA TOTAL

PRODUI'J

- ACIONAR SEGURADORA NOS TER!OJS APOLICE N' 01496-7 ET AVEFBAÇAO
N' 017/91 VG OllJETO DOS SEGUINTES VALORES : US$ 5.496.934,57
CUSTO MAIS US$, 7sp.B00,82 FRETE INTERNACIONAL VG REFERENTE

... s,~;..a_õ3.KÇ.c~.çq.~_qssq .. · ...

- LEVANTAR QESP~ .REFE:ijENTE OESQARGA/THANSPORTE/ARMAZENAGEr-1

· • ' · · ,' PllCDI!J'O ·JA DESÇARREG!JJQ· ET· POSTl'fl]ORMEriTE ENCAMINHAR M SE- ,

'.'' ' ......

~ ~ ~

" . .=.9~Rf. ..Cfl:!J~.'~~!fo1Et'l'to. '.

'

. '

DEVERAH SUPERINSPECT PROVIDENCIAR: •
- APRESENTAR CARATER UF:GENCIA RELATORIO c:oNOIÇOES PROOl.!rO EMRARQUF;
PAAA CONAD/SP ET• Stõ'J:;UHI\I'ORA
- APRESENTAR CARTA PROTESTO REFERENTE AA TF.MP.ERATUHAS

DEVERAH INTERSEA PROVIDENCJAR:
- SUSPENDER FORMAlMErlrE DESE>lBARQUE PRODUro
- APRESEN'l'AH CARTAS PHCll'ESTO M SEGUHI\I.(JHA
RF.SSALT,~ VG QUE .,S, RAZOES
TECNICO DA CONAB PT

TEC,NI~

Dfl

RECUSA DO PROJ?lll'O SE RESPALDA EM PARECER

8202 Sexta-feira 22

DIÁRlCYD<:fCONGRE~SO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1991

ó6Jir
Hc.jo

j}>,
PÂÃÃ üSõ"Oo õéEi:iÃÜÕÃ

'7

Auttnticuç:ro M•,.:.inlctl

---··-··---·--·--·~-----

TEXTO

CONT ••••

FlNALlZI\NOO VG COIWICO QUE E'l'l DE F\JNIJAMEN'fAL IMf'ORTANCIA QUE 1'000S
OS SEGUIMENTOS ENVOLVIDOS NA OPERAÇA.O VG .Dj;;VERAQ twlTER ESTA COMPANHIA INFORMADA DA
EVOUJÇAO DO ASSUNTO PT

SOS: NEl1Wl DE CASTRO BATISTA - DIRETOR DA DIROP.

e ~poio político no âmbito da CEE, bem como pelã capacidade
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E
firiâncé1rà para ·oferecer caução a CEE equivalente a 7 veZes
REFORMÁ AGRÁRIA COMPANHIA
o valor da operação;
NACIONAL DE ABASTECIMENTO- CONAB
b) a contratação da empresa SupervisãO,-VfstOrias e· Ins- Ofício PRESI N' 6~0
.
.
. -. .
peções Ltda- SUPERINSPEC!'- do Rio de Janeiro, foi
Brasílta, 12 de novembro de 1991. precedida de processo de licitação, pela modalidade própria,
lima. Sr•
- --- -----------após o cadastramento de todas as empresas do ramo, estabeleFlávia ·cav·alcante
cidas no Brasil, tendo recaido a escolha na referida empresa
Editora Chefe do Relatório Reservado
pelos critérios de ·capacidade técnica e menor preço oferecido:
Margem Editora e .Gráfica Ltda.
c) da mesma fórma, a contratação d3.s empresas Sadia,
Sucursal de Brasilia - I,>F
Inter$ea e ABTF, como coordenadoras dos serviços de desemSCS- Edifício Gilberto Salomão, sala 6071609
baraço.aduaneiro, capatazia e frete interno, foi precedida de
Brasília- I.>F
pr9cesso de licitação, pela modalidade própria, após o c3.dasSenhora Redatora,
tramento de empresas especializadas que operaram ou não
1. No elenco de supostas irregularidades cometidas pela em serviços da espécie anteriorniente com a·COnab, constante
Conab, lançado às !Is. 1/5, do Relatório Reservado 1289, refe- de seu Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviço,
rente ao período de 11 a 17 de novembro de 1991, por matéria observando-se, sempre, os cJ;itérios de capacidade técnica e
assinada pelo jornalista Ariosto Teixeira, nó toCã.nte a imPõr- · menor preço;
tação de 100 mil toneladãs de- Cãrne bovina da Colnunidade
d)_ a contratação dos _armazén~ gerais, de acordo com
Econômica Européia - CEE, detectamos informações absoo
Decreto
n9 1.102/1903, tipifica negócio jurídico de adesão,
lutamente falsas, a saber:
a) na assinatura do contrato com o pool de empresas em que ós depositantes aderem a regulamentação de cada
exportadoras européias, representado pela SOCOPA, não unidade armazenadora e paga os serviços de armazenagem
houve qualquer irregularidade, porque se tratavam de empre- pela tarifa pública uniforme (idêntica para todos os armazéns),
sas operadoras que observaram todas as exigências contidas aprovada pela Câmara Setorial do MiriiStério da Economia,
no edital de licitação da venda especial ao Brasil, operação Fazenda e Planejamento, publicada no Diário Oficial da
esta realizada por negociação direta entre o Governo brasileiro União~-através das Juntas ComerciaiS do País, o que por óbvio
e a CEE. Como se verifica do mencionado edital, em sendo dispensa o processo licitatório.
uma licitação intemaciOrüll, não havia qualquer obstáculo â
Todavia, a Conab ciosa de suas responsabilidades proceparticipação de qualquer empresa, mesmo que brasileira, des- deu vistoria em todas as unidades armazenadoras frigoríficadas
de que cumprisse com as condições exigidas no mencionado que poderiam ser utilizadas para a guarda da carne importada,
edital, sendo certo que as empresas operadoras foram esco- eliminado àquelas que não apresentavam as necessárias condiJhidas por critérioS de competência, reciprocidade, idoneidade ções técnicas de conservação do produto;
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e) não houve e nem haverá qualquer pagamento de armazenagem no Brasil e no Exterior por conta de atraso no embarque do produto; quanto a "demurrage'' (estadia) p-or atraso
na descarga de navios, issO decorre de condições observadas
em qualquer contrato de imponação, nos termos das regras
de Comércio Internacional;
f) a afirmação de que .. a importação, por fim, não estaria
lastreada em suficientes autótizaçõéS legais" atenta contra
os mais comezinhos princípios da administração pública, que
está viilculada ao estrito cumprimento da lei, com base no
prlncípio de que, enquanto a- empresa privada faz tudo o
que a lei não proibe, o ente público só pode praticar o que
a lei autoriza. Ora, os próprios documentos -citados pelã. notícia
demonstram o respaldo legal das decisões tomadas pela Conab;e
g) com relação aos preços citados na notícia "o produto
foi adquirido a US$766,30 a to-nelada e revendido à Conab
por US$1.165", saliente-se que o primeiro refere..:se ão preço
posto armazém depositante na Europa e o segundo a custo
mais frete (C + F) no porto brasileiro, contemplarido todos
os custos adiciOnais relativos a -comprã do produto·na CEE,
operação ~de retirada do produto de armazéns no interior da
Europa e entrega no porto brasileiro, inclusive financeiros.
2. Restaurada, assim, a verdade dos fatos, aduzimos
mais que o_jOmaiista resporisiiVf:fpehi. publicação da matéda,
se adotasse postura condizente com o·comprorniSso da veracidade das ocorrências, teria buscado as legítimas ~ontes e, mais
ainda, se assim não o intereSsasse; como de fato ocorreu,
poderia ter lançado mão dos Ofícios n' 620 e 659, de 23-10-91
e 7-11-91, dirigidos ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão
Parlamentar de InquéritO, destinada a apurar responsabilidades no âmbito da Conab, com o que verificaria ·a total
improcedência das acusações -veiculadas, que, certamente,
causaram constrangimentos pessoais aos DirigenteS desta CONAB, bem como danos ã sua imagem, as quais deverão ser
reparadas-através das medidas judiciais cabíveis.
3. Em face do exposto, nos exatos termos do art. 59,
inciSo V, da Constituição Federal de os art. 29 e seguintes
da Lei n' 5.250, de 9-2-67, requeremos seja publicado apresente resposta nesteperiódico, cOm o niesmo desta-que dado
a notícia'-ora comentada.
4.- Sem mais para -o momento; subscrevemo-nos.
Atenciosamente, - JoãO Mauro Boschero, Presidente
- Nelmar de Castro Batista, Diretof de Operação~
O SR. PRESIDENTE (B.eni V eras) - Concedo a palavra
ao nobre Senador César Dias.

o

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. PronunCia seguinte
discurso. Sem revisão do orador)- Sr. PreSidente~ SrS. Sena~
dores,· dei entrada, hoj~, e_l_!l_ _um projeto de--lei que -altera
a redação da Lei n• 3.999, de 15-12-61, que se refere ao salário
dos médicos e odontólogos, lei completamente defasada e
que avilta, sobremaneira, o salário dos médicos e dos _odontólogos do nosso País.
No caudal dos inúmeros problemas existentes hOje no
setor saúde, encontra-se a proletarização do médico-, uma
profissão que exige dedicação exclusiva dos alunos, além das
dificuldades sócio-económicas enfrentadas para se passar no
vestibular e concretizar o '?-urso, pois demanda tempo integral,
.e, após a formatura, mais dois ou quatro anos de residência.
Atualmente, o médico ganha apenas três ·salários mínimos, sendo que, em alguns Estados; essa remuneração é de
86 mil cruzeiros por mês.
-~
- ____ ---
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Como médico, gostaria de levantar esse debate aqui no
Senado Federal, põr(iue a Nação brasileira gasta muito para
formar um médico que, por descrença, está deixando a sua
profissão e abandonando o País.
- Segilildo o art. 79, inciso Y, da nossa Constituição, que
protege o trabalhador rural e urbano, ''o piso salarial é proporcional à extensão e à complexidade do trabalho". Tal fato,
entretanto, não se observa hoje o nosso País.
Gostaria de expor esta questão ao Ministro da Saúde
para que S. Ex~ venha, juntamente conosco, apoiar este nosso
projeto. Não podemos exigir do médico, cuja profissão é um
sacerdócio, que desempenhe um trabalho que vai torná-lo
constantemente pobre, sem perspectiva para os seus filhos,
p-ara sua· família. Este projeto inibe que se frustre o ideal
dessa classe, hoje proletarizada. Corremos o riscõ riluito grande de fã.zer isso com a Medicina, a rainha de todas as profissões, porque dá a vida ao doente, cuida do equilíbrio psíquico
e fíSico de nossa comunidade.
Reputo-este projeto como sendo um dos mais _importantes
a tramitar nesta Casa. Por isso, peço apoio aóS colegas médicos
que· são Senadores para que nos ajudem a levar em frente
esse _projeto de lei, a fim de que nós, pelo menos, possamos
dar a esses profissionais maíor dignidade salarial.
Um médico, hoje, nos Estados Unidos e na Eui_opa, percebe~de quatro a cinco salários mínimos por mês, enquantó
o médico brasileiro não recebe sequer 80 dólares por mês.
ÇJostaria, então, de abordar esta questão aos Colegas
Senadores que me ouvem dos seus gabinetes, para que nos
ajUdem a aprovar este projeto de lei o mais rãpido possível.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao_ nobre Senador Pedro Simon.
O SR- PEDRO SIMON (PMDB -RS. l'rormncia o segUinte discurso.) --Sr. Presidente, s~s e Sr_s. Senadores, a
área de Ciência e Tecnologia, há muito, está em crise. Várias
instituições promovem greves, paralisações, manifestaÇões,
passeatas. Anteontem a Esplanada dos Ministérios foi tomada
pelo pessoal da empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,
a EMBRAPA. Depois de passeata que reuniu cerca de 1.500
servido"res, o sindicato da categoria, em protesto contra o
"-sucateamento" d~ Empresa, distribuiu 6.000kg de feijão
comprado à própria Embrapa. O Conselho Nacional de DesenvOlvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e as diversas
instituições de pesquisa a ele ligadas sofrem a paralização
completa de seus funcionários. O Instituto Tecnológico de
A~r9náutica (ITA) há muito iniciou uma greve e parece que
nela continua.
Por que, senhoras e senhores? Qual a razão que leva
instituiÇões deste renome a apelarem- algumas pela primeira
Vez em· sua existência - ao recurso ex_tiemo da greve?
Como disse, a situação dos órgãos ligados ã Ciên~a e
Tecnologia' é de crise muito séria. Faltam recursos para o
pagamento de pessoãl, para a compra de material de pesquisa,
pai'a o-finánciarriento -dessas pesquisas._ Os salários foram achatadQse já não estimulam a permanência dos melhores quadros,
tanto na área científica ·quanto na área administrativa desses
Orgãos.
Exemplos do sucateamento das instituições de ciênc;ia
e tecnologia estão presentes na imprensa todos os dias. Vejamos alguns para ilustrar a tese:
1 -A Embrapa teve liberados, até a esta altura do ano,
apertas 42% _do _orçamento proposto pelo próprio Governo
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e aprovado pelo Congresso Nacional. Os recursos, que já foi reduzida a níveis correspondentes a 50% dO realizado em
eram poucos, reduzem-se, deste modo, a menos da metade_.
1990. Tal proposta, se mantida, significará lamentável retro2 - O ITA pãssa pela pior crise de sua existência, exata- cesso, configurando fator adicional de desestímulo a inici~tivas
mente no ano em qoe se comemorarif os-so-an-os do Ministério nessa área e conduzirá, inevitavelmente, à evasão do pessoal
da Aeronáutica. Um grupo de 10 doutores já enviaram seus altamente qualificado hoje existente no País, ao afugentacurrículos a Portugal. Seus salários atuais não passam dos mento de novos valores, daí resultando a condenação do Pafs
Cr$580.000,00. Eni Portugal, variarão de US$2,500.00 a ao atraso e, certamente, ao retrocesso em Ciência-e Tecno3~500.00 por mês, mais ganhos livres com trabalhos de consullogia.
taria, sistema gratuito de saúde extensivo aos filhos, escola
c) A situação salarial a que se acham submetidos os pesgratuita, aluguel limitado a 10% do salário e outras vantagens.
quisadores e o pessoal técnico e administr~tivo da Sc;;.cretaria
O ITA formou 3.447 engenheiros, em 41 anos de existência.
de Ciência e Teciiologia, particularmente do CNPq e de seus
Te-n-do já perdido 20% de seu efetivo, mantém um núcleo 10. .Institutos de Pesquisa pode ser ilustrada pelo fato de os
com 73 doutores (muitos com pós~doutorado no Exterior), salários de. outubro de 1991 corresponderem a 25%_ daqueles
35 mestres e 17 bacharéis. Um contingente de 17 mestres pagos em março de 1990. O quadro a seguir mostra a evolução
e 3 doutores se encontra em aperfeiçoamento no Exterior do último nível salarial das classes administrativas (26M), téCe ppdem não retornar.
~
~
. nica (16S) e dos pesquisadores (Pes. Tit), no período:- ·
3 - "CientiStas mal pagos estão vivendo de biscates",
dá, em manchete, um jornal. E mostra exemplos: Um engeSalários
nheiro mecânico, mestre em ãnálise de sistemas e aplicações, · Nível
que está projetando painéis solares para satélites, para ol!lstiMarço/90
Outubro/91
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) tem salário menCr$
US$
Cr$
US$
sal de Cr$380.000,0() e ganha outro tanto produzindo e vendendo pães de queijo·. Um especialista em computadores de 26M
89.59o,42
2,105.04
319.216,58
527.63
bordo para satélites, com especialização na .t{Qla...nda, asso~ 16S
193.898,40
4,555.88
674.314,65
1,11457
ciou~se ·a um àn·alista de sistemas que cuida das concorrências PesTi
193.890,40
4,555.88
674.314,65
1,114.57
e implantação do Centro de Previsão e Estudos Climáticos
. c
do INPE, para coilstituirem uma microempresa revendedora
. A persistir tal situação, a conseqüência mais provável
de vinhos. Uma doutora em Física pela Universidade dy Ox- será a desativação desses órgãOs, erigidos a duras penas nos
ford e que, pelas suas contas, já custou ao Govemcn:rm iriveS:ti- Ultimas 50 anos. O próprio Conselho Deliberativo do CNPq
mente de ys$118 mil,está ~esempregada e vai fabricarchoc?- veio a público reconhecer a justiça das reivindicações salariais
lates caseiros para sobreviver. E _provável que o comérCio de seu pessoal.
2...,._-As diversas sociedades científicas de todas as áreas
venha a ganhar mais esses concorrentes e a ciência. v.en{la do conhecimento manifestaram-se no me$1D.O .sentido. .
a perder bons técnicos.
O Sistema de Ciência e Tecnologia do País depende,
4 -José Leite Lopes, 72 anos, um dos mais conceituados
físicos brasileiros, de renome internacional, decepcionado com atualmente, de três fontes principais de recursos:
1 -Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
a falta de recursos p-ara pesquiSa, demitiu-se da Subsecretaria
de Indústria, Comércio~~Ciência e Tecnologia do Estado do e Tecnológico (CNPq): Da dotação orçamentária para 1991,
Rio. Volta ao Centro de Pesquisas Nucleares, em Estrasburgo- apenas US$39 milhões foram destinados ao financíamento
França, onde passou 16 anos, desta vez, para ficar. "Nunca ·Oe projetes de pesquisa, a maior parte não liberada.
pensei, na minha mocidade, que chegássemos a esta situação,
2- Financiadora de Estudos e Projetes (FINEP): Seu
em que o País caminha a passos largos para o Ultimo lugar orçamento é de apenas US$26 milhões~ Deste total, s6 50%
no Terceiro Mundo", desabafou.
foram liberados, até o momento;
3 - Programa de Apoio ·ao Desenvolvimento Científico
Como de esperar de pessoas coJIScientes e responsáveis,
a comunidade científic'a está mobilizada contra este estado e Tecnológico (PADCT): Empreendimento conjunto do Gode coisas:
.verrio Brasileiro Com o·Banco Mundial. Este já pôs à dispo1 - A Comissão de Coordenação de Comitês ASseS-sores sição US$150 milhões, que aguardam a contrapartida daquele
do CNPq, que reúne 160 pesquisadores do mais alto nível, para liberação.
Na et~a ~tual da c_rise que atinge a Ciência e Tecnologia,
vem a público manifestar sua profunda angústia quanto aos
-. .
.no _País, quatro questões são predominantes e prioritárias:
seguintes fatos:
.
a) A insuficiência de recursos para investimento_-em pes-1~- a correção da defasagem salarial do pessoal que atua
quisa cfentíficá e tecno_l§gica é aprovada pelo atualc~:>ntingen- em t9dos os níveis das'atividades de Ciência e Tecnologia;
ciamentO de significativa parcela dos recursos orça(_llentários
2~ :-:-:"~criação de um Plana: de Ca~eira que permita uma
destinados à Ciência e Tecnologia (40 ·bilhões de cruzeiros). projeçãO.das perspectivas do pessoal de Ciência e Tecnologia;
3_~- a recomposição do orçamento de 1991, com a liberaEm 1991, ainda não foram pagos 2.316 projetes de pesquisa
selecionados de um total de 3.600 e recomendados pelos Comi- ção dos recurSos contingenciados e uma efetiva suplementação
tês Assessores-··(CA), em junho, e aprovados pelo CNPq. E das rubricas de custeio e capital;
4~- a revisão profunda da proposta orçamentária para
não há perspectiva de financiamento dos 2.400 projetes submetidos a julgamento após aquela data, dos quais calcula-se 1992, visando recompor as perdas dos orçamentos de 1990
que cerca de 1.300 a L400 -deverão obter recomendação de e 1991.
·No que respeita â disponibilidade e valor das bolsas para
mérito. _
b) A definição do orçamento de Ciê.riciã. e Tecnologia as diversasmodalidades- da iniciação cieiltífica ao doutorado
para 1992, em discussão nO Congresso NaciotÍal, q~e deve_!ia e às bolsas especiais de pesquisa- o atendimento é satisfaprever aumento real de 15%, conforme proposta do CNPq, tório, tanto no País quanto no Exterior. O ·que se teme é
••

o

••••

-
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o seu contingenciamento, como alerta o novo Direiór da CA-

PES.
Um vasto Programa de Formação de Recursos Humanos
(FRH) a nível de pós-graduação é, ademais, uma necessidade
imp'-.riosa: o Brasil conta, hoje, cbm apenas 20 Ji111 Doutores
e Phds e cerca de 45 mil Mestres. As necessidade atuais· são
de 200 mil cientistas! A taxa de formação de Doutores, no
País e ilo Exterior - 1.400 por ano - predsa ser acelerada
para vencermos o desafio. Este número de novos Doutores
e PhDs é SufiCiente apenas para-!epOf óSqUadros das instituições de ensino e pesquisa e permitir a nucleaÇãO. de novos
centros de pesquisa e desenvolvimento. E aCJ.Ui se_ cOloca -a
questão: Como formar recUrsos humanos qUalifiCados em pes~
quisa científica básica e aplicada, no desenvolvimento de processos e produtos, na área de tecnologia de ponta e no avanço
das engenharias, face ao sucateamento dos melhores .ceJ;Itros
de P&D? Como evitar que o esforço de Form-ãção de Recursos
Humanos a cargo do CNPq e da CAPES venha a ser invi8.bi:
lizado?
Marcelo Leite, editor de Ciência do jornal Folha de S.
Paulo, em artigo de 7-11-91 sob o título "A República e os
cientistas", observa: .. Não que se tenha caminhado muito
(no Brasil) em termos de pesquisa de qualidade. O Brasil
apresenta indicadores indigentes de produção científica. São
apenas 390 pe-squisadores para cada grupo de milhão de_ habitantes. No Japão, 5.029; nos Estados Unidos, 3.317. A fndia,
com apenas 109 cientistas por milhão, consegue resultados
bem mais expressivos: detém a média anual de 11.000 artigos
publicados em revistas científicas de primeira linha. O Brasil
vem em terceiro lugar, atrás da China, com menos de 1.500".
"Os cientistas encontram-se na piOr- sitUaçãO-::__ ·Constata
Marcelo Leite - a de pedir recursos da sociedade quando
esta se encontra exaurida. Não devem se limitar à simples
reivindicação, ao papel paSsivo perante o Estado paternalista,
hoje mais para padrasto. Mais do que nunca têm que deixar
a torre de marfinl. e· se dirigir à sociedade. É urgente que
se mostrem capazes de explicar o quanto sua atividade é imPortante para o presente e o futuro do País, da economia; da
vida cotidiana. Mais que isso, os pesquisadores de todos os
ramos de conhecimento devem se valer do que têm em comum,
a raiz de toda atividade científica: ciiatividade. Os cientiStas
têm um bom exemplo a dar para a sociedade exausta, quem
sabe infundir-lhe um pouco de ânimo, que reVerterá ein boa
vontade na hora de aprovar orçamentos e projetes".
Sabemos da problemática económica do· País em geral
e do Setor Público em particular, uma vez que, por dever
constitucibD.al, cabe a nós aprovar o Orçcimento- Geral da·
União e fiscalizar sua exeCução. Conhecemos como poucos,
certamente, a situação das finanças públicas, que exige parei~
mónià- e sacrifícioS na repartição de' recu-rsOS nOtoriamente
escassos.
Por outro lado, todos sabem - pois a iinpfensa -nOticia
coro freqüência quase diária - que recursos já tãcVparCõs
são, ainda, malbaratados e desviados por administradores
ineptos ou corruptos. Não citarei, aqUi, exemplos pela difiCul~
dade em distinguir os lilãis exemplares. Arrolá-los todos -seria
impossível sem incorrer em omissão e cansar ós que me ouvem.
O certo é que todoS--haverâo de se le-mbr3.r de alguns que
sejam e repeti-los seria despiciendo.
Indago se os recursos malbaratados, seja pela má aplicação seja pela apropriação indébita por parte de alguns pre-·
postos do Governo, não- seriam suficielife·s para dar alento
aos que mourejam em trabalho honesto e profícuo? Ao invés
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cte deixá-los â mercê de aproveitadores que infestam setores
inteiros da admiriistráÇão pública, não poderiam eles ser aplicados ~m educação, saúde, pesquisa, ciência, desenvolvimento?
É ·dever do Governo mas também nosso e de todas as
entidades constituídas levantar resolutamente nossas vozes
em defesa da moralidade administrativa e da correta aplicação
dos dinheiros públicos, em benefício de toda a sociedade e
não _de uns poucos apaniguados.
A indiferença diante do assédio aos cofres públicos pode
se"r _interpretada como omissão. Considerada na atual fase
d_e penúria a _que se sujeitam as instituições mais sérias e
importantes do País, há de ser entendida como criminosa
conivência. E eu me recuso a pactuar com semelhante coisa.
Por isso, conto com todos os membros desta Casa, que sei
serem pessoas de bem; conto com as autoridades e servidores
honestos dos Poderes Executivo e Judiciário; conto, sobretudo, com a população em geral, no esforço de identificar
e extirpar, de uma vez por todas, as causa~ que contribuem
pára o desvio e malversação impune dos dinheiros públicos,
para que possam ser canalizados em benefício da sociedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao -nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho
hOjé à tii.buna desta Casa para defender a manutenção de
uma relativa- descentralização admiriístratíva que deve continuar existindo em nível nacional.
Nos últimos anos, temos -aSs-istidO a um processo acele~
rado de transferências de sedes, escritórios de repre-sentação,
de transportes de carga, de consultarias, firmas de engenharia,
associações e entidades de classe, para Brasília.
Não resta dúvida de que a Capital da República deve
sediar, em seu espaço, os órgãos e os esctitótiõs- m-ais importantes da vida social e económica da Nação. Todavia, não
concordo que essas transferências madças-provôquem o esvaziam:ento técnico e económico dos Estados, como vem ocorrendo de maneira acelerada nesses últimos anos.
TOdos nós sabemos que Brasília fói projetada e construída
para servir de pólo de integração da vida nacional, para servir
de ponto de atração, em direção, principalmente dos enormes
espaços vazios situados no Centro-Oeste e no Norte do País
e de tocos definitivo das decisões políticas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na qualidade de representante do Estado do Rio de Janeiro nesta Casa, constato que
minha cidade e minha região têm sido duramente prejudicadas
pelo processo de transferência de órgãos para a Capital do
País. Diria mesmo que, no turbilhão dessas perdas, o Rio
tem pago um preço muitas vezes maior do que as outras unidades da Federaçã-o:
Fomos durante séculos a capital do Brasil, o centro absoluto das decisões _económicas e polítiCas e; por causa· 'dessa
posição, continuamos até hoje a pagar um preço muito maior
pelo nosso esvaziamento. Não quero dizer com isso que não
teríamos de perder, mas não posso assistir impassível aO tama-.
nho do prejuízo- que acho que deveria ser na realidade bem
menor.
Por outro lado, aproveito a oportunidade para fazer um
outro tipo de crítica· a essas transferências que, na verdade,
não obedecem a critérios rfgidos de eficiência. Sem dúvida,
muitas delas não teriam o menor sentido· de serem feitas.
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- Não sei se falo do médico despojado de interesses pessoais, mas voltado pa!_a o aten,dimeQto Qa nobre mi~~ão a
ele confiada pelos desígnios de DCus; não sei se falo do pai,
do filho, do irmão, do neto extremoso;. não sei se glorifico
o sen'timento religioso daquele que sempre se_ pautou p~lo
respeito aos ensinamentos do Cristo ou do Cristiinisinó·· -não
sei se ine tenho ao intelectUal~ memorialiStã daS· coiS~S S~dii:ts
presente em sua riquíssima obta técnica e literária.
·
Fico em dúvida, Sr. Presidente srs e Srs. Senadores,
se não f~ls_earia_ou se não _me trairia ãfiontait<ro tão-somerite
aspectos isolados que compõem um todo indissociado, cujo
-~~lor_ existent~ I}as partes se avolumam e adquirem razão superior quando acoplados no conjunto de sua vida.
_~ _ Em verdade, gostaria _çle hQj_e e~ ar falando apenas do
amigo e do mestre Walter Cardoso, pois que muito haveria
·
de dizer.
Esse muito, porém, --a amízade e a sabedoria - é
bem pouco. diante de tanto o mais por ele legado às gerações
futuras, seJa nos_ensinarnentos·,-s-eja nos exemplos, sefa nas
palavras perpetuadas em seus escritos.
_, Ü!-iSÓ~ tecer alguns comentários, em nome do respeíto
e da amizade que sempre me uniu a ele, e a partir de. então
deixar à avaliação da Hist<;)ria ove~dadeiro signíficado de
~
sua existência.
.Nascido em Aracajú, no dia 27 de outubro de !911 Walter
Cardoso acaba de_ completar 80 anos de vida dedicada em
semear o bem comum.
_
~ CriadO Pelos-avós-, o Coronel Jos-é Cardos~ e Dona Maria
I~abel Cardoso, sempre presente a ngutàâ_a mae, Dona-Laudlcéfa Pontes .~ardoso, o jovem Walter pôde conhecer de perto
o calor familiar do casarão da rua Pacatuba e do Sítio MiraMãf, envolvido de todo carinh9 e de_ tqdo conforto.
. .sua iriteli&êricia permitiu-lhe apreriqer as prim~iras letras
com a prima, a professora Cacilda Fontes, irmã dó romancista
8Jmllndo Fontes. O curso secundário pôde fazê-lo no Atheneu Sergipense, graças ã base de conhecimentos que obtivera
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra em virtude da dedicação daquela mestra.
~~o surgirem percalços de natureza política,- cujo- alvo
ao nobre Senador Francisco Rolemberg.
~r~ _o avô, toda a famíli~ -~e _vê,_ na ço.n~ingêncía de mudar-se
. O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -SE. Pro- de Sergipe para o Paraná. Estabelecem-se todos em Curitiba,
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. PresidenteS~ e Srs. Sena- onde Walter retoma seus estudos no .Ginásio Paranaense.
-A partir da convivência _com u111-dos prOfesSOres, o Padre
dores , esta não é a primeirã. Vez- que venho à Tribuna da
Cãniai'a Alta do Legislativo brasileiro com intUito-de relem- Gerônimo Mazarotto, abraça o Catolicismo coin lnquebranbrar algum vulto da histófi~ sergipana que Se destacasse, por táveJ f~ e dedicação.
Após a Revolução de 1930, oavô retorna a Aracaju.
todos os méritos, como orgulho do nosso_ povo e do nosso
-~Walter Cardoso descobre uma grande voc:~ção para a
···
.
Estado.
medicina, onde pretendia realizar todo aquele potencial de
Certamente também esta não haverá de ser a última
diante do comprometimento espontaneamente assumido po; ajuda desinteressada ao próximo.
Muda-se, assim, para o Rio de Janeiro, onde va~ viver
to.da aquela gente do menor dentre os Estados Brasileiros
na
casá
de tios, ora na de Clóvis, ora na de Flaviano,- ora
de ser acima de tudo responsável pela construção de um futuro
onde imperem a dignidade, o trabalho e o respeito pelo seme- na de Aristarcho, até que obtém o lugar de interno no Hospital
lhante.
.
-- _~a_Marinha e no H;o$pital D. Pedro II, Ali, trava cOntato
Com tudo isso, rtão vejo como escapar à drcunstânci3. -oom os maiores inestres da medicina- Miguel Couto, Hamilde, volta e meia, retornar à presença de meus pares, no sentido ton Nogueira, Calazans Luz, Oscar Cl3rcke, Aloysio de Castro
de fazer-lhes sentir toda a vibração que sempre me acomete e Antônio Austregésilo.
Movido por seu desapego para com o interesse pessoal,
ao trazer a público, em modesta rememoração, pers·onagens
que construíram e que constroem as cenas e os cenários dos escolhe especiã.lizar-se em saúde pú~lica, opção essa qu·e o
faz retomar, já médico, iJara Aracaju, ocasião em que ocuva
caminhos da vida sergipana.
Hoje, torna-se particulannente difícil ater-me a apenas o Departamento de Saúde nbPública, transformando-o em
__ um ou outrQ elemento de destaque acerca do vulto que preten- centro modelar de todo o Nordeste. _
A seguir, somo Secretário de· Estado da Saúde, promove
do, em poucas palavras, trazer à consideração deste Plenário,
a fim de que possamos compartilhar das virtudes por ele se- salutar revolução naquela Pasta, ao criar o Sanatório de.Arae:
ju e tantos serviçoS médicos, como o de helmintose. Dinamiza
meadas ao longo de- sua vida.
Além de prejudicarem o Estado, prejudicam o País como
um todo e contribuem para a total ineficiência ad_ministrativa,
técnica e operacional, fazendo com que as verbas orçamentá:ias sejam desperdiçadas c as estradas continuem esburacadas. Além da transferência dos órgãos de cúpula da administração direta, -o que é correto, estão sendo também transferidas para Brasnia as Chefias das Divisões Setoriais, o que
considero um verdadeiro absurdo, porq_ue, em Brasnia, elas
não funcion-am. O correto, narealidade, Seria ficarem na Capital do País os chefes, e, nos canteiros de obras, os técnicos.
O que ocorreu no Rio de Janeiro, com o Depa-rtamento
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), foi exatame_nt~
a transferência total. Com esse "episódio" do DNER, cerca
de 400 profissionais do órgão, engenheiros em ~u-a grande
maioria, técnicos intermediários e Outros profissionais, qüe
eram extremamente úteis no Rio, tíverãin -de fixar res~dênci~
em Brasília, onde passaram a ter uma vida funcional quaSe
que -completamente ociosa.
Por tudo o que dissemos, Sr. Pr~..,tdente, Srs. Senadores,
neste breve pronunciamento, ficam muito claros os erros constantes que o Goverrio vem Cometendo nesta parte da vida
administrativa do nosso País.
Faço um apelo para que voltem para o Rio de Janeiro
os escritórios de representação de maís de centenas de empresas da construção pesada _que já_ deixaram o Estado, e só
fiquem ou se instalem em Brasíliã os órgãOs de cúpula.
Se houver uma política sistemática, respon~ável, r~donal.
e efiCiente nesta direção, poupar-se-ia o Governo centra1 de
arcar com grandes prejufzo~, de continuar_ conviverido cqm
a ineficiência, a inércia e a falta de objetividade.
Os Estados da Federação precisam cOntinuar tendo uma
participação ativa no funcionamento da rriâquina burOcrátíCa
do País. Isso é salutar para a modernização e o bom f~ncion~
mento da administraÇão brasileira.
Muito obrigado.
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o Centro e _os Postos de saúde, dedicando especial atenção tabela em extinção do antigo Território, está finalmente resolao cambate à siftlis e a moléstia venéreas, além de promover vida. Insegura quanto ao seu destino a partir de 92, Já
a ·Lei Complementar n~ 41/81, que criOu ? __ Estado_, dispunha
campanhas memoráveiS de vacinação pública.
Foi. de sua responsabilidâde a construção do Conjunto- que a União custearia despesas Cõm-·seividores públicos fedeAgamenon Magalhães_1 um conjunto residência! destinando rais somente até dezembro de 91, a categoria, agora, não_
à medicina social.
só_ conta com a interpretação favorável da Secretaria de AdmiDurante esse período, publicou. ''As Atividades da Sal:íde nistração Federal (SAF) dé que permanece integrada ao quaPública," "Históriá da Saúde Pública em Sergipe," "A tuber- dro de pessoal da União, como também se beneficiei. de todas
culose em Aracaju", Perspectivas da Saúde Pública em Sergi- as vantagens conferidas a esse segmento. Nesse sentido recebi
pe, "Luta Contra a Fome" e tantos outros ,de igual interesse- o Ofício SAFIGAB n' 3553, do Dr. Carlos Garcia, Secretário
para o bem-estar coletivo.
de Administração Federal, como decorrência de consulta que
Foi diretor ~ por muitos_ anos, do Ho_spital de Cirurgia, formulei no dia 21-3-91 (c6pia).
professor da disciplina Doenças Infecciosas_e Parasitárias da
Com efeito, a interpretação da SAF, respondendo à conFaculdade de Medicina e diretor da Faculdade de Ciências so)ta formulada por mim, com a finalidade de resolver definiti·
.
Médicas.
vamente essa pendência, assinala que a União terá que contiSua dedicação à literatura valeu-lhe um capítulo à parte nuar a garantir os venCimentos dos servidores que não optaram
na vida intelectual do meu Estado, como membro da Acade- pela tabela do funcionalismo estadual, criada justamente
mia Sergipana de Letras, onde ocupa a cadeira irilortalizada quando o Território foi extinto e Rondónia passou a ser unidapelo Poeta Gomes- de Sousa, E desse capítulo, coube-me hon- de autónoma da Federação. Ora, a totalidade dos servidores
rosa página, pois fOr pelas mãos_de Walter Cardoso que tive do antigo Território" O.ão optou pelo novo qúadro, permãriecendo vinculada à União. Çom isso;-é o próprio' Gõverno
a honra e o orgulho de ser introduzido naquele sodallcío.
·· O povo de Sergipe lamenta a aposentadoria dos trabalhos Federal o encarregado de continuar a custear_ essas despesas.
pelã -tabela estadual
Clínicos do médico Walter Cardoso, que hoje se dedica a Somente os funcion-ários que
seus escritos, a suas leituras e à verdadeira prática do senti- -enquadramento- é que passariam a ser m·antidos, a partir
mento cristão.
de 92, pelos cofres estaduais, já que ó cOmpromisso do GoEm discurso memorável, no qual me imortalizava na Aca- verno Federal com Rndônia, visando ao custeio desse pessoal
demia Sergipana de Letras, Walter Cardoso soube cometer se encerraria agora em dezembro de 91, 10 anos após a criação
num deslize, próprio a quem a vaidade e o egocentrismo _sou- do estado.
beram passar bem longe.
A procura de uma solução que garantisse tranqüilidade
Ao iniciar sua saudação, o Dr. Walter Cardoso assim aos servidores federais regidos pela tabela em extinção do
se dirigia a mim:
ex.:.Território, foi da Infra-Estrutura~ João Santana (cópias).
"Os meus pares fazem-me subir a esta tribuna para saudar Analisada e estudada detalhadamente desde o ano passado,
um das cirurgiões mais notáveis de_ Aracaju, um cJos Políticos visaD:do, justamente, evitar os atropelos de última hora, a
mais conhecidos de nossa patologia sedai, uma das figuras interpretação jurídica, do mais alto nível, é também a mais
humanas mais singulares, pela superioridade de espírito, ~;ince~ acertada e a mais justa.
Aproximadamente 20 mil servidores serão beneficiados
ridade das atitudes, simplicidade de gestos e bondade de coracotn essa interpretação,_ o que, sem dúvida nenhuma, deverá
ção".
se.rdietir .no desempenho de suas atividades.
Ora, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadore[!,.
Walter Cardoso naquela hora falava mais de si, sem o
Mais tranqüilos com relação â sua situação, os servidores
saber, sem o notar, porquanto- tudo aquilo que lhe safa do poderão continuar a atuar diligentemente, sem que seu~ emcoração através das palavras sintetizava o
realmente ele pregos-estejam ameaçados. Devo ressaltar, ainda, que os serera: um médico dos mais notáveis nãO só de Aracajú, mas vidores federais do ex~território de Rondônia gozam dos se, -· ·
·- - ·· -- ·
da humanidade, graças a seu despreendimento e ao interesse guintes privilégiOS: ·-pelo bem coletivo; políticO sem nunca haver concorrido a
-podem requerer redistribuição para qualquer órgão
qualquer mandato, graças ao apego à felicidade social; figura federal em Rondônia;
humana singularíssima, sem nunca haver demonstrado outra
____ ~podem requerer redistribuição para qualquer 9rgão
coisa senão o amor a- seus semelhantes.
federãf em outros estados;
Tudo o que ele dizia de mim, muito mais lhe dizia respei_-podem sef cédidos a qUalquer EStado ou Município;
to~ Só que sua_ simplicidade jamais lhe deixaria cõnfessar a
-_e, podem permanecer cedidos ao Estado de Rondónia.
-~-:::__ __,._E, sempre, com ônus para a União.
grandiosidade de seu e:spírito cristão.
Por isso, Sr. Presidente, sros e Srs. Senadores, não posso
-Era O que tinha a dizer. (muito bem!)
-Sala das Sessões - Senador Od3cir Soares
deixar passar despercebida essa efeméride, os oitenta anos
de Walter Cardoso, rogando a Deusque, a par de se perpe. tuarem seus ensinamentos, possa estar esse ilustre sergipano DOCUMENTOS AOS QUAIS REFERE-SE O SENADOR
. . .
durante muitos e muitoS anos a premiar com o -seu convívio . ODACIR.SOARES EM SEU DISCURSO:
e com seu brilhantismo a inteligência do meu Estado.
Of. n• 061-0S/91
Brasília, 21 de março de 1991.
Era o que tinha a dizer.
Ao
OSR.PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra Dr. João Santana
ao nobre Senador Odacir Soares.
Exln~ Sr. Secretário da AdminiStração Federal
. A eXegese da Lei Complementar n~ 41 de 22 de .dezembro
. O SR. ODACffi SOARES (PFL __: RO. piom.mcía o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, a de 1981, nos conduz, de plano, à conclusão de que a totalidade
situação'-aos funcionários públicos de Rondónia, regidos pela dos servidores do ex-território Federal de Rondónia, admí-

que-

·optaram-

-que-
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tidos até 22 de dezembro de 1981, e incluídos no Plano de
Classificação de Cargos do _ex~ Táritório, é de servidÕres da
União Federal e, de conseqüência, se conclui que Sao benefi~
cáriós do que lhes concedem os §§ 19 e 2"' do art. 19 da mesma
Lei Complementar n' 41, de 22 de dezembro de l98L
De fato, a situação dos admitidos atéSde julho de 1978,
data da edição da Lei n' 6.550, está consagrada no art. 18

daquela Lei Compleiilentar:
"Art. 18. Serão postos à disposição do governo
do Estado, a partir da vigência desta lei, com todÇJs
os direitos e vantagens, os_servidores públicos nomea~
dos ou admitidos até a data da vigência da Lei n"' 6.550,

de 5 de julho de 1978, e em exercício e 31 de dezembro
de 1981 na Administração do Território Federal de
Rondônia."
Po,~ outro lado, a situação dos admitidos entre 5 de julho
de 1978-e-31 de dezembro de 1981, se igualou à dos admitidos
até_16 de jUlho de 1978, a partir da sobrevinda do DecretaMLei
n' 2.161, de 11 de setembro de 1984, que dispõe sobre o
enquadramento dos s.ervidores integrantes da Tabela Especial
do ex-território Federal de Rondônia. O art.l!>daquele decretoMlei assim dispõe:
"Art. }9 Os ocupantes de emprego do então TerM
ritório Federal de Rondónia, ainda não integrados no
Plano de Classificação de Cargos e Empregos, a que
se refere a Lei n' 6.550, de 5 de julho de 1978 mas
por aquela Administração contratados até 22 de desempenho de 1981, por prazo indeterminado e para dezembro de atividades de caráter permanente, retribuídos
por dotação específica de pessoal, serão submetidos
a processo seletivo e se habilitados, incluídos em Quadro e Tabelas Permanentes de que trata a citada Lei."

Dessa forma, todos os servidores daquele exMterritório,
inclusive os admitidos após 5 de julho de 1978, foram, incl_uídos
no seu Plano de Classificação de Cargos e-Empregos. Portanto, não sobrexiste hoje, em Rondônia, nenhum servidor enM
quadrado nas condições
art. 29 da L~i Coinpleme~tar n~
41/81, e, em conseqüêncià, iiltegraõteS de tabela especial de
empregos do governo do estado de Rondônia.
Assim, o prazo de dez anos fixado _através do art. 36
da referida Lei Complementar ri 9 41/81, durante o qual a
União Federal, até 31-12-91, assume os ônusfirtááceiros1ii-cJuM
sive com servidores daquele exMterritório, mencioilados nos
arts. 18 e 29 da Lei Complementai n" 41, não tem aplicabilidade prátíca pefà simples razão da inexistência-de servidores
nas condições do parágrafo único do art. 18, ou nas condições
do que dispõe o arC 29; Este artigO estabelece que os Servidores contratados pela Administração dO -~n~ao Território Federal de Rndônia, após a vigência da Lei n" 6.550/78, passam
a integrar tabela especial de empregos, em· extinção? do prório
Governo do Estado de Rt?ndónia: Ocorie, conio já exposto,
que o Decreto-Lei n9 2.161184 dispoe que;: os õt?Upantes de
empregos do então Território, admitidos a partir de 5 de
júlho de 1978 até 22 de dezembro de 1981 e ainda não integrados no Plano de Classificação de Cargos fossem incluídos
em quadros e tabelas permanentes de que trata a citada lei.
Em outras palavras, os servidores admitidos no período
de 5 de julho de 1978(data da Lei n' 6.550), até 22 de dezembro
de 1981 (prazo fixado através do art. 36 da Lei Complementar
n~' 41/81), ao invéS de ferem ingressado em tabela especial
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de empregos em extinção do Governo do Estado de Rondônia
na "_'erdade ingressaram em quadro ou tabela em extinção,
previsto no art. 19 de Lei Complementar n~' 41 e objeto da
Lei n• 6.550, de 5 de julho de 1978.
Em razão disso, fruem, igualmente, dos benefícios -pré:..
vistos_ no art. 19 e St;!us_ §§ 1~' e 29 da referida lei complementar,
por servidores federais.
__
- Em suma, inexiste o prazo de- deZ anos, a partir dõ qUal
a-União ficaria dt!SOnerada das despesas com· ·os servidores
ali mencionados, pelo fato de não existirem serVidOres naquelas condições. Finalmente deveMse esclarecer que a cessão a
que se refere o § 2~ do art. 19, pré-falado, não se confunde
com a cessão administr~tiva reportada no art. 93 da Lei n~'
8.112/90. De fãto;a Cessão de servidores da União, confQ_rme
preceitua aquele artigo, tem natureza própria, ~e_I_ll a- conoM
tação de empréstiiriO que existe no art. 93 do novel Estatuto
dos Servidores da União. AJém do fato, juridicamente 6Çlvio,
de que prevalecem os dispositiVos de-diploma le_gal de hierarquia superior.
ConsiderandoMse, portanto, que todos os servidores do
exMTerritório Federal de Rondónia estão enquadrados no PiaM
no de Classificação de Cargos (Lei n' 6.550 de 5 de julho
de 1978) todos têm igualmente, direito ao aproveitamento
em órgãos da União Federal. preferentemente localizados no
Estado de Rondónia, ou ainda, direito a cessão a eD.tidades
públicas estaduais ou municípais, neste casO, por iniciativa
do interessado, titular de direito subjetivo. De par com estes
direitOs, o pessoal de que se trata já se encontra cedido ao
governo do Estado de Rondônia, ad infinitum-; mas na condição de servidor da União Federal.
NoteMse, mais uma vez, _que a Lei n~ 8.112/90, como lei
ordinária que é, não teria o condão de alterar dispositivo
de lei complementar. Assim, não há conflito d~ normas entre
a Lei Complementar n9 41 e o art. 93 do Estatuto dos ServidoM
~~.porquanto aquela lei complementar, além de hierarquicamente superior à Lei n~ 8.112 em que se itisculpe o art.
93, é também lei especial, restando sobranceira sobre aqueles
institUtos,
Sala das Sessões - Senado! Odacir Soare-s, Vice-Líder
-do GOVerno-. - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDÉRAL .
Ofício n' 469
Brasflia, ·de maio de -1991
Senador Odacir Soares,
Recebi o documento em que o ilustre Senador alinha
comentários a propósito do Ofício n' 427, de 14-3-91, que
encaminhei a V. Ex~ contendo esclarecimentos sobre a situação dos servidores ç:lo quadro do exMTerritório Federal de
Rondônia.
2.-- -Entendo ponderáveis os argumentos a-preseritados por V. Ex', tanto que, de imediato, submeti a matéria ao
·órgão jurídico desta Secretaria recomendando urgente proM
nunciamento a respeito.
3. Tão _logo tenha condições d_e _estabelecer posicionamento definitivo sobre a questão, voltarei à presença de V.
Ex•, para, se for o ca-so, alterar os termos do mencionado
ofício.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~, proM
testas de admiração e apreço. - João Eduardo Cerdeira de
Santana, Secretrário da Administração Federal.
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Brasília, 23 de maio de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Senador Odacir Soares
Senado Federal
Brasilia (DF)
Prezado Senador,
Através dos Ofíêios n''427 e 469, de 14-3-91, e21-3-91,
respectivamente, esta Secretaria tratou -da situação de servidores do Quadro de ex-Território Federal de RoJldônia amparados pelos dispositiVOS da Lei Complementar ii:0 41, de 22
de dezembro de 1981.
2. A prosósito,-cabe esclarecer qUe, após feéX:am-inãda
a matéria qoe deu ensejo àquelas correspondências-, inclusive,
como havia adiantado~ com a participação di-Assessoria Jurídica desta Secretaria, conclui-se que assiste rãião- ao ilustre
Sen'3.dor quando às jUdiciosas ponderações apresentadas em
seu Ofíció n' 061-05!91, de 21-3-91.
·
·
3. Assim, comuniC? que-os sei:vfd(!reS 'n~B.PPtciTites pelo
Estado de Rondônia (caput do art. 18) e o~ mencionados
ao art. 29 de mencionada lei complementar, hOje servidores
públicos federais, poderão confintiar-à disp-oSIÇló-da citação
Unidade Federada, com ónus para à UriiãO, até _que sejam
. _
redistribuídos para outros órgãos. _ __ _ -. .4. Reitero, todavia, solicitação anterior no sentido de
que V. Ex~, nos contatos resultantes de sua-ação parlamentar,
contribua com vistas a inceritivai o ProCesSO de.redistribuição
dos servidores, medida de ordem administratiVa prevista, P*ra
os casos da espécie, no referído ~iploma legal.
Colho o ensejo para reOOVár a V. Ex' os meus protestos
de e_stima e consideração. ~Pedro Ronaldo Maranhão Braga
Borges, Secretário.da Administração Fedenil, =irúefiOO.
ASSESSORIA JURÍDICA
Nota n' 339/91
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3. A partir de 1992, a União estará isenta das despesas
Cóm ô pessoal referido, cuja respoilsa0ilia3de ficanfa cargo
do Estado de Rondônia, salvo as relativas aos servidores de
.i:Jue trata o art. 29·;·que- paSSaram a pert~!lcer à Uilião, por
força do Decreto-Lei no 2.161, de 11 de setembro-de 1984.
4. Desta maneira, respondendo a consulta do DRH,
termos que os servidores não optantes pelo Estado de Rondôilia cajmt do art. 18) e os mencionados no art. 29, hoje servidores públicos civis federais, poderão continuar à disposição
da citada Unidade Federada, com ónus para a União, até
que· sejam redistrisbuídos para outros órgãos. a critério do
Poder Executivo.
_____ É__Q nosso entendimento, s.m.j.
José Osvaldo Fiúza de Moraes, Assessor Jurídico _;_Secretaria
da Administração Federal
··
De acordo.
Enéaminhe-se ao Departàinento de :Recurs-Õs Humanos.
. . Brasília, 19-S-91. - Renato AntoniO -Prates Menegat,
.Ch~Je_da Assesso_riaJurídi~ da Secretaria da Administração
Ee<l.eral- PR.
Ofício SAF/GAB N' 3553
Biasília, 11 de novembro de 1991
A Sua Excelência· o Senhor
Senador Odacir SOares
Senhor Semidrii~
Tenho a -grata satisfação de encaminhar, anexo, cópia
da Nota SAF/AJ n' 547, elaborada pela Assessoria Jurídica
desta Secretaria, referente à situação dos servidores do Quadro do ex-Território Federal de Rondônia, assunto-do interesse de Vossa Excelência.
---- - --- - - ----- ·
- Sem outro motivo para o momento, renovo a Vossa Excelência os melhores protestos de_ apreço e consideração. -:Carlos Moreira Garcia, Secretário -da- Acfininistração-Federal.

Nota SAF/AJ n' 547/
Assunto: Servidores do Quadro do ex-TerritóriO Federal de
Rondônia
Ref:. Nota n' 42/DRH/SAF/PR
Senhor Secretário,
Assunto: Servidores do Quadro do ex-TerritóriO Féderal de
Solicitó a VoSsa· Excelência, a eSta AsseSsoria"JurféHca,
Rondônia.
pioriúnciamento a·respeiito da situação dos servidores do QuaSenhor Assessor-Chefe da Assembléia Jurídica,
O Departamento de Recursos Humanos r_ecorre a esta dro do ex-Territ6iici Federal de Rodônia amparados pelas
Assessoria no sentído de ver dirimidas dúvidas _relacionadas disposições da Lei Complemantares n~', 41, de 22 de dezembro
com a AdministraÇão dos servidores integrante~ da tª.bela de 1981, em face das dúvidas surgidas em decorrência da
em extinção do ex-Território Federal de Rondônia, no que data-limite estabelecida pelo art. 36 do m,esrno diploma legal.
2. a assunto já foi versado anteriormente nesta Secretange ao limite de prazo em que os mesmos- poderão fiCar
à disposição do Governo do Estado de Rondônia e quanto taria. Através de seu então titular, o Dr. João Eduardo Cerdeira de Santana, foi encaminhado ao- Exm 9 Senador Odacir
' --aos respectivos ônus.
Soares
o ofído i11> 0427, de 14 de m:1rço próximo passado,
2. A Lei Complementar n' 41, de 22 de dezembro de
1981, ao criar o Estado de Rondônia, dispôs que ós servidores no qual foram tecidas as seguintes considerações: __
públicos nomeados ou adm_itidos até a_ data_ da vigência da
"Coril relativa freqüência, tem chegado ao Departamento de Recursos Humanos desta Secretaria consulLer n\1 6.650, de 5 de junho de 1978, e em exercício a 31
tas sobre a situação dos servidores do Quadro do exde dezembro de 1981 na Administração do Território Federal
de Rondôniaseriam -postos à disposição do Governo do EstaTerritório Federal de Rondônia amparados pelos disdo, e que pelo menos 50% dos que optaram seriam absorvidos
positiVos da Lei Complementar n9 41, de 22 de dezembro de 198L
pelo novo Estado (art. 18- parágrafo úriicor DeterminoU,
ainda, que os servidores não absorvidos deveriam ser incluídos·
2. A propósito, e com vistas a dar subsídios sobre
o assunto ao ilustre parlamentar, que acompanha com
em tabela em extinção e considerados cedidos ao m~ncionado
GóVeino,-até a localização definitiVa em-oUtros ~i'gãos. Resinteresse as questões referentes ao seu Estado, esclareço que -esses servidores são estáveis e considerados
ponsabilizou a União peJo pagamento, até o exercício de 1991,
das despesas com o pessoal que passou para os quadros ou
à disposiçôes do Estado de Rondônia até 31 de dezemtabelas do Estado, incluindopse os servidores militares (parábro de 1991, correnâO a respectiva remuneração por
. grafo único art. 18; arts. 22 e 29r
conta da União.
·
·
Em 17 de maio de 1991

DIÁRIO DOêONóRESSO NACIONAL-(SeÇão n)

8210 Sexta-feira 22

3. Em razão dessa data-limite, esta Secretaria
tem envidado esforços nosentido de redistribuir os servidores para órgãos federais, de preferê~cia localizados
-em Rondônia.
4. Entendo que Vossa Excelência, quando procurado a respeito, poderia contribuir em busca do mesmo objetivo, pois, após aquela data, restarão ao servidor poucas alternativas, a saber:
a) utilizar licença para tratar de interesses particulares sem vencimentos;
b) ser cedido a outro órgão público, sem ônus
para a União;
c) ser cedido a outro órgão público, com ônus

Novembro de 1991

de Rondônia, ou cessão a entidades púbiicas estaduais
municipais, assegurados, pela União, os direitos e ou
vantagens pertinentes.
§ 29 O pessoclfip._~tuído no quadro ou tabela em
extinção continuará prestando serviços ao Gove:mo do
Estado de Rondônia, na condição de cedidO, até que
venha a ser localizado definitivamente em outros ór_g(ios, mediante ato da aUtoridade competente.
• • • • • • • • • o o • • • • •• • • • • • • • ~n ~· • • o • • • • • • • ~ • • •-,.-o

• • ... •••H-o • • •
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Art. 22. O pessoal da Polícia Militar do Territóri~ Federa! d~ Rondônia passará a constituir a Polícia
Militar do Estado de Rondônia, assegurados os seus
direitos e vantagens.'~
para a União, nas situaçõéS excepcio"ri"ais prevo.!Stâs- em
''Art. 29_. OS servidores contratados pela Admilei;
nistração do Território Federal de Rondônia, após a
d) ser colocado sob o regime de dispon-ibilidade
vigência da Lei n' 6.550, de 5 de julho de 1978, e
remunerada.
em exercício a _31 de dezembro de ~9_81, passam, a
5. Consigno, fi-nalmente, que neSSas duas últimas
partir da vigência desta lei, a integrar tabela especial
hipófes-es (iteDS
-d), a União CQDtinuará pagando
de empregos, em extinção, do Governo do Estado de
a remuneração dos servidores após 31 _d~-- dezembro
Rondônia, e deverão ser absorvidos nos quadros e tabede 199L"
las a que,s~ refere o art. 19 <:lesta lei, dentro do prazo
máximo de 2 (dois) anos da data da instalação do Esta3. Diante dãs POnderações constantes do qfícío n~
do, observadas as normas estabelecidas para ·a contra061-0S/91, de 21 de março seguinte, que o ilustre parlamentar,
tação de pessoal, e mediante concurso público.
em resposta, fez e~~nhar ao Dr. João Santana, a questão
Parágrafo único. Os empregos que vagarem na
foi reexaminada pela Assessoria Jurídica desta Secretaria, a
tabela especial temporária, de que trata este artigo,
qual, por meio da Nota SAF/AJ n' 339/91, de autoria do
serão considerados suprimidos automaticamente, vedaDr. José Oswaldo Fiuza de Morais, aprovada pelo Dr.-Renato
da sua utilização para qualquer _efeito."
Antônio Prates Menegat, concluiu que "cs servidores não
"Art. 36. As despesas, até o exercício de 1991,
optantes pelo Estado de Rondônia ("caput" do art. 18) e
inclusíve, com os servidores de que tratam o parágrafo
os _mencionados no
- único- do arf. lS e O!' arts. 22 _e 29. desta lei, serão
art. 29-, hoje servidores públicos civis e_milifares:pqderãO
de responsabilidade da União."
continuar à disposição da citada Unidade Federa_<;Ja, com..ô~us
5. Como se vê do exame conjugado desses dispositivos,
para a União, até que sejam redistribuídos para outros órgãos,
o artigo 36 da lei complementar em causa, ao estatuir que
a critério do_ Poder Executivo".
4. A nosso ver, esta é a conseqüência qU:e -decorre da "as despesas, até o exercfcio de 1991, inclusive, com os serviLei Complementar n~ 41/81, que criou o Estado de !3-ondôni~, dores de _q~e tratam o parágrafo único do art. 18 e os arts.
disciplinando da seguinte forma a situação. dos ~rvid_~res pú- 22 e 19 desta lei, serão de responsabilidade da União", cometeu a esta o ónus de, por um período de dez anos, custeãr
blicos até então em exercfcío rio Territõrio Federal:
os gastos com o pessoal por ela nomeado ou admitido e que,
"Art. 18. Serão postos à disposição do óovemo em_ virtude de faculdade ou imposição de seus dispositivos
do Estado, a partir da vigência desta lei, com todos p~ssou para os quadros ou tabelas do novel Estado, portanto,
os direitos e vantagens, os servidores públicos nomea- _ à condição_ de servidores públicos estaduais. Não impôS, podos ou admitidos até a data de vigência da Lei n~ 0.550, rém, neil.huma restrição temporal vinculada à regra inscrita
de 5 de julho de 1978, e em exercício em31 de d~embro no parágrafo 29 do artigo 19, segundo_ a qual os servidores
de 1981 na Ad\}linistração do Território Fecleral de públicos que mantivessem o vínculo federai - incluídos em
Rondônia.
-quadro ou tabela em extinção -continuariam prestando serviParágrafo ünico. O GOvernadO! do Estado apro- ços ao Governo do Estado, na condição de cedidos, até serem
vará os quadros e tabelas provisórias do pessoal da localizados outros órgãos públicos, mediante atos da autoriAdministração do Estado e procederá, a seu jufzo, dade competente.
6. A data de 31 de dezembro de 1991, portanto, não
mediante opção dos interessados, ao enquadramento
dos servidlores postos ã sua disposiçãci, ~_eve~do absor- é termo final senão para o custeio de despesas com servidores
ver pelo menos 50% ( cinqüenta por" cento) dos optan- públicos federais que passaram, por força da Lei Complementar no 41/81, a integrar o serviço público do Estado de
tes."
Art. 19. Os servidores não enquadrados na for- Rondônia. Como observado pela Nota SAF/AJ n' 339/91.
''A partir de 1992, a União estaráiseniil das despema do parágrafo único do artigo anterior serão ínc!uísas com o pessoal acima referido (servidores que passados em quadro ou tabela em extinção, que ficará sob
ram aos quadros e tabelas do Estado), cuja responsaa administraçãO do Govenro do Es_tado e supervisão
bilidade fi_cará a cargo do Estado de Rondônia, salvo
do Ministério do Interior.
§ 19 Caberá ao Ministério do Interior, -em articu_as relativas aos servidores de que trata_o_art. 29, que
lação com o Departamento Administrativo do Seryiço
passaram a pertencer à União, por força do Decreto-Lei n' 2.161, de 11 de setembro de 1984.
Público --:-- DASP, adotar as providências para o apro... os servidores não-optantes pelo Estado de Ronveitamento do pesso,al de que trata este artigo em órdónia ("caput" doart. 18) e os mencionados no artigo
gãos da União, preferentemente localizados no Estado

ce
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29, hoje servidores públicos civis federa~s, poderão con~ um salário, permanecem à es_pera da "boa-vontade" do Sr.
tinuar à disposição da citada unidade federada, com Presidente Collor. Esta é a situaçãO da classe trabalhadora: desemprego,
ónus para a União, até que Sejam redistribuídos para - -·
arro-cho salarial, direitos desrespeitados e postergados.
outros órgãos, a: critério do Poder Executivo."
E a classe média? Vai no mesmo caminho. Conforme
No último caso, no entanto, deve~se ressaltar a conveniência de a União Federal providenciar com brevidade o estudos realizados pela Fundação Sead~ e o Departamentoaproveitamento de seus servidores em órgãos públicos fede- [ntersindical de Estatísca e Estudos Sócio-EconôrrikO-s rais, evitando assim continue ela, indiretamente, a custear DIEESE -,do início do Governo Collor até agos~o p_aSsado,
os rendimentos ~da classe mêdia_ caíram, em média, 34,20%
despesas com pessoal em benefício do Estado._
~- conseqü~n!effiente a sua capaCidade de poupança.
É o nosso parecer,
_
_ No setor público, a situação é de total descalabro! confor~
s. m. j.
Brasí1ia, 7 de outubro de 1991. - Carlos EdUardo Maul ~ t:'l~ ainda o DIEESE, os fundoná_rios públic:os ~~d_er~is preCisaMacieira, Chefe da Assessoria Jurídica Secretaria da Adminis- nam de. um aumento de 850,93%, a partir de 19 de novembro,
para repor as perdas salariais acumuladas de janeiro de 1990
tração Federal.
a outubro de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Conced~ a palavra
Noutras palavras, seria o mesmo que·reduzir um salãrio
ao nobre Senador Lavoisier Maia.
de Cr$100 mil (janeiro de 1990) para apenas Cr$10 mil e
. ..
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN. Pronuncia o 500; hoje.
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, .. -· Eri(juanto isto, o GOverno COffO!~ ânteçipçm ~0%, vai
a crise económica e social do Brasil aprofunda-se a cada dia. dar outra antecipação de 20% e, em jan~iro, data~base do
reajuste salarial do funcionalismo público federal, Vai propor
Os indicadores se muiJtiplicam numa v~locidade. inusitada.
Centenas de prefeituras do Rio Grande do Sul, Paraná, apenas ~5% de aumento. Este é o Hmilagre" de Collor!
Esmagada por esta política de arrocho salarial a classe
São Paulo, Pernambuco e outros estados da nossa federação
estão fazendo greve de protesto contra a redução do Fundo média se proletariza e a classe trabalhadora mergulh~ na miséde Participação dos Municípios FPM. Nem mesmo na çrise ria com todo ~ seu mantq de Q.egatividades.
Cerca de 30% dos professores das universidades federais
do início dos anos 60 vimos atitudes como estas! O Município
é a célula básica da nossa organização política e social. Se -:- setor de classe média- já requereram aposentadoria proos prefeitos não dispõem de recursos minímas, necesSã"riós porcional, porque não podem sobreviver com os baixos saláao funcionamento da estrutura municipal, como ficarão a edu- rios que lhes são pagos. OS doCentes lnais pn!parãdos estão
cação das crianças, a saúde do povo, o abastecimento d'água batendo em retirada para universidades estrangeiras, porque
e outros serviços coletivos indispensáveis à vida normal das . aqui não há recursos suficientes para se faser pesquisa e adequadas condições de trabalho.
comunidades deste imensQ Brasil?
Este mesmo fenômeno de evasão dé cérebros se verifica
No dia 20 do corrente, utilizando-se dos mais velhos mecanismos do clientelismo político, o Governo Collor conseguiu Iio-·se1õ. das Forças Armadas e de outros setoreS de classe
derrotar os partidos de oposição no CongreSso -NadOrial e, média.
Ora, :s~ e ~rs. Senadores 2 seria ocio-sÕ- chalnãr- 3atenção
assim, manteve a sua política de arrocho salarial. Todos sabem
que ~ta política é urita das piores que já tivemos. O salário do Governo para o importante papel que a classe média demínimo de Cr$42.000,00 equivale atualmente a cerca de 50 sempenha n~ equilíbrio político das sociedades. democráticas.
A perdurar este tipo de pOlítica, a classe média Vai deSapadólares. Este é um dos salários mais baixos do mundo, infeiior
mesmo ao do Paraguai e ao da Bolívia. Com este dinheiro, recer do mapa. Ficarão, apenas, de um lado, os ricos, moro. trabalhador brasileiro compra uma cesta básica suficiente rendo_ de colesterol por excesso de coptida, e. do outro lado,
para ele alimentar~se, apenas, durante uma semana. As conse- a imensa maioria dos pobre, morrendo de fome por falta
qüências são terríveis e conhecidas. Esta política salrial, agra~ de alimentação.
Aqui, no Senado Federal, temos nos posicionado intransivada com uma brutal recessão, é a grande re~ponsável pela
gentemente
contra esta política de arrocho salarial. Não é
violência urbana, pela prostituição juvenil, pelos 25 milhões
de menores abandonados que vegetam em nossas ruas à procu- matando o povo de fome q~e _vamos resolver os problemas
n~cinais. O Goyêiiio sab~. que há caminhos mais eficientes
ra de um pouco de comida para sobreviver.
Como já tivemos oportunidade de denunciar ila tribuna e menoS traUmáticos.
Portanto, não se:rá com a nossa aquiescência que o Vresi~
do Senado Federal, o rombo no Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço FGTS é âe 4"trilhões de cruzeiros. Isto é o resultado dente Collor continuará obrando o seu pseudo "milagre" conda sonegação e do desvio de recursos do FGTS para outras tra a Nação brasileira. (Muito bem!)
Senado Federal, Sala das Sessões, 21 de novembro de
finalidades. Conforme dados fornecidos à Imprensa Nacional
pelos técnicos da Caixa Econôn:tiça;_~3% das empresas não 1991.- Senador Lavoisier Maia.
recolhem o FGTS dos trabalhadores. O Governo só é eficiente
O SR. PRESIDENTE (Bem Veras)- Concedo palavra
para controlar salários?
ao nobre Senador Nelson Wedekin.
Por outro lado, o Plano de Custos e Benefícios da PreviO sR:-NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
dência Social, votã.do pelo Congresso Nacional e transformado
8
na Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, até agora não foi seguinte discurso.)-:- Sr. Presidente, St4 e Srs. Senadores,
posto em prática porque o Presidente Collor não regulamen- o atual Governo teln pautado a sua açáo por um constante
tou a lei. O prazo para fazê-lo expirou-se em 30 4e _seiembro confronto com as leis deste País e com a própria Constituição
p.p. conseqüentemente, 13 milhões de trabalhadores brasi~ Federal.
Prova disto são as suceSSivaS de!rOtis nos tribUnais e
leiros, particularmente os aposentados rurais, que teriam a
as manifestações "reiteradas do ProCurador-Geral da J:t.epú~ua aposentadoria ~umentada de meio salário mínimo para
o

a
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blica, tentando fazer com que o GovernO _se coilcilie- cõm
a lei e respeite os direitos assegurados pelanõssa Carta Magna.
Os aposentados têm sido as grandes vítimas dessa inconseqüênCüi dô_Governo e freqUentemente são obrigados a bater
às portas dos tribunais para obter o reconhecimento daquilo
que, incontestavelmente, lhes é assegurado pela nossa IegisIação.
É inconcebível, Sr. Presidente, que se queira, através
de uma portaria, anular os efeitt?S de· uma lei aprovada pelo
CongresSO Nacionã.l e sancio:riada pelo Pre_sidente da República.
_ _
_
É o. que está pretendendo o Ministro do Trabalho, ao
negar aos aposentados, que ganham mais de um salário mínimo, o reajuste de 147%, preconizado nos artigos-41 1_46,
da Lei n' 8.123!91.
Com essa atitude, o-Ministro do TrabãJho, com o respaldo
do Presidente da República, desrespeitou o direito de pelo
menos quatro milhões de pessoas, amparado em um parecer
suspeito do Consultor-Geral da Re:,R~blica_, que contraria a
interpre-tação dada- por todos os juriStas e pelos tribuilais de
todo o País, que já concederam milhares de Iiri:J.nal-eS. ã.os
aposentados.
Não podemos aceitar que se queira ·ciiiai- no País du-as
categorias de aposentados, estabelecendo para -eles índices
de_ aumento diferenciádos, ao arrepio da lei, sob a alegação
de que a Previdência não teria reCursos para pagãl- o aúrllentõ
previsto no Plano de Benefícios, enquanto para o custeiO prevalece o índice maior, por atender ãs conveniências do próprio
Governo.
- -- · ··
Um país que busca a modernidade tem que tratar com
respeito aqueles que deram 30 ou 35 anôS de suas Vidás "pára
a construção do Brasil que hoje ternos, não podendO pagar
pelos erros cometidos pelas sucessivas admiriistrações da Previdência.
- --=-- -----Tenho certeza de que a Justiça vai rest<:tbelecer,~ mais
uma vez, o respeito· ao texto constitucional e ã'Lei n~ 8.123,
aprovadas nesta Casa. Não podemos, -de maneira alguma,
ser· cúmplices de uma decisão tão irrespOnsável e tão pemi-ciosa; sob pena de condenarmos à fome e à miséria milhões
de aposentados que acreditaram nas instituiÇôes -e- D.is leis
deste País.
---- ---- ---Espêramo-s quea:Justiça restaure a le"são soda) provocada
pela Portaria do Ministro do Trabalho, e que os apose-ntados
possam recuperar, em parte, o poder aquisitivo de seus proventos que têm sido aviltados pelas decisões do Go.Yemo.
Faço um apelo ao Senhor Presiderite da República para
que determine a imediata revogação da Portaria o<:> 3.485/91,
ilegal sob todos os aspectos, que tanto~ males t_e_m causado
aos aposentados, obrigados a sobrevh:e_rcom proven~os d~fasados e que, certamente, não suportariam mais e_s~e golpe
do Governo.
---Muito obrigado. (Muito beml)

e
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Teotonio Vilela Filho,
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB -AL. Pronuncia o seguinte discurso.)__-S-r. Presiqente, S1"5 e Srs. Senadores, as Prefeituras Municipais, por tOdo o País. exibem
um inédito e jnquie-tari:te espetáci.Ilo: por iniCiativa dos próprios
Prefeitos, os Municípios- param por 3.1gum tempo todos os
serviços, com exceção apenas dos essenciais, mantidos emer~
gencialmente. Querem oS Prefeitos com eSsa gteVe inSólita
chamar a atenção para a dramática situação de suas Prefeiw
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turas, 'firiancéiramente fragilizadas e exauridas pelas constan· teS qued~s das cotas do Fundo de Participação dos Municípios.
Protesta111 os Prefeitos, num movimentO q_ue poderia, perfeitamente, espraiar-se por todos os estados brasileiros, tão atual
é a dramática situação de-todas as Prefeituras Municipaís.
De Alagoas mesmo, faz poucos dias, vieram a Brasília
quase todos os Prefeitos Municipais, coin a mesma queixa:
caem as _quotas do FPM; os Prefeitos ficam a ca."da dia mais
impossibilitados de atender aos anseios mais elementares de
suas comunidades. O FPM cai não apenas em termos reais,
mas até· _em termos nominais. Em Alagoas; por e{'emplo, o
repasse do Fundo à Prefeitura de Maceió foi de 549 milhões
em agosto e de apenas 528 milhões em outubro, dois meses
depois. De jaõeiro a Outubro, ~a queda é de quase 32% em
termos reais_ Já não há apenas crise, há desespero entre os
Prefeitos. A incerteza e a instabilidade são a mesma em realção
aos Estados que, a cada mês, recebem comunicação da Secretaria do Tesouro, dando conta da queda da Receíta e da
conseqüente diminuição da cota do Furido de Participação
dos Estados.
A crise tem riome:-recessão. O País foi e·m·puriado, por
uma política econôiriica absurda, para uma recessão que está
quebrando as empresas, corroendo o poder de compra dos
salários sem tirar fôlego da inflação. O Brasil produtivo se
Suçáteia, enquantO a· inflação continua sua espiral. O Biãsil
jã não tem apenas inflação, sofre também a estagnação- econômica. Desnecessário dizer que a proposta do Governo, de
- reduzir de 2.5% para 20%, ·õ fepaSSe do ICMS devido pelos
EstadOs aos Municípios somente agravará o drama atual das
Prefeituras. Desnecessário também acentuar que a Reforma
Tributária proposta:pelo Governo pode até representar algum
socori--o emergendal para o caixa do Tesouro, mas seus efeitos
logo serão neutralizados. BUsca:..se, a~inal, o aumento de alíquotas. Mais, impõe-se o auriieilto da carga Tributária sobre
uma mesma base de contribuintes, que não se alarga. Promove
o Governo o aumento da carga de impostos num momento
em que o serviço público, como um todo, foi desmoralizado
- e desacreditado pelo próprio Presidente da República e entrou
eJ11 colapso. para não dizer em falência. Dessa forma o aümtmto da carga de tributos só estimula a ~oneEação. O Governo
esquece que não haverá Imposto algum sem atividade econômica, pois afinal nem a inigualável voracidade do fisco brasileiro conseguirá @.rrecadarimposto sobre o vazio. Ainda não
se inventaram os impostos sobre falência empresarial ou pess.oa, sobre concordatas, sobre empresas paralisadas, máquinas
ociosas ou mercadorias encalhadas. Não se tem, ainda, o iroposto sobre o desemprego ou a recessão- que, na verdade,
é o que faz e estimula ó Governo-com sua esdrúxula políticaeconómica.
- Param indústrias e empresas, por con-ta da recessão. Param trabalhadores por conta: ·do desemprego·. Param, agora,
os PrefeTtO"S", -em greve contra· a recessão. O que se vê é o
poder público em greve contra o poder público, o Governo
protestando contra o próprio GovernO. Infelizmente temos
de nos preparar para outros absurdos do gênero, pois só quem
não conhece-o Brasil colorido poderá ainda se suq)reender
com o absurdo, com o esdrúxulo, com o inu.sitado. Afinal,
é o Presidente da República que bombardeia, num sábado,
o Projeto de Reforma Tributária que ele próprio encaininhara
na sexta ao Congresso; ou que critica ilum- dia o emendão
que mandara anunciar na véspera. É o Presidente da República _que se diz Parlamentarista num dia e trabalha contra
a ãnt~cipação do plebiscisto rio outro, estimulando o seu Mi-
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nistro da Justiça a trabalhar contra a emenda parlamentarista. de oito oi1hões de dólares, os assalariados de classe média
É longa a sucessão de absurdos, de incoerências, de mentiras. com500 milhões de dólares, incidindo os quatro e meio bilhões
O Brasil, afinal, elegeu um Presidente que escreveu no seu de dólares restantes sobre todos os oont_ribuintes na forma
documento de campanha, diretrizes de ação do Governo Fer- cte indexação de encargos tributários.
nando CoHor de Mello, que o Brasil teria um crescimento
O" Presidente da RepiÍblica afírffia qUe Urna das fi!etas
acumulado _do PIB, em seu período de Governo, de 47%. perseguidas pelo Governo é o combate a sOnegação e a reduO PIB encolheu 4% no primeiro ano; a sinalização do orça- ção da economia 1Dformal. A regra, obviamente salutar, é
mento enviado ao_ Congresso é para -um cresciritento zero, a do aumento da receita via aumento de contribuintes. Se
se novamente não despencarmos num crescimento negativo. todos pagam, é claro que cada um pagará menos. O pacote
Os 47% do engodo da campanha seriam atingidos emdois _finalmente anunciado não demonstra preocupação com essa
anos, à razoável taxa de mais de 20% ao ano. Quem Sabe, - régra importari.te, em matéria tributária.
nessa sucessão de disparates, o_ GOverno Federal decide tam- _
A,_expectativa é de que a economia ~ubterrânea continue
bém parar. Ganharia, sem dúvida, as manch~!es_ do País ~ntei --ª-.J~inar, alimentada pela insegurança no futuro e pela desconro, até notas nos- jornais americanos, e poderia n~o resolver fiança da seriedade das autoridades no uso dos recursos geraa crise~ mas com certeza atrapalharia muito menosl
dos pela arrecadação. As formas de sonegaç_ão ~ evasão tribuMuito obrigado!
tária continuarão a ser empregadas com a mesma eficácia
que tinham anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Conéedo a palavra
Isso porque a proposta governamental que o Governo
ao nobre Senador Ruy Bacelar.
ora submete à deliberação do CongreS~o não_ a~tera a estrutura
O SR- RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia 0 tributária nacional,limitando-se apenas a aumentar as alíquoseguinte discurso.) - Sr. Preside_nte, Sr!s e Srs. Senadores, tas. -Se não muda essa estrUtura, que Continua inju-S(i e freo Go_vem_o acaba _de remeter aO CongresSo -NãclOnal um con- ---qüeiltemente irracional, não terá condições de _combater a
junto de propostas que classificou pomposamente de reforma evasão, a sone:gaç~o e a corrupção.
tributária, a título de simplificar os tributos, promover a justiça
_:A -pa-rcela maibr do aumento-de arrecadação a ser gerado
fiscal, incorporar o setor informal da economia combater incide sobre as empresas e serão repassadas aos preços. Os
a sonegação de impostos e reduzir oS tributos sobre a pro- ganhos que, porventura, tiverem os assalariados, na base da
dução.
pirâmide serão ilusórios. Outras medidas embutidas no paco~
Um exame mais acurado do novo pacote leva-nos a con- te, como a extinção de várías taxas, nã:o têm maior imporcluir que não se trata de refot:ma tributária, que há tanto tância.
tempo o Brasil rec~ama com_o imperativo de sua modernização.
Em suma, Sr. Presidente. Sr"~ ~ S.r_s. _S_~n~dores, eni ma_té~
Depois de tanta publicidade em torno de ~ma possível refor- ria tributária, tUdo Pei-rnanece como dantes, ou seja, a marca
mutação do sistema tributário nacional, 0 Governá limitou-se dominante é a fãlta de regras estáVeiS. O País coniíriUã.rá
a propor mero aumento de impostos.
s~jeiio a alíquotas elevadas, altos í:iidices de sonegação, queda
O Brasil continua a impor aos seus cidadãos e ao comba- de receita e aumento da economia submersa e corrupção.
lido sistema produtivo uma pesada carga tributária. Em conSr. Presidente, Sr.os e Srs. Senadores, a característica prejuntura económica marcada pela recessão e o desemprego, _dominante do pacote tributário é a inexistênCíãàe regráS claras
quando o Produto Interno Bruto e a renda per capita regridem, _e' permanentes como tudo o mais em nossa economia. Essa
o Estado apela para· nova sangria como se dessa maneira triste realidade leva-nos_ ~ convicção P.e que, esgotados os
pudesse tapar os buracos da desídia e da _i~_competência. efeitos da falsa reforma, o Go_verno apresentará nova proposta
Tributaristas de notório conC:eitO--tfve-.r:a~ a_qportunidade no final do próximo ano.
de advertir que a ptoposta govetnã.üiental referid_a é fruto
Frustrou-se assím, mais uma expectativa. Esperava-se
da improvisação e da falta de planejamento, apresentada às que o Governo apresentasse projeto mais coerente, promovésperas do recesso parlamentar justamente para evitar que, vendo um ajuste_ compat!v~l com a gravidade da situação ecoem torno de problemas de tanta magnitude, se promovesse nómica que o Brasil atravessa. Ao invés disso, tivemos mais
um debate com a participação da sociedade.
uma m~ia sola, insusceptível de criar uma estrutura tributária
Mais uma vez, o Congresso Nacional é pressionado a moderna e racional.
votar complexo conjunto de medidas sem que seus integrantes
O próprio Governo encarregou-se de dar eloqüente detenham tempo e condições para fazer uma análise adequada
monstração
despreparo quando formulou uma proposta
de sua conveniência. O que õ Governo pretende é que suas de aumento de
de
alfquotas
na cobrança do Imposto de Renda
proposições sejam-aprovadas rapidamente para vigorar a parque provocou revolta na classe média. Os que percebessem
tir de janeiro do próximo ano.
_
salários entre 390 mil e 762 mil cruzeiros sofreriam a incidência
Age assim, não inspirado pela necessidade de promover de
25%.
reformulação profunda e abrangen_te na estrutura tributária .
- O Piesidfm'te dá RepúbliCa reConheceU que a incidência
anárquica e injusta socialMente que o País criou, ao longo
do tempo, mas em aumentar simplesmente a carga tributária ánuriciáda era demasiadamente draconiana sobre os segmenonerando brutalmente tanto a classe média, que sofre progres· tos médios, deterniinando uma revisão das tabelas. Assim
sivo processo de proletarização, quanto as empresas, que se mesmo, as alíquotas do Imposto de __ Renda serão de 15%,
acham sufocadas pela instabilidade da economia e as constan- para os salários acima referidos, de 25 e de 35% para os
mais altos.
tes mudanças nas regras do jogo.
Os assalariados, Sr. Presidente, Sr*5 e Srs. Senadores,
As autoridades económicas, Senhor PfeS.idente, estimarr:l
esfãO
sendo duramente penalizados por essa reforma improque o novo pacote proporcionará um aumento entre 1.2 e
1.3 bilhões de dólares na arrecadação de impostos. As empre- visada. Salário não é renda parii sofrer as brutais taxações
.sas serão compelidas a arcar com tributos adicionais da ordem que sofre em nossO-País. As distoiçóe-s torha:rnm-se mais do
1
,
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que óbvias, nos ultimas tempos, sem ·que Os gove-rno!nenham
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
revelado vontade política para corrigi-las adequadamente.
ao nobre Senador Albano Franco.
E, no entanto, Sr. PreSiâente, S~ e Srs. Senadores, a
sociedade brasileira mostra-se amadurecida para que se proO SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o
P.i-e"Sidente·,- S~s Srs~ s·enãdoresl
mova uma verdadeira reformulação da nossa sistemática tribu- seguirite _<iiscursO.J tária. Ocorreram neSte País-. nos- últimos tempos, váriOs semi- tiVe a honra de participai do vôo inaUgural que -trouxe o
nários e congress_os que trataram â_ ~xau_st~ci do_-P!9bJerna - novq -~vião da Varig MD-11 de Los Angeles para o Rio de
tributário; ·seja no Congresso Nacion-al ou em associações de Janeiro -na semana passada. O fato, em si, já- é--mófivo de
org_ulho para um país como o Brasil, onde tais avanço QCOrrern
classe.
O amplo debate que se verificou no Brasil esse reSPeito, ém uma ·empresa privada eficien-te, -neXívd e- inovadora desde_ a formulação do sistema tributário na Cons"tihiiçaci de cômo é a Varíg.
1988, justificava a expectativa de que o Governo-ap-rese"ntãsse
A inauguração ganha importância maiõi;Cju.ãndo se cOouma proposta mais profunda e consistente. Os especialistas sidera que essa _é apenas uma de dez aeronaves iguais, adquijulgam viável que se reduzisse o total de mais de 5Q_t_-6butos ridas pela mesma empresa. Numa hora em que só se fala
a apenas seis ou sete.
_
__ _ ___
em crise, é auspidoso ver empreendedores confiando no futu0 GovernO promoveu a elimiriação de mUitos penduri- ro desta grande nação e demonstrando sua fé de modo concrecalhos, mas não se preocupou com ó êllXugarrtentO do riúmero _ to. _SQ_no proje_to MD-11, a Varig está investindo 1,2 bilhão
de impostos-- que ainda são- de mais de__vinte. Como não_ de dólares de origem genuinamente nacional e conquistados
revela capacidade para aumentar a massa de contribuintes,_, palmo a palmo no competitivo mercado de transporte aéreo.
uns pagam muitó paTa que muitos riada pã.guein. - -______Como Senador da República e como Presidente da ConfeSr. Presidente, s~~ e Srs. Senadóies, a economia informal deração Naciçnal_da Indústria, faço questão de registrar Cios
~empre cresce em mõhlerttoS de grave crise eéonómico-finanAnais -~esta Casa 1 o exemplo dessa empresa. A Varig é Uma
ceira. Muitos desempregados encontram na montagem do pró- empresa símbolo. Sua estrela, hoje em dia, é a m_arca do
prio negócio a úníca· alternativa de sobrevivência. Não_ poucos ___ _Brasil lá fora. Internamente, é uma síntese de eficiência.
têm-s-ucesso. Deixam de contribuir para os cofres do Tesouro, ____ Trata-se de uma eficiência conquistada ria base de muito
muitas vezes, por não Cónfi.arem numa criteriosà aplicaÇão trabalho, com a prata da casa que, aliás, é 0 traço da Varig.
dos recursos pelo Estado.
Essa empresa tefl! sua história profundamente marcada pelo
Em momento de notória Crise moral, quarldO-flOffiens trabalho de gente que se conhece, gente que se dá bem~ _gente
públicos e instituições perderam a cre-dibilidade, essa descon- · que se respeita. Sua história começou em 1921, bem antes
fiartç-a da sociedade torna-se ainda mais generalizada. Para de.su_a fundação. Otto Meyer foi um ex-oficíial da Força Aérea
reverter esse triste quadro é preciso qtie tis hOmens públicos Alemã que veio para o Brasil com planos de fundar uma
dêem o bom exemplo e os recursos· do Estado sejam· aplicados empresa de aviação. Durante 5 anos: tentou realizar seu- sonho
com seriedade e parcimôniã.
mas em vão. Em 1926 viajou à -Alemanha com a idéia de
·
--d
·
t
ê
-.
=-, -·-- ~·--d- · d' h .
aeronave e alguns tripulantes. Conseguiu. ArrenPrecisamos e maiOr ranspar nc1a no uso o m e1ro dtrazer uma
·~ "Atr f
"
b
r -- B ·
ou 0 aviao. . an ICO e ? teve. lcença para voar no rasll.
públicO. DeSde que a sociedade esteja informáda sobre a ade.
~
.
.
Seu braço direito, secretáno, assistente _e contador- enfim,
quada aphcaçao dos recurs_os aufendos com os tnbutos tere- seu "faz t do" era
·
d 19
h
d R b
mos uma atitude mais coopetatiVã-da parte dos cidadãos. Bert c) ud . f' __um Joye~ e
~n~s _c- ~ai 0 d~ e m
Um governo sério pode fazer pela eficiênCia da máquina atre- --de J·aan. e·r~o doiS 19,z2e7radm aRic~:m deceJr o ~oo maugpU;rart noA!Ia 27
·
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é · --d fi - ·
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o e aneJro para o o
egre,
co· m es·ca-1 as em san t os, s·ao F ranc1sco_
·
d o su1 e FI onan
· 6 po!'1s:
cad a d ora mmto mais o que ex mtos e ISCais.
Diante das falhas e_videntes da_propostª goverp.~m~ntal, Dois d_ia_s _de vi~gem!
creio que chegoq a hora de o Congr:_:esso :Nacional ~~-eJ.:CeJ;"
No dia 7 de maio daquele ano, foi fundada a Varig tendo
as suas prerrogativas para formular uma-alternatiya, d~ refoJma como peculiaridade ser uma das primeiras empiesas de Capital
tributária verdadeira que corresponda ãs expectafivas dá Socie- aberto do Brasil - 550 acionistas!
·
dade e aos inter~sses nacionais.
-Rubem Berta tornou-se presidente ein 1941 quando
Sei que existem importantes propostas e estUd_OS__de con- Meyer, por ser alemão, renunciou à Presidência--para evitar
gressistas e_ de conceituadas entidades de classe que poderiam prejuízos políticos: Rubem Berta permaneceu como p-resiservir como importantes subsídios para ·a elaboração de pro- dente por 25 anos. Foi uma época de grandes expansões e,
posta mais abrangente e duradoura. É possível dimunuir os sobretudo, urna época de modernização social. Rubem Berta
impostos sem reduzir o nível de arrecadação, desde que o foi um amante da administração participativa. Ele sabia que
sistema tributário seja justo e racio"iial. Como, por exemplo, o bom entendimento entre empregados e empregadores é
poderíamos extinguir o IPI 1 por ser um imposto sobre a produ- fator-chave para o sucesso de qualquer empresa.
Inspirado pelos princípios de justiça social e solidariedade
ção. País_ pobre não pode taxar quem produz. Produzir gera
empregos. O !PI, fliridiâO ao ICMS, c:;Õm_alíquota_baixa, pode- da rerum novarum, Rubem Berta organizou a fundação dos
ria ser cobrado como Imposto de Consumo sob~e Vendas funcionários da Varig --hoje, Fundação Rubem Berta, a
no Varejo. O--Imposto de Vendas tem que ser posto â vista fundação tornou-se proprietária e gestora de todo o complexo
99--~~n-~_~:t!!l~_dQ!d?Q!_ 9__rp._a _f!Q _p!e_ç~ _liq g.içlo,_ pago na hora da Varig. Hoj_~~ a Holdjpg é administrada por um colegiado de
mais de SOO pessOaS~ do-s -mais variad()S níve~s hierárquicos
compra.
Este é- um nio"nieilto de extrema importância, cabendo e que tomam as decisões estratégicas para'a Viâã das empresas.
ao Congresso Naciorial papel decisivo na sqlução das graves É um exemplo vivo de administração integrada em que capital
e trabalho são parceiros. Trabalham juntos e convergem para
questões que hoje estão postas à Nação.
____ _
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado! (Muito bem!) os mesmos objetivos.
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A Varig tem sido administrada por personalidades mar~
cantes. Todas, prata· da Casa. "Crias" do mesmo-ninho. Nas
mãos de Rubem Berta, cresceu Hélio Smidt que, em 1980
passou a presidente da empresa. Com Hélio Smidt !armou-se
Rubel Thomas que hoje preside a Varig.

Mas, apesar de tantas personalidades de destaque, a Viação Aérea Rio-Graç.dense se caracteriza exatamente pela ges-
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ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA .CÂMARA.
N• 85, DE 1991
(Em regime de urgência, nOs terinos do aft: 336, c, do
Regimento Interno).
DiSCUSSãO, em turno único do Projeto de Lelda Câmara
n• 85, de 1991 (n• 1.793/91, 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 capllt do art. 37 do Decreto-Lei
n• 1.455, de 7 de abril de 1976 e ao caput e § 2• do art.
lO da Lei n• 2.145, de 29 de dezembro de 1953. (Dependendo
da votação do Requerimento n• 797, de 1991, de extinção
·
da urgência.)

tão em equipe. É uma verdadeira família-. Essa é a cultura
da Varig. Rubel Thomas também veio debaixo, trabalhando
na contabilidade e galgou todos os postos, cultivando a administração colegiada.
A Varig é uma empresa que também valoriza os recursos
humanos porque sabe que, nesse ramo de atividade, qualidade
é mais importante do que quantidade. É dentro de um clima
de harmonia entre capital e trabalho que a empresa estimula
a motiVação e promove o aperfeiçoamento téCníco de seu
pessoal.
-2A filosofia da Varig, desde sua fundação em 1927, foi
MATÉRIA A SER DECLARADA
sempre a de servir o Brasil e não a de servir-se dele. Em
PREJUDICADA
1942 a Varig jâ se lançava no transpoJ1e intefn~cional ao
Projeto
de
Decreto
Legislativo n 9 82, de 1991, de autoria
voar para Montevidéu. Em 1955 fof pata New__ Yor~. Em
1961 ;-Miami, Caracas; Bogu.rá; México, Los Angeles e chegou dos Senadores Júnia Marise e Alfredo Campos, que susta
os atos normativOs do Poder ExecutivO que objetiv3m realizar
a Tóquio. Em 1965 entrou na europa. Hoje está em toda
o processo de privatização da UsirriiriaS.- - " · · · ·· ·
parte. Já se prepara para Seul e Hong Kong. ~ _u_ma Holding
de 42 mil funcionários. Só no setor de transporte aéreo, a
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Está encerrada
Varig garante quase 30_empregos diretos e mais_de l()i}mil a sessão.
indiretos.
.
-(Levanta-se-a sessão à$}7 horas e 27 nlinUtoS:)
É uma empresa de grande porte e altamente especializada. Faturou 2,5 bilhões de dólares em 1990 e prevê 2,7
para 1991 em um mercado que se torna cada vez mais compeDISCURSO PRONUiiCIADO PELO SR.
titivo. Internamente, a Varig atende 47% do total de passaEDUARDO SUPL!CY NA SESSÃO DE 18-IJ-91 E
geitos e 52% de __carga. Ext~-r:na, ela c9br~ 46%" dos passageiros
.• QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SEpara a América do Norte, 43% para a Europa, )7%_ para
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
.
a Ásia, 44% para Ámerica Latina e 47% para a AffiCa. São
O
SR.
EDURADO
SUPLICY
(PT
Si'.
Pronuncia
o
resultados expressivos para um mercado de competição cresseguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
cente.
Na década de 80- a chamada década perdida- a Varig de registrar, de forma pouco usual, dois fã.tos __ de extr~ma
continuou ampliando. Adicionou 33% nas horas voadas e importância para sobrevivência das nações indígenas de nosso
42% de passageiros transportados. Hoje, a empresa p_()SSUÍ País, que me fazem cumprimentar a decisão do -Presidente
33 aeronaves de grande porte e 55 _do tipo standard. Ao longo Fernãndo Collor de Mello:
o- primeiro, diz respeito- ao--DeCretá cjlle homolOgO-U a
da década de 90, a Varig adicionará 19 grandes e 17 standard.
demarcação do território dos Uru-Eu-Wai-Wai; que, além
Varig é uma famífiã de gente qÜe ?tr~dita-flo BraSil. de preservar significa ti~~ _área ambiental,_ garantiu a reserva
É uma empresa que não para de se modernizar. O projeto indígena.
MD-11 é apenas a ponta do iceberg.
O segundo, refere-se à Portaria através d3. quª"I Sua ExceEstamOs diante de uma empresa de vanguarda. Vanguar- lência reconhece o teiritório dos índios· Ianomami, o que consda tecnológica. Vanguarda mercadológica. -vangua:rda admi- titui o primeiro paSso no seiltido da demarcação efetiya do
nistrativa. Estão de parabéns os seus direitos. Está de parabéns seu te:rrlt6río.
Tal demarcação somente será consubstanciada, através
Rubel Thomas que tanto honra a tradição de luta e de persevede De-creto de Homologação-, após o levan_t<!m~p._to topográrança deixada por Hélio Smidt e Rubem Berta. --fico que delimitirá geogratrcamente a área.
0 SR. PRESIDEN"TE (Beni V eras)- "O Seriado Federal
Avalio como importante as atuações, neste caso, do Se·foi cOnVidado a participar, na Escola de Guerra Naval, do cretário do Meio Ambie1;1te, José Lutm_b_erger; do Presidente
Curso de Política e Estratégia _Marítiffia. O tefna geral será da Funai, Sidney Possuelo e sua assessoria, bem como a do
"Uma Visão Global da Conjuntura EcOnómica do País", ten- Minstro da Justiça, Jarbas Passarinho.
do sido indicado para representar esta Cisa, aiilanhã; dia
Ainda há poucos dias, na Comissão do Índio, instituída
22 de novembro, o Senador Dirceu Carneiro. O tema de pela Prefeitura Municipal de São Paulo, por iniciativa do Sesua exposição será "0 Poder Legislativo''.
cretário de Negócios Jurídicos, Dalmo Dallari; pela Secretária
da Cultura, Marilena Chauí, tivemos a oportunidade de, ali,
O SR. PRESIDENTE (BeníVeras)- Nada mais havendo ouvir o Presidente da Funai, Sidney Possuelo. Na ocasião
a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando se encontrava, também, a Sr" Cláudia Andujar, Presidente
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
da Comissão para Criação dO Parque Ianomarni, e o Pre~i-
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dente da Funai ressaltava a importância da demarcação do de io mil íridios, eles receberão cerca de 941 -hectares de
territóríO Ianomami, do· ponto de vista da preservação do terra cada um.
ser humano.
---E se cada brasileiro for recebú essa quantidade de terra,
O recorihe-cimento desses espaços territoriais oCupados, o Bi'asil teria que ser três vezes maior do que o planeta Terta,
tradiCíOrialrnente, pelos ianomames~ constitui~se em requisito incluindo oS- mareS e oceanos. Então, isso é absurdo; é uma
essencial para ·garantir-se o respeito ao seu modo de vida, falta 9e gerenciamento; é uma falta de orientaçãó ·para o
próprio de sua organização social, ãs suas cre11ças e tradições, _nosso Presidente. Quanto ao Sr. José Lutzenberger, não sei
línguas e costumes, enfim, à cultura de cada grupo denomi- qual o·interesse desse Secretário, mas S. S• fofdenunciado,
nado indígena, direitos esses consagrados na Constituição_da 'aqui no-plenário, durante o seu tempo na Secretaria do Meio
Ambiente de ter feito 149 viagens para o· exterior. Existem
República Federativa do Brasil.
É necessário, agora, qu-e o Govern.cr previna invasões, 'interesses inconfessáveis nessa·demarcação e nós nãô sabemos
através de efetiva fiscaliza'ção das áreas: É iinp~xt~!f~, ·nesta quais são, mas pa-rto dÕ prindpio, já se não existe uma fronocasião, cumprimentar os movimentoS que têm lutadó pela teira - foi desrespeitada a posição das Forças Armadas :causa indígena e pelo meio ambiente, por essa significativa e-- se já' eXiste uma ilaÇão- demat.cada e _u_m_ limite de um até
conquista que se constitui em estímulo para coÍJtinuaimos _çento e cinqüenta quilômetros, então pode acontecer da mesa lutar a fim de que sejam definidas as demais áreas que ma maneira como nasceu o estado da Namíbia, Panamá e
devem ser objeto de demarc_ação ...
o próprio Kuwait ..Aí, sim, está afe-tada ·a própria soberania
brasileira. Não di~c,uto o mérito d.e preservar e até levantar
o Sr. l::ésar Dias- Permite-mé V. EX' um aparte?
-para o País a ·bandeira da ecologia, ~a~· não da "ecofobia",
O SR. EDUARDO SUPLICY ' - Nobre Senador César -interesses eScuses em ciiha das nossa riquezas. Fora dito agora
-por um astronauta ametiCano que ele sobrevoava uma·-das
Dias, dentro de um mom.ento concederei o aparte a V. Ex~
Gostaria de salientar que tenho ouvido dive-rsos pronun- áreas mais ricàs deste planeta, e é justamente essa área Yanociãmenios de Senadores da área amazóriica, assini tOino de mami. Resido em Roraima há dez anos·e conheÇo esse moviV. Exf Ainda há pouco, o Senador Aur-eo MeJio mim ponde- mento da naçãô Yanomami há mais-ou menos dez_ anos. Não
rava que se fazem necessários- alguns cuidados no que se refere vejO nenhUm brasileiro nésse movimento, ou melhor, o·úntco
brasileiro enVolvido nesse movimeiitó -é o Sr. JOsé Lutzena essa questão. Dizia-me, S. EX" que podem haver ~n_t~resses
internacionais muito fortes não sendo propriamente _os mes- berger. Nobre Senador, a V. EX', que' é-urilà das rilentes
mos das nações indígenas, movimentando-se para.que.o Go- claras deste Senador, contrapõe~se a muitas posições do Governo viesse a tomar uma decisão dessa importância no sentido verno Federal, eu gostaria ·de dizer que V. EX' está errando
Cin dizer que é favorável ã demarcação das áreas Yanomami.
d~ preservar uma áre~ tão grande que equivale praticamente
não só ao tamanho de um Estado como faz lembrar até alguns Muito obrigado.
países do mundo_ .
_ .
O SR. EDUARDO SÚPLICY - Prezado Senador César
Estar-se-ia mexendo, por exemplo, em interesses de gru- Rias,_ quero dizer ~o respeito que tenhO por V. -E~; e -alrida
pos de outros países que não gostariam que ·n.e_~fl:S áreas se inais tratando-se de um assunto que é da sua área, uma vez
desenvolvessem pesquisas, que houvesse extração de certos que V. Ex• é Senador por Rorainia. Preciso dizer que não
tipos de minérios. Queria saber, Senador Aureo Mello,talvez conheço ainda aquele Estado, mas tenho muita vontade de
possa até haver movimentos nessa direção?
. _"
conhecer, inclusive_ a área _objeto ctesse decreto.
Pensei bastante sobre esse assunto e acredito ser ill)porEspero conhecer mais sobre o_ assunto, além do testemo~
tante preservar-se aquilo que muitas_dessas nações, que hoje nho de muitas pessoas, inclusive de um brasileiro, que muito
nos pressionam,- não tomaram o devido cuidado em seus pró- cOnheCe ã -vida: indígena-, PreSidente da Funai, cujas- ações
prios países, destruindo uma cultura de um povo muito impor- - têril mere'cido o respeito de uma grande comunidade, o Sr.
tante, como, por exemplo, nos Estados.l.Jnidos, e em ot~tros Sidney Possuelo. Embora opositor crítico do Governo Collor
países da Europa, da Asía, da África.- --__ _
em tantas ocasiões, nesse caso, pelo menos, salvo melhor
Esse assunto foi bem analisado por aqueles que se consti- juízo, melhOr conhecimento, estou dispostO- ao debate com
tuíram em estudiosos dos povos indígen,as e tenho a certeza V. EX', com outros Senadores do Amazonas, para conhecer
de que houve, nesse caso, pon-derações feitas por pessOas m-aiS Sobre o assunto. Felizmente, o Senado Federal é uma
de responsabilidade que saberão se cercar das devid,<l~ precall- Casa que se constituí em verdadeira universidade, onde estações para que o 'interesse iiacional não seja aqui, de fonna mos continuamente aprendendo com nossos pares - mas,
alguma ferido.
_ _
_ _
! _
por enquanto, avaliei, após reflexão, que hoje era um dia,
Com muita honra \:oncedo o aparte ao· nobre Senador em seilâo menlbro da Oposição, de cuniprimentar o Governo
· César Dias.
pela sua ação, com todo o respeito a V. EX'
O Sr. César Dias - Nobre Senador Eduardo Suplicy,
O Sr. Áureo Mello - Permit~CV. EX' um aparte?
como membro do Estado de Roraima, onde foram -feitas as
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço o Senador Áureo
demarcações, quero colocar para V. Ex~ que fizemOs um estuMello,
com muita honra.
do antropológico superficial - esta não- é--a iniriha formação
-bem como· estudos estatísticos, inclusive, com informação
O Sr. Áureo MeUo :_ Agradeço a atenção de V. Ex•
das próprias Forças Armadas, sendo essa demarcação real- em ter citado a nossa palestra amiga, de alguns !nstantes atrás,
mente excessiva. Não queremos aqui ii' contra o mérito da e, ao mesmo tempo, registro com perplexidade o aparte esclapreservação -da ração Inanomami, embora eu seja contra se- recedor do Senador César DiaS. Realmente, se todas as tribos·
gregarmos uma civilização a um zoológico humano, como __ indígenas viessem a ter uma doação quilométrica ou até lativivem aqueles indígenas. Somos contra· essa demarcação de fundiária semelhante a essa que os índios Yanomami estão
9 milhões e 416 mil hectares de terra. Se houver um total tendo, nosso País seria pequeno para distribuir as terras que
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possuímos para todos os índios. Sr. -Senador EduardO SU.plicy,
V. Ex~ é um· representante de um Partido que eu respeito
profundamente, pelas suas teses, pelos seus esquemas, pelas
suas lutas e, ao mesmo fempo, -um cavaleiro dessas_ causas
nacionalistas brasileiras e, sobretudo, populares, que têm que
ser encampadas, principalmente pelos homens de classe méM
dia, cpmo eu. A informação que eu tenho, Senador Suplicy,
é que motivos internacionais, motivOs de política internacional
os mais profundos é que são a causa dessas· decisõe_s t~fere:ntes
aos índios Yanomami. Não quisera eu em tempo algum, nem
desej_aria.nunca,esta.r vesti,dp_na.sobre feliz de um presidente,
porq~,~e as razões.q.ue aparentemente são-Censuráveis ou até
corriqueiras, às vezes-são ditã.das pelas exigências da finança
e do direito internacional, que fazem com que esse· presidente
tome uma deciSão que aparen.teinente é absurda, mas no fundo
pode ter e ser uma forma de manter o Brasil dentro de um
es.quema internacional que não lhe venha a ser prejudicial.
O informe que eu tive é- que essa área dos Yanomami, a~ém
de ser uma área profundamente rica em niól_)io, em cass,i~e_rita
---.eu tive essa informas?o)to-apçrp_assaâo, por um dos representent~s 9-o povo do então Território. de Ra!"_:!~~a-;-: ~quela
área s,eri,a, riquíssima em_· çassi_terjta e em minérios nobres,
que são, por assim dizer, a úniC(l fonte,de rique~é! da Indonésia,
e que se nós fossemos explorar a quantidade de ~minério que
. existe ali iríamos séril dúvida acan:-e:tar gõase. que a falência
da Indçnésia, e isso seria urna conseqüênciã que nào poderia
ser tomada pelo Brasil dentro dos acordos internacionais e
do próprio ritmo das NaÇões Unidas. E que por essa razão
a intenção- governamental e presidencial seria justamente eyitar que essa exploração fosse feita já, _p_prqu"t; -el_a_~ePfi_ z:ealmente uma exploração ~().paz de, nocaute;ar os no~sos ii;I'donésios na sua principal e quase única fonte de receita para a
sobrevivência. Não é por iSso pO-rém, nobre Semldor paulista,
que iréi'eu modestamente, talvez com o calor das matas amazônica QU.é nos traz até" aqui para defender com exaltação
aquelas áreas, aprovar ou entender como e aprovado uma
medida desse tipo. Realmente e.ssa medida me entristece e
me põe deprimido, porque se nós fôssemos obedecer a tantas
exigências desse tipo, o BraSil teria talvez qtie se cUidar porque
ele seria realmente muito prejudicado.'

O ideal seria um moduS faciendi, Úm modus vivendi, qUe permitisse qUé uma parCela nãÓ fosse êXPIOra'da.eoá Óutra pudesse
ser .usada em beneficio deste País que vive na miséria, porque
a quantidade de esfarrapados e. de fave~a4qs que te_mos é
uma das coisas que nos faz chorar, como quando vel!lo~ na
televisão os espetáculos tristes como aquele ocorrido em Santa
Catarina em que a enchente avassalou as casas dos humildes,
que ficaram desesperados .sem ter para onde olhar· Realmente
é matéria de alta indagação, de alto_ segredo,. é -~~t~t1a de,
alta política internacional, mas,- acima da política internadona1, teremos a política'brasileira. Vamos aguardar, p9bre _Senadar Eduardo Suplicy, o ·que acontecerá _nos próXImos dias,
nos próximos meses a respeito dessa matéria. Essa é uma
matéria-de alta delicadeza, de alta importância que nos faz
pensar e refletir. Vamos ver· qual será a recompensã, _qual
será a Compensação que o Brasil terá por ess"a demarcação
de um novo Portugal dentro de Roraima, ou, talvez, de um
novo Estado passível de ser transformado num segundo Panamá dentro das terras brasileiras. Muito obrigado a V. Ex~
pelas referências e péfo 3.parie gentil qUe-IDe proporcionou.
o SR. EDUARDO SUPLlCY:..... PreZiido Sen-ãCfcir Aureo
Mello, não me incomoda tanto a distribuição de área tão
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grande para ãpenas dez mil membros da Nação lanomami,
na medida em que não _se trata de_ uma distribuição de terra
que vai ter a característica da propriedade privada, tal qual
se enc_ontra em outros lugares do País. Na verdade, vai~se
distribuir aquela área toda de uma forma mais igualitária.
Não que o Presidente Fernando_ Collor de repente tenha se
transformado num Presidente comunista para os Ianomamis.
Qu_em. sabe p.ão seja até um exemplo para os demais brasi_leiros; ·quem sabe possam agora os Ianomami, em se resguardando condiçdes, não serem destruídos, como tem sido estam_pado em inúmeras reportagens, em fotos recenteinente publiCadas; em filmageJ;Is. Vemos a,li a de_struiçãp de ~m povo,
por doenças, por inanição, -e--i:ú~Ia-Inãneira como acabamos
contagia,ndo aquelas tribos.
Avalio que, quem sabe, possamos até, uma vez resguardada a cultura e o modo de vida dos Ianomami, num certo
espaço de tempo, compatibilizar a preservação daquela área,
da sua cultura, do se~~odo qe_ vid3:, com alguma co:nbinação,
inclusive, da exploração da riqueza existente naquele território. Mas não da forma predatória que, infelizmente, veio a
~co~tecer, sem mai'?r planejame_n~q._ ..
- . ' . Q S~-:Ney MaráD.hão- Penniie-me V. ex~ um aparte?
~~ 0 SR. EDUARDO SUPLICY·- Ouço v. Ex• com prazer,~
_nobre Senador Ney_ Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão- Senador Eduardo Suplicy, ouço
com- toâa a atenção o_ pronunciamento de V. Ex", também
ouVi os argumentos do meu_ cÇ>mpariheiro de P_artiçl.o, Senador
Aureo _Mello, e-do meu- aniigo, o Senador César Diã-s, que
iãO ben;t representa o Estado de RC)r~ma. Mas como Líder
do- Governo em exercício, não pósso deixar de_·me congratular
com V. Ex• quando, hoje, vem a ·esta tribuna e se congratula
com o Presidente Fernando __ÇQUor por esse decreto. Aliás,
coincidentemente, Senador Eduardo Suplicy, que-m f1Cou deveras impressionado com a firmeza do Presidente Fernando
Collor hoje com respdto a esse projeto foi o P~esidente Carlos
Andrés Pérez, com_quem tive ocisião de tomar café da ma~hã.
CólDciOente tambéin, na semana passada, Senador S1:.1plicy,
V. Ex• e eu discutimos alguns assuntos da prefeitura âe São
paulo, como outros ass~ntos _de importância, do_ ~o vemo,
e dentro da posição que V. Ex~ tem aqui·no Senado, àe oposição construtiva, honesta, dentro de ·seu ponto d~ vista, que
todos nós respeiüuitos, pelei seu passado, na semana passada
nós,nosentendemosnoqueconceme-ãsâificuldadesdaadministração. Esses argumentos do Senador Aureo Mello~,_p_rin
cipalmente, os do Senador César Dias- tive oportimidade, na
campanha passada, para governador, de comprovar, uma vez
que conheci pratiCamente todo o Estado de Roraima. Eu
-lião cohheciaa Amaz6nia, aquela área, mas acho que o primeiro mundo, no Brasil, está ali. Roraima é um Estado de üma
enorme potencialidade econômica! Há uma riqueza imensa
ali dentro, e isso é preocupante, principalmente para quem
0 _conhece, e para quem 0 defende e o representa tão bem,
como 0 Senador César Dias. o apark-de s. Ex~ foí preocupante. s. Ex~ sintetitizou bem a m3.nei!a coiriO- fõi feftõ ·esse
decreto. E 0 Senador Aureo Mello mostrou o outro lado
doproblema,naáreaintemacional.Eu,comoLíderdoGoverno, não posso deixar de apoiar o Presidente da República.
Sei muito bem que S. Ex\ pelas suas posições e por acreditar
neste País, t~m defendido coisas nas quais poucos, talvez,
tivessem persistido, como o caso das privatizações. Mas tenho
certeza, absoluta, de que o Presidente Collor, quando assinou

8218 Sexta-feira 22

DIÁRIO DD CONGRESSO NAClONAL (Seção II)

esse decreto, pensou, acima de tudo, no Brasil, nas suas fronteiras e tia Sua iildependência. Assim, sendo, SenadorSuplicy,
como Líder do Governo, eu me congratulo com V. Ex~ nesta
tarde, quando V. Ex' vem à tribuna se rejubilar por esse
decreto sobre os índios lanomami. Era o que tinha a dizer
a V. Ex•
---

0 SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte, nobre
Senador Ney Maranhão, e espero, diante das observaçõ_es,
das advertências daqueles que são Senadores pela região amazónica, procurar me ilUstrar mais ne-ssa matéria, porque muito
temos aqui que aprender uns com os outros. Mas avalio, sinceramente, diante dos inúmeros testemunhos de_pesso.as que
têm estudado a questão indígena que, neste caso o !;>residente
da República agiu corretamente.
Muito obrigado. (Muito bem!)

Novembro de 1991

servidor EMILIO DOS SANTOS VIEIRA, no cargo de Analista Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40,
inciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa
~? Brasil, combinado ~:os artigos 67, parágrafo único,
186, inciso III, alínea a e 193, da Lei n• 8.112, de 1990, e,
ainda, com os artigos 490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e artigo 11 da Resolução SF n•
87, de 1989, bem assim corn as vãritagens -da Resolução SF
n9 21, de 1980~ com proventos integrais, a partir de 17 de
maio-de 1991, observado ·o di~_eosto no artigo 37, inciso XI,
da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de novembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 794, DE 1991

ATOS DO PRESIDENTE

" ,O Pr~sidente do Senado Federal, no uso da sua.competencta reg1mental e regulamentar, em conformidade com a
delegaçãO -de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, d.e acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990, _no Ato da
Comissão DiretOra no;> 01, de 1991, e tendo em vista o que
constado Processo n• 019.224/91-5, resolve exonerar DENISE
·SÁ BOTELHO, do cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-ÜJ2.1. ·do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, do Gabinete do Senador José Fogaça, ã partir
de 11 de novembro de 1991.
Senado Federal, 21 de novembro de 1991. ~.Senador
Ma~~o Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 791, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui~
ções regimentais e re-gulamentares e de conformídãde com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da CórliisSão Dífetófa ·n~> 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990, no Afo da
Comissão Diretora no:> 01, de 1991, e tendo e~ vi~~a- 9,_g_ue
consta do Processo n' 013.970191-7, resolve nomear JOSÉ
ROBERTO BERNI, para exercer o cargo, em comissão;- de
Assessor Técnico, Código SF~DAS-102.3,- do Qu~<irock \'es:
soai do Senado Federal, com lotação e exercício rio .Gabinet~
da Segu_nda Secretária.
__
_
c_ ATO DO PRESIDENTE N• 795, DE 1991
Senado Federa, 21 de novembro de _1991. - Senador
O_
Preidente
do Senado Federal, no uso de suas atribuiMauro Benevides, Presidente.
ções "regimentaiS e regulamentares, de conformidade com a
ATO DO PRESIDENTE N• 792, DE 1991
delegação de competência que lhe foi outargada pelo Ato
O Presidente- do Senado Federa1, n-0-uSõ d? sua compe· da Comissão Diretora no:> 2, de 1973, de acordo com o disposto
tência regimental e -regulamentar, de oonformidad~ COPl a no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.112, de 1990 e no Ato da
delegação de competência que _lhe foi o_utorgada pelo Ato éômísscio Diretora n 9 1, de f99f, e tendo em vista O que
da ComissãO o·írCtõrã. -nQ ·z·, de 4 de abril de 1973; e -tendo co;n;:;t.a do Processo n"' 019.224/91-5~ resolve nomear PAULO
em vista o q'ue c-onsta do Processo n_o;> 017.136/91-1, resolve FRANCISCO LINS DOS SANTOS, pimi exercer o cargo,
aposentar, voluntariamente, ANA CUSTÓDIA ROCHA em comisSão, de Secretário- Parlamentar, Código s:FGAY, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, DAS,l02.1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal com
Classe ul~", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado lot'a.ção e exercício no Gabinete d-o Senador José FogaÇa.
Senado __Federal, 21 de novembro de_ 1991. - Senador
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, aHnea ct da CciiiStituição da República Federativa do Brasil, co-I:QQ_!na(jo com Mauro B~nevides, Pr~sidente.
os artigos 193, 186; inciso III, alínea c~ e 67, da Lei n 9 8.112,
(*) AtO DO PRESIDENTE N• 658, I)E 1991
de 1990, bem assim com os artigos 490-e 492 do-·R;egulamento
Administrativo do Senado Federal, e artigo 11 daReso!u~ão
_ 0 !'residente do.Senadol'ederal,-!louso-de.sua>atribui(SF) -ri9- 87;-ae -19B9", CáiD as·-vantage-nS-da--~eS9JUçao-(SFJ ções regimentais e regulamentares, de conformidade com a
n9 21, de 1980, com proventos _prop()rcionais _áó- tempo de delegação de competência que lhe· foi outorg~da pelo Ato
serviço, à razão de 26/30 (vinte e__seís tríilta avOS)~ olJServá.do da ComisSão Diretora n\> 2, de 1973, de acordo corn o disposto
no artigo 243, § 2• da Lei n• 8.112, de 1990 é no Ato da
o disposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de novembro de 1991. -Senador _ Comissão Diretora no;> 1, de 1991, resolve nomear ELIZAMauro Benevfdes, Presidente.
'~- B~Tfl TANABE, para exercer o cargo, ·em cOmiSsão, de
ATO DO PRESIDENTE N• 793, DE 1991
Secretário Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua cOmpe-_ Gabinete da Segunda Vice-Presidência.
tência regimental e regulamentar, ell1 conformidade com a
Senado Federal, 30 de agosto de 1991.- Senador Mauro
delegação de competência que lhe fOi outorgada pelo Ato Benevides, Presidel)te.
da Comissóa Dfietora n"' 02, de 04 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta tlo Processo n9 009-.f65/9l~6, reSolve
alterar o Ato desta Presidência n• 233, de 1985, publicado
Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 31-8-91
no DCN, SeÇ3.o II, de 18-10-85, para manter aposentado o e(•)10-10-91.
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e) controlar a execução dos concursos_ de ·provas e tftulos
em suas diversas fases.
Art. 3• Este Ato entra em vigor h:i data de sua publi(*)PORTARIA N• 37, DE 1991
cação.
.
.
.
.
. . . ~.
o· Primeiro-Secretárío do Senado Federal, no uSO das - Art. 4~ Revogam-se as d1spostções em contráno.
- Senado Federal, 1~' de novembro de 1991. - Manoel
suas atribuições regilnentais;resOive:
___ --·-··
_
Designar FRANCISCO NAURIDES BARROS, Ana'- Vil~~!l de Magalhães, piretO!-Geral.
lista Legislativo, MARGARETT ROSE NUNES LEITE CABRAL, Analista Legislativo, e MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA, Analista Legislativo, para, so_b a pre~idência do pri- ("') Republicado por haver saído com incorreção no DCN (Seção II), de 2-11·91.

PORTARIA DO 1• SECRETÁRIO

meiro, integrarem ComissãO-de Inquérito incl:l~bi~a de_3:purar

os fatos constantes dos Processos n" Ol6207!9f-2, 016998/91-0,
017883/91-1, 017885/91-4, 016249/91"-7; 015102191-2,
014402/91-2 e 016287/91-6.
-Senado Federal, 28 de outubro de 1991.- Senadornirceu Carneiro, Prilneiro-s-ecretário.' '
- -

ESTATUTO DA ASSOCIAÇÁIYDUS SERVIDORES
DO SENADO FEDERAL

.

("') Republicado por haver saído com incorrçção no [)ÇN_ (Seção II), de
31-10-91.

ASSOCIAÇÃO DO SERVIDORES .
!)O SENADO FEDERAL
- ASSEFE-

Capítulo I -

ATO DO DIRETOR-GERAL

Denominação, Sede e Fins -

Arts.

Capítulo II - Património, Receita e Despesa - Arts.
a 109
Capítulo III- Órgãos Administrativos- Art. 11
Seção I - Da Assembléia Geral - Arts. 12 a 29.
Seção II - Do Conselho Deliberativo - Arts. 30 a 36.
Seção III -Da Diretoria- Arls~ 37 a 40. ..
Subseção I - Das Atribuições- Arts. 41 a 50.
Seção IV- Do Conselho Fiscal- Art. 51.
. .
capítulo IV - Dos Associados, seus Deveres e Direitos
- Art. 52 a 60.
--Capítulo V- Das Penalidades~ Art. 61.
càpítulo VI - Dos Benefícios ~ Arts. 62 a 65.
Capítulo VII- Da Dissolução - Art. 66.
Capitulo VIII- Disposições gerais '--Arts. 67 a 75.
·cAPÍTULO!
Denominação, Sede e Fins
Art. 1• A Associação dos Servidores do Senado Federal
(Assefe), fundada a 7 de setembro de 1967, é uma sociedade
civil de direito privado, com personalidade JUrídica, sede e
foro na Capital da República e constituída de núme~o. ilimitado
de sócios,_ sem_ distinção de sexo, cor ou-credo rehgtoso.
Art. 29 A Assefe será representada, em juízo ou fora
dele, pelo seu Presidente e no seu impe~imento, ~ucessiva~
mente, pelo Vice~Presidente, 19 Secretáno e· ~residente do
Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. Os associados nãO respOndem pelos
atos ou encargos assumidos pela Diretoria no exercício de
suas atividades em nome da Assefe.
Ar!. 3• A Assefe tem por finalidade:
I -prestar assistência social aos seus associados;
_ _II ~promover a união e o bem ~estar dos seus associados,
defendendo~lhes os benefícios de que trata o presente Esta4~'

(*)ATO DO DlRETOR-GERAL N• 07, DE 1991

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso das suas
atribuições regulamentares e de acordo com a delegação de
competência que lhe foi conferida pelo Ato da Comissão Diretora n9 29, de 1991, resolve
Art. 1' designar os servidores GUIDO Fi\,RIA DE
ÇARVALHO, JOÃO. BO.SCO ALTO É, NEY MA_DEIR.'\_,
DENISE RAMOS DE ARAOJO-ZOGHBI, LUIZ PAULO
GARCIA PARENTE e ARAKEN TABAJARA DO NASCIMENTO COSTA, para, sob a sua presidência, integrarem
a Comissão Organizadora incumbida da realização do c~n
curso público para preenchimento das vagas nas Categ_or~as
Funcionais de Analista Legislativo - Área de Taquigrafia,
TécnicO Legislativo -Áreas de Transporte, _de _Seguran~a?
de Datilografia e de Eletricidade e ColnuniCaçâO e--a:e AU,Oli~r
Legislativo - Área de Telefonia ..do Quadro de Pessoal do
Senado Federal.
Art. 2~' Fica o Centro de Desenvolvime:õ.to ·de RecursOs
Humanos do Senado Federal- CEDESEN, incumbido de:
I - manter conta tos prelimina:resc-om vist~S ã·estabelecer
e :firmar-con:vênib ·e termos aditivos entre o Senado Federal
e instituições idónea, conceituada e apta a participar ~a ex~c~
ção- do concW'So, em suas divers~s fases; .desde a m.s~nçao
de candidatos até a elaboração da listagem fmal do habllttado;
II - adotar as seguintes providências:
- -- a) elaborar editais, instruç6eS e Programas, ·eni-tolaboração com os órgãos ligados as áreas de especialização das
Categorias Funcionais para as qUais se.rá realizado o concurso;
b) manter contato com os órgãos cOmpetentes, quando
da elaboração dos editais das instruções e dos programas,
com o objetivo de fazer cumprir as.exigiências legai~_ ou regulamentares- atinentes ao exercício de determinadas atívidades
profissionais.
.
.
.~ - . _
c) divulgar as datas e os locais de abertura de mscnçao,
realização, identificação e vista de provas e os resultados parciais e' finais dos concursos e abrir, encerrar, aprovar e cancelar
inscrições-.---.-----:_-- --" ·
__ -_
---:
d) sugerir a convocação de examin'!dores para a orgam~
zação, execução e julgamento das provas;
"------,~--

~~~<-_-o

tuto·

.

e manter uma sede social e recreativa,
com oS J.equisitos neCessários ·ao bem-estar de seus associados.
CAPITULO II
Património, Receita e Despesa
Art. 4' o P'atrimônio daAssefe é constitufdó de imó:
veis, ·móveiS·;-utensíliós e Valores que possua ou -venha a possuir, devidamente, contabilizados e registrados.

. 'rn -:- construir
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§ 1~ A Assefe não poderá alienar ou gra~ar. bens)móParágrafo único.- A publicação do Edital no Diário do
veis de seu património, sem clue, para rssO,-estej:fàiitorizada Congresso Nacionai-DCN supre as exigências do caput deste
pela Assembléia Geral.
artigo.
§ 2Ç> Em caso de dissolução.da Assefe, solvidos <>_s~cmn,~
Art. 14. A Assembléia Gáal reunir-se-á eni primeira
promissos existentes, o Seu património ser~ dOado entídade convocação com a presença de, no mínimo", 2/3 (dois terçoS)
de utilidade pública.
.
de seus associados, e, em seguida, 1 {uma) hora depois, com
Art. SÇ> A receita e a despesa da Assefe serão çontabi.. o niínimo de 21 (vinte e um) associados, que deverão constar
Iizadas de acordo com a legislação vigente.
em ata final dos trabalhos.
Art. 69 A receita se constituirá de:
Art. 15. Não poderá ser convocada a Assembléia Geral
I - contribuição social;
nps_períodos de :recesso·estabelecidos pela Constituição FeII -subvenção pública;
d~_ral.
_
. .
III -doações;
Art. 16. A Assembléia Ordinária retinir-se-á até o dia
IV -juros âe capital, e
30 (trinta) de maio de cada ano, para discutir e votar o relatório
V- rendas even·tua·is.
e as contas relativas ao exercício anterior.
·
· ·
Art. 7 9 As despesas constarão de:
- - Parágrafo único. · A AsSembléia Gera-l Que se reunir para
a) auxilio-funeral;
o fim acima mencionado será presidida pelo Presidente do
b) auXüio-.eníerrriid"ãde;Conselho Deliberativo, qUe convocará 2 (dois) associados prec) auxflio-natãlidade;
sentes para seCretáriá-lo.
d) material de consumo;
Art. 17. O Presidente da Assembléia Geral terá direito
e) representações;
.... " a yqto de desempate em qualquer deliberação da Assembléia,
f) salárioS;
ainda: que processada em esc.rutíniosecreto.
. .·
.
g) gratificações, e
Art. 18. A Assembléia Gerai Extraordinária reunir-seh) despesas eventuais autorizadas.
á:
Art. 89 Na aplicação da receita orçamentária da Assefe
a) quando requerida pela maioria do ConselhO Delibedar-se-á prioridade às despesas constantes no Capítulo VI.
rativo;
Art. 99 O balanço anual da receita e despesa da Assefe
b) ·quando requerida por 1/3 (um terço) dos associados
e da demonstração de lucros e perdas será apresentado até em pleno gozo de seqs_ direitos, devendo constar do requerio dia 30 de abril de cada imo.
.
mento, expressamente, o objeto da conv9cação,
Art. 10. A autorização das despesas da Assefe obede- , ,. .:.~,Parágra_fo únjco~ . Se não .comparecerem à reuriião da
·
- ·
cerá ao segufnte C:Iitêrio:
Ass~mbléia Geral, Ccirivo~ada na foiJlla da alín.ea _b, çleste
a) diretamente, pelo Presidente, importância cOrrespon- ..artígo,_pelo menos 60% (sessenta por cento) dos associados
dente ao valor de 300 (trezentas) contribuições Sõcíais;· .
subscritores dp respectivo requerimento, sei"á a mesma consib) mediante convite, até 500 ('l,uinhentas) contribuições de.radaprejudicada, lavrando-se, do fato, a competente ata.
sociais;
.. A:.;t. 19.. Nas Assembléias Gerais os Associados não poc) tomada de preços, até IOOO."(mil) contribuições sociais, derão ser r:_epresentados por procuradores.
.
desde que aprovada em· reunião da Diretoria; e - ·
Art. 20. A Assembléia Geral reunir-se-á, independend) mediante concorrência pública, acima de IOOQ (mil) temente, da oonvoca:çãó, no dia 7 (sete) do mês de setembro,
contribuições sociais, após ouvido o Conselho Deliberativo. para comemorar a data de fundação da Assefe_. . . .,
Art. 21. A Assembléia Geral reunir-se-á a cada 2 (dois)
anos, no ultimo dia últil do mês de setembro, para eleger
CAPÍTULO II
os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoría.
Órgãos Administrativos
Art. 22~ _A votação será feita em escrutinio se_creto,
mesmo tratando-se de chapa única.
Art. 11. São 6fgãos admlriistiativos da Assefe:
Art. 2.3. Para o Conselho Delibe!ativo s~ráo oonsidea) Assembléia Geral;
rados ..membros efefivos os 21 (vinte e um) candidat_os que
b) Conselho Deliberativo;
tenham obtido a maior votação, independentemente, das chac) Diretoria; epas a que integrarem.
d) Conselho Fiscal.
§ 19 Serão considerados suplente.s todos os demais candidatos votados; e
SEÇÃOI
§ 29 Na hipótese de chapa única, nela deverão figurar,
Da Assembléia Geral
obrigatoriamente, além dos 21 (vinte e.um) membros efetivos,
Art. 12. A Assembléia Geral é órgão supremo da Asse- 7 (sete membros suplentes.
fe e constitui-Se- de ass-ociadOs ell!}Jle_no gozo de seus_ direitos_
"'~- Art. 24... Na votação_para Diretoria o voto deverá ser
estatutários: ·
-' · -· -·
·- ·· --· -~para a chapa integral.
Parágrafo Unico. .,..A el~ compete deliberar, soberamenArt. 25. . Qualquer que seja o número de chapas a cédute, sobre quaisquer assu-ntos objetos de sua:·convoc~Ç~O'...
la será única. .
.
Art. 13. A Assembléia Geral reunir-se-á em--sessões
. ,o·Art. 26. . O registro da chapa para a Diretoria não podeordinária"s, extraordinárias~ snlerit:s e de eleição em p~eira rá omitir candidato a qualquer dos cargos.
convocação por edital publicado no Diário Ofidal e em )ornai
Art. 27. Para o Conselho Deliberativo a chapa deverá
diário local de grande circulação; com pelo menos 8 (oito) conter o mínimo de 14 (quatorze) candidatos, observado o
dias de antecedência devendo constar do mesmo,_ oQ:rigato- § 29 do art. 23.
riamente, indicações do dia, hora e local da reunião, bem
Parágrafo único: O processo eleitoral será reg~lado ~m
como a "ordem do dia".
Regi~ento Interno.

a
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Art. 28. Cabe ao Presidente da Assefe ou, na sua falta,
aos seus sucessores, a instalação da Assembléia Geral e, na
falta destes, ao Presidente do Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. Na Assembléia Clerafdesti11ada à eleição, após sua instalação o presidente indicará um associado,
dentre os presentes, para dirigir os trabalhos. ·
Art. 29. As deliberações da Assembléia Geral constarão de ata, lavrada ein livro próprio, assinada pelos niembros
da Mesa e pelos presentes que assiln o desejarem.

SEÇÃO II
Do Conselho Deliberativo

Art. 30. O Coriselho-beJibenitivo, eleito pela Assembléia Geral, na forma deste Estatuto, será formado originariamente por 21 (vinte e um) membros efetivos:
·_:::: ·
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m) conceder licença a seus membros. inclusive ao presi-

dente;
n) homologar o quadro de Empregados da Asseie e respectiva tabela de remuneração;
o) aprovar projetes ou contratos de foi-necimento e Prestação de serviços e obras que envolvam despesas sup_eriores
a 1.000 (mil) contribuições sociais;
·
p) homologar Diretor (a) da Creche "indicado (a) pela
Diretoria da Associação-o seu Regimento Interno; e
q) homologar os convênios apresentados pela Diretoria.
Art. 36. O Conselheiro que não comparecer aC:i ato de
posse coletiva será empossado perante o Presidente do Conselho Deliberativo até 45 (quarenta e cinco) dias após aquela
data.

SEÇÃOIII
Da
Diretoria
Parági'afo único. O mandato-dO COilselh_o Deliberativo
Art. 37. A Assefe será administrada por uma Diretoria
será de 2 (dois) anos.
Art. 31. Na data de sua posse, o ConSelho Deliberativo e por um Conselho Deliberativo.
elegerá o seu presidente e o secretário geral, cabendo a este
Art. 38. A Diretoria, eleita para o mandato de 2 (dois)
anos, que poderá ser reeleita por mais um período, será constisubstituir o Presidente em seus impedimentos.
§ 19 O Pfesidente do Conselho DelibeTativo terá direito tuída de:
ao voto_de qualidade nos casos de igualdade na votaç~o.
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
§ zo;~ Ao presidente da diretoria é assegurada a particic) I' Secretário;
pação nas reuniões do Conselho Deliberativo, sem direito
a voto.
d) 2' Secretárià;
Art. 32. Perderá o mandato no Conselho Deliberativo
e) 19 Tesoureiro;
0 zo;~ Tesoureiro;
o membro efetivo qUe, sem razão justificada pelo Conselho,
g) DiretOr Administrativo;
houver faltado a 3 (três) reuniões consecutivas.
Art. 33. Será considerado membro nato do Conselho
h) Diretor de Serviço Jurídico;
i) Diretor Social; e·
Deliberativo o ex-presidente da Assefe que tenha exercido
j_) Diretor de Cultura, Lazer e Esportes.
integralmente o seu mandato.
Art. 34. Na ocorrência de vaga, licença ou impedímenArt. 39. Na hipótese de vacância de qualquer dos carto no Conselho Deliberativo, será convOcadO o Sumplente gos da Diretoda, será convocado o Conselho Deliberativo,
eleito, na ordem crescente dós números de votos obtidos e, no prazo de 15 (quinze dias, para o preenchimento da vaga.
Parágrafo único. Não será remunerado o exercício de
em caso de igualdade, o mais idoso.
Art. 35. Compete ao Cónselho Deliberativo:
cíualquer dos cargos da I)iretoria.
a) dar posse à Diretoria e aos Conselhos Deliberativo
Art. 40. A Diretoria é o órgão executivo da Adminise Fiscal;
tração da Assefe e são suas atribuições:
a) reunir-se, ordinariamente, uma vez pormês e, e-xtraorb) eleger, dentre os integrantes do Quadro Social, o COnselho Fiscal, composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) dinariamente, sempre que for convocada, exigindo, em qualquer drcuiisUncia, a presença da maioria: de seus membros;
suplentes;
c) eleger os membros da Diretoria em caso de vacância;
b) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto
d) elaborar os regimentos internos previstos neste Esta- e regimentos internos, bem como as deliberações da Assemtuto;
bléia Geral e do Conselho Deliberativo;
e) apreciar e ãprovar os Orçamentos, relatóiiCiS e- presta-c) admitir só_cio, conceder-lhe demissão e puni-lo na forção de contas mensais, encaminhados pela Diretoria, com ma deste Estatuto;
parecer do Conselho Fiscal;
d) criar o Quadro de Pessoal da Assefe e fixar-lhe remuf) deliberar sobre os casos omissos, interpretando este neração e atribuições;
Estatuto;
e) aprovar, previamente, a admissão e dispensa de emg) reunir-se, ordinariamente, conforllle determinar o Re- pregados;
gimento Interno e, extraordinariamente, toda vez que for conf) aprovar, previamente, a contratação de serviços de
vocado por quem de direito;
profissioriãis liberais;
·
h) cassar o ~anda to de qualquer Diretor, por motivo
g) autorizar a eXecução das despesas, de acordo com o
de falta grave, devidamente apurada em inquérito regular' que determiiia o art. 10, alínea b;
em que se tenha assegurado ampla defesa do acusado;
h) deliberar sobre a aplicação das reservas patrimoniais,
i) autorizar a Diretoria a fazer gastos extraor~inários, móveis c:iu imóveis, com.- objetivos tentáveis, ouvido o Consenão previstos no orçamento, após ouvido o Cons~lho Fiscal; lho Deliberativo;
i) propor à Assembléia Geral as reformas que considerar
i) propor à Assembléia Geral a alienação de bens patrimoniais, nos termos do§ lo;~ do art. 4~';
.necessárias ao presente Estatuto;
k) conceder titulo do Sócio Benemérito;
-- 1> Prestar Contàs ao Conselhor Deliberativo através da
I) julgar, em última instância, todos os recursos de ordem apresentação do balancete mensal da receita e despesa, bem
como do balanço anual;
disciplinar que lhe forem encaminhados;
o
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k) aprovar as indicações de responsáveis pelos _seus departamentos;
I) propor ao Conselho Deliberativo a _concessão de _título
de Sócio Benemérito;
m) solicitar reunião do Conselho Deliberativo;
n) representar o quadro sodal perante a Mesa do Senado
Federal;
_
o) comunicar, no prazo de 8 (oito) dias, as vagas ocorridas
na Diretoria;
p)propor ao Conselho Deliberativo modificação oU reforma do Estatuto;
q) celebrar convênios;
_
r) propor ao Conselho Deliberativo norma de regulamentação para acesso de atletas convidados ãs dependências
do Clube; e
s) propor ao Conselho Deliberativo norma de regulamentação ·para inclusão de sócio especial no quadro social
da Assefe.
SUBSEÇÃO I
Das Atribuições

Art. 41. Compete ao Presidente:
__ _
repesentar a Assefe, ativa e passivameD.te, em_juizo
e fora dele;
b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
c) cumprir rigorosamente todas as disposições d<:::ste Estatuto, dos Regimentos Internos e as d~cisões_ da ])jretoria,
do Conselho Deliberativo e da Assembléia Geral;
d) resolver todos _os assuntos de natureza urgente,_ prestando, na primeira rel:lnião da Diretoria, contas dos ~tos_ prati,
cados, a fim de que sejam referendados;
e) autorizar o pagamento de despesas admi_nistr~tivas,
observado o_ disposto no art. 10.
f) rubricar os livros legais e ~uxiliares de contabilidade,
bem como os das atas das reuniões da Diretoria; lavrando,
nos mesmos, os termos de abertura e encerramento;
g) constituir Comiss_ôes Especiais ou Temporárias, indu_
sive as de Inquérito, que se· fiZerem necessárias;
h) assinar; com~os demais membros da Diretoria, os h alancetes mensais e balanços, com ·as respectiVas demonstrações
dos resultados,
_.. _
i) assinar, com- o TesOureiro. folhas de depósito bancários, cheques, duplicatas e _outros documentos de natureza
comercial e bancária de responsabilidade da Assefe; .
j) assinar as carteiras profissionais dos empregãdos da
Assefe, bem como todas as anotações legais que nas mesmas
forem lançadas;
-~
k) assinar procurações necessárias à co_nstituiÇãt? de advogados com poderes especiais paia cada caso; e _ I) assinar, com o Presidente do Conselho Delib~rativo
e 1~ Secretário, os diplomas dos Sócios ~~ne~éritOs.
Art. 42. Conipete ao Vice-Presidente:
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alínea c do
art. 41; e
_
b) substituir o Presidente eri:t Seus impedimentt;>s.
Art. 43. Compete ao 1~ Secretário:
. , _-__ .
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alínea c do
art. 41;
.
b) substituir o V ice- Presidente em seus impedimentos;
c) assinar, com o Presidente, a correspondência que deve
·
ser expedida;
d) despachar o expediente da Secretaria;
a)

e
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i manter. sob sua guarda, os livro·s de atas das reuniões
Diretotra -e -da Assembléia G~ral, bem como os livros de
m<1trfcuJas do-s :sóciOs;
_ _ _ . __
._ _. _ _ _ . __
~~ _f) _laVfar as atas das reuniões da ~ir~toria rios Ii VI-os pr6priô-s; ·
·
g) providenciar a publicaçâo oficial dos atas e res-o~uções
que-as "leis em Vigor_e_xigir~m;
_,
. _
-- · · -h) 'ã.ssiiiãr com os Presidentes da Assefe e do Conselho
DeJiberativo-os-diplõmas -dos Sócios Beneméritos; e
i) organizar e dirigir o ãrquivo ·geral e Zelar pela sua
· boa ordem e conservação:
Art. 44. Compete-ao 2~~s_êcü:tárió:
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alinea c do
arL 41;
b) auxiliar e sli:Q_s!itu~r_ o--IT~eC;etário.
Art. 45. Compete ao 1" Tesoureiro:
a) cumprir a fazer cumprir o disposto na alínea c do
art. 41:
b) manter sob sua guarda e responsabilidade os valores
de propriedade da Assefe; -.
c) promover a co"ntabilização imediata de todos os recehimentos de pagamentos legalmente autorizados;
d) efetuar os pagamentos autorizados;
e) assinar, com o Presidente, as fichas de depósftos bancários; cheques, duplicatas e outros documentos de natureza
-comercial e bancária de responsabilidade da Assefe;
O elaborar o relatório semestral fi_nanteiro_ da Diretorla
e submetê-lo à apreciação do Conselho Fiscal;
g) efetuar, mensalmente, o levantamento das contribuições em atraso e encaminhar o respectivo relatório ~o Presidente para as devidas providências;
__ h) apresentar, mensalmente, à Diretoria, o quadro demonstr.ltivo da receita e da despesa;
-:;) manter, sob sua guarda e responsabilidade, os livros
legais e auxiliares de contabili9ade eJiscalizar sua escrituração
diária e regular, de acordo com os preceitos legais;
~ j) auxilar o Presidente na esfera de suas atribuições;
. -.- k) _p_romov('!r os registras necessários, públicos -e particulares, das doações de valores_ de qualquer natureza feitas à
Assefe;
.
__
l) propor à Dire-toria áS niedidiiS de natureza adm_inistrativa indispensáveis ao perfeito desempenho de,suas atribuições.
- - ·~ --~
_
§ 19 Todos os pagamentos superiores a 50 (dnqüer:tta)
contribuições sociais, serão, obrigatorial!lente, feitos por cheques nominativos.
----§ 2~ O Tesoureiro não poderá ter, em caixa, _qu~ntia
--em espécie superior ao correspondente a 200 (duzentas) contribuiÇões sociais para despesas de pronto pagamento.
§ 3_Q Será remunerado o_ serviço de contabilização da
,Assefe, cuja escolha fica a critério da Diretoriã..
~
9
Art 46. Coii).pete aos 2 Tc!sói.JteiiO:··
-ã)- cumprlr -e fazer cumprir o disposto ·na alinea cdo art.
41· e
' b) auxiliar-~ substituir o 1" Tes~u~iro~Ari. 47. -Cqmpete ao Diretor Administr~t~vo:
..
a) cumprir e fazer curilpfir O diSposto na alinea c do
art. 41;
b) o planejamento de todas as obras da Assefe;
c) orientar .:t_elaboração de orçamento_ e.c:oronograma
·
físico-financeirO daS obras;
d) fiscalização dis obras; c
da
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e) manter, sob sua supervisão e controle, tudo que se
relacione com bens móveis, imóveis- e'riiaterial de expediente.
Art. 48. Compete ao Diietor de SerViço Jurídico:

a) cumprir e faZer cumprir o disposto na-alínea c do
art. 41;
b) manter sob sua supervisão a relação dos advogados.
·
inscritos; e
c) designar, dentre os advogados inscritos, representante
para defender os interesses da Assefe e-do seu Quadro Social
perante a Administração do Senado Federal.
Art. 49. Compete ao DiretorSocial:
a) cumprir e fazer cumprír o disposto na- alinea c do
art. 41;
b) promover, com a aprovação da Diretoria, reuniõeS
de caráter artístico eCultural, bem como excursões recreativas
do Quadro Social, atuando como elemento coordenador dos
programas.
Art. 50. Compete ao Diretor de Cultura, Lazer e Es~
portes:
a) cumprir e fazer cumprir -o disposto m't-alinea c do
art. 41; e
b) promover, com a aprOvação da Diretoria eventos de
caráter cultural, esportivo e de lazer, atuando como elemento
coordenador dos programas.
SEÇÁOIV
Do Conselho Flscal

Art. 51. O ConselhO Fiscal, com mandato de dois anos,
terá as seguintes atribuições:
a) eleger seu Presidente;
b) examinar a escritui"áção con-tábil, emitindO pareCe-1--so~
bre os balancetes e a prestação de contas;
_
c) denunciar, ao Conselho Deliberativo, as violações do
Estatuto e RegimentOS Inte:ó:IOs.
§ 1• A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal, por atas ligados aos seus deveres; obedecerá às regras
que definem a responsabilidade dos membros dos órgãos administrativo.
---·
§ 2~' O ConSelho Fiscal reunir-se-á ordinariamente ~ma
vez- por mês e extraordinariamente quarido necessário, por
convocação do Conselho -Deliberativo, dO Presidente da Diietoria ou de qualquer de seus membros, lavrando-se ata em
livro próprio.
CAPÍTULO IV
Dos Associados, seus Deveres e Direitos

Art. 52. Poderão ser associados, na categoria de contribuinte, todos os servidores do Senado Federal e de seus órgãos
supervision-ados.
_
_
Art. 53. O Quadro Social da Assefe constituíi=se~à das
seguintes categorias:
a) Fundadores;
b) Co_ntribuintes;
c) Colaboradores;
d) Beneméritos; e
e) Dependentes.
Art. 54. São considerados:
a) Fundadores: aqueles associados que assinaram O livro
de ata da primeira reunião destinada a Fundação e Instalação
da Assefe 1 realizada em 7 de setembro de 1967;
b) Contribuintes: aqueles admitidos após a fundação;
c) Colaboradores: os filhos dos associados, por eles pro·
postos, que tenham perdido a condição de dependentes;

Sexta-feira 22 . 8223

. d) Ben7mérito$: aqueles que, n~o pertencendo ao quadro
social, nele mgressem n~ssa categona 1 por motivo de relevan__
tes serviços prestados à Assefe; e
e) Dependentes: aqueles sócios que a legiSlação Vigente
assim considere.
Art. 55. A admissão de Sócio Contribuinte far-sé_-á por
proposta do interessado.
_
Parágrafo único. O Regimento lntefiio regtiiàrá O pro:
cesso de admissão em todas as categorias.
~rt. 45.
A contribuição social mensal a ser paga pelos
assoCiados será fixada no Regimento Interno, não podendo
ser sup~ri~r a 3% (ttêS por-cento) ·do padrão de vencimento
dos mais elevado cargo de carreira do Quadro Permanente
do Senado Federal.
Art. 57. Os só.cios ficam sujc:;:itOs ãO prazo -qe~êarêflcia
de 1 (um)_ ano para adquirirem dire!tá aos auxilies a que
se refere o Capítulo VI de~te Estatuto. -- - -_ ___
_
_-Art. 58. Aos cargos efetivos_só pode_rá -concorrer quem
_tenha mais de 1 (um) ano de associado.
Art. 59. São direitos dos sócios_ fundadores_ e contri-~-~ _
--__
,_
buintes:
a) votar a ser votado, observadas as condições do Art.
58;
...
b) frequentar e utilizar as dependências da Assefe segundo o Regimento Interno vigente;_
_
'
c) receber os aUXIlies previstos no Capftulo VI;
d) requerer ã Diretoria informações de seu interesse;
e) sugerir à Diretoria medidas que julgarem convenientes
aos interesses da Assefe;
f) promover a convocação da Assembléia Geral Extraordinária, na forma estatutária;
_ g) denunciar, à Assembléia Gerãl~ as irregularidades, -porventura praticadas pela Diretoria, Conselho Deliberatívo e
Conselho Fiscal; e
_-:h) recorrer ao Conselho Deliberativo, das decisõe_s_da
Diretoria, nos casos previstos no art. 61.
Parágrafo único. Os sócios colaboradores farão jus somente ao previsto na alínea b.
Art. 60: São deveres dos sóéios:
a) zelar pelo bom nome da Assefe;
b) cumprir, fielmente, o presente Estatuto, Regimentos
Internos e Resoluções da Diretoiia e do Conselho Deliberativo;
c) apresentar a carteira social, ..quando sOlicitada por Diretores, Funcionários ou Encarregados da Portaria;
d) comparecer âs reuniões da Assembléia Geral e tomar
parte nos trabalhos e deliberações;
e) zelar pela integral conservação dos bens da Assefe
ind~nizando.-a por danos causados por ele, familiares ou convi~
dados;
_::-.Q_ resgatar, pontualmente, seus compromissos financei~
ros de qualquer natureza com a Assefe;
g) comunicar; obrigatoriamente, por escrito, à Diretoria,
no prazo de 15 (quinze) dias, mudança de residência ou estado
civil;
h} manter o devido respeito e conduta moral em todas
as;.dependências sociais; e
i) desempenhar, com probidade, zelo e dedicação os encargos a que for nomeado, eleito ou inbumbido pela Assefe.
CAPÍTULO V

Das Penalidade

Art. 61. O sócio que infringir qualquer dispositiVo deste Estatuto, Regimentos Internos e Resoluções do Conselho
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Deliberativo e da Diretoria tornã-se passível da seguintes san~-

.

.....

a) advertência;
b) suspensão dos direitos sociais; e
c) eliminação.
Parágrafo único. O Regimerito Interno Iegulará aplicação das penalidades.
CAPiTULO VI
Dos Benefícios
SEÇÃO I
Do Auxílio-Funeral
Art. 62. Por morte do associado, quites com suas COíttribuições sociais, será devido o reembolso- conespondente
a até 50 (cinqüeilta) COntribuições sociais, inediante requerimento acompanhado da certidão de óbito e respectiva documentação comprobatória das despesas funerais. Poderão requerer na seguinte Ofdem:
a) o cónjuge;
b) seus sucessores na·ordem civil; e
c) na falta de sucessores, quem comprovar haver enfetuado as despesas funerárias, pelo seu valor real, até o limite

deste artigo.
Parágrafo único. Na falta· do cônjuge, sendo menor o
sucessor, b pagamento serâ feitO por via judicial, independentemente de requerimento.
SEÇÃOfi
Do Auxilio-Enfermidade
Art. 63. O sócio- que, em licença pai-a tratamento da
própria saúde, por 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
e estiver em pleno gozo de seus direitos sociais, poderá receber
auxflio-enfemiidade correspondente a 25 (vinte e c~nco) córi~
tribuiçóes sociais \'iiget.iJé-à épctca ·do início da licença.
. Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput do artigo
somente será devido aqueles que não tenham percebido nos
últimos 12 (doze) meses.
SEÇÁOnt
Do~ Auxilio-Natalidade
Art. 64. O auxílio-natalidade será paio ao sóciO_ que
estiver em pleno gozo_ de seus direitos sociais, mediante a
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apresentação de certidão de nascimento, e seU valor será
correspondente a 10 (dez) contribuições socjais.
Art. -65. AAsscfe poderá instituir, mediante Reglmen-to Interno próprio, pecúlio para o sel_l Quadro Social.
CAPiTULO VIl
Da Dissolpção
Art. 66. A dissolução da Assefe poderá se dar quando
o seu património não mais puder responder pelos compromissos sociais.
§ 19 Caberá à Assembléia Geral, especiã.lmente convocada para esse fim, decretar a sua dissolução nos seguintes
casos:
·
a) por proposta do Conselho Deliberativo, tendo em viSta
parecer, por escrito, do Conselho Fiscal;
b) por proposta da maioria absoluta dos sócíos em pleno
gozo de seus direitos estatutários.
_
_ § 2!' Decretada a diss~ll!ção, o património social da As~
sefe será incorporado de acordo com o art. 49, § 29
CAPiTULO VIII
Disposições Gerais
Art. 67: No dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada
ano, apurada a receita e realizada a despesa do exercício,
o Presidente determinará o encerramento da escrituração contábil e submeterá o resultado_ â apreciação do Conselho Fiscal.
Parágrafo único. No último ano de mandato as contas
do exercício serão apresentadas na segunda quinzena de agos__
to para ter cumprimento o artigo anteric;>r.
~ Art. 68. Os auxflios referidos no Capítulo VI prescre~vem no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 69. É v~E_a~~. 110 recjnto da Assefe, manifestação
de caráter polftico-partjdá_rio. _
Art. 70. A Assefe terá, como Símbolo, uma bandeira
nas cores azul, branca e verde, com as suas iniciais pretas .
Art. 71. Este Estatuto só poderá ser alterado pela Assembléia Geral.
Art. 72. Aos que exercerem a PreSidência da Assefe,
antes da vigê~cia do presente Estatuto, aplica-se o dispoSto
no art. 33.
_Ait. 73. Os dispositivos deste Estatuto serão- regulamentados em Regimento Interno.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATADA 210•SESSÃO, EM 22 DE NOVEMBRO
DE 1991

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIÉNTE

Projeto de Lei do Senado n• 210, de 1991, que "dispõe
sobre o afastamento de servidores federais eleitos para
diretoria de associação de acioriistãs minoritários de-empre-

·sas sob controle da União".
1.2.6 - Comunicações da Presidência
-Abertura de prazo para interposição de recurso,

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente dn República
- N• 291/91 (n• 656/91, na origem), restituindo autó·
grafo de projeto de lei sancionado.

por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto
de Lei do Senado n"'" 210191, tenha sua tramitação normal.

1.2.2 - Pareceres
Referentes ãs seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 126/90 (h' 1.8.54-B/89,

-Prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Lei da Câmara n' 126/90 (n' 1.&54/89, na Casa de origem).

na Casa de origem), que "cria a Carreira de Apoio TécnicoAdministi:'ativo do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os valores de vencimentos e dá outras p:i-ovidên-

cias".
.
-Projeto de Lei do Senado' n• 210/91, que "dispõe
sobre o afastamento de servidores federais eleito~ para
diretoria de associação de acionistas minoritários de empre-

sas sob controle da União".
1.2.3 - Leitura de Projeto
-Projeto de Resolução n" 87/91, de autoria da Comissão Diretora, que retifica a Resolução n9 33/91.
1.2.4 - Comunicação
-Do Senador Hugo Napoleão, que se auSentará dos
trabalhos parlamentares durante a próxima semana.
1.2.5- Ofício
- N' 38/91, do Presidente da Comissão de Consti_tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a rejeição do

1.2.7- Discurso do Expediente
SENADOR V ALMIR CAMPELO - Obstrução da
votação dos vetos presidenciais à política salarial.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n" 85, de 1991, de iriiciativa

do Presidente da República,. que dá nova redação ao §
19 do art. 39 e aos arts. 7"' e 99 do Decreto-Lei n 9 288,
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 sobr~tada, em virtude dafalta de quorum para
votação do Requerimento n' 797/91.
Projeto de Decreto Legislativo n' 82, de 1991, de autoria dos Senadores Júnia Marise e Alfredo Campos, que
sust~ os atos normativos do Poder Executivo que objetivam
real1zar o processo de privatização da Usiminas. Declarado
prejudicado. Ao arquivo.
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EXPEDffiNTE
CBNTRO GRÁPICO DO SBNADO PEDBRAL
PASSÔs PORTO
Diretor-Geral do Seaado Fedenl
AOACIEL DA SILVA MAIA
Diretor E:reculivo
CARLOS HOMERO VIE1RA NINA
Diretor Ada:iailtrativo
LlllZCARLOS DE BASTOS
Diretor laduatrial
. FLORIAN AUGUSTO COtmNIIO MADRUGA
Diretor Adjuto

1.3~1-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

I•preao oob ,..pouabHidade da Mesa do Seudo Federal
ASSINATIJRAS
Semeatral •.•.• _ ..•.•.•.•.•.•.•.•.•.••••••.•---·-···---·-- Cr$ 3.519,65.

Discursos após a Ordem do Dia

Tiragem 2.200 exemplarco.

1.4- ENCERRAMENTO

SENADOR CÉSAR DIAS- Realização, no Minis2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANtério da Economia, do Seminário Inteinacional so:6re·con~ TEIÜOR
.
versão da Dívida Externa para Firis-Ambientais.
-Do- Sr.- Eduardo Suplicy. proferido na sessão- de
SENADOR NELSON CARNEIRO --'PreoCupações 14-11-91.
dos Sindicatos dos_ Arrumadores e Trabalhadores no Co3- ATOS DO PRESIDENTE
mércio_ Armazenador do Rio de _!aneiro e de Angra dos_
W' 726 e 797, de 1991.
Reis, com respeito do Projeto de Lei n<:> 5:486/gQ, -em trami- '

tação na Câmara dos Deputados, que dispõe sobre as atividades dos trabalhadores na movimentação de mercadorias,
SENADOR MARCO MACIEL - Restauração da
BR-232 e situação das rodovias em Pernambuco.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

4- PORTARIAS DO I• SECRETÁRIO
. W' 43 e 44, de 1991.
5- MESA DIRETORA
. - t; :,;_.LÍDEREs

E

VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.

Ata da 21oa Sessão, em 22 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Alexandre Costa

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
. -. - . SENADORES: ..

Affonso Camargo - Alexandre Costa - César Dias Esperidiao Amim- Epitácio Cafeieira-- João Calmou - Joao
França -'- José Eduardo - Josê Richa - Magno Bácelar Mauro Benevides - Nabor Júnior- Oziel Carõ.eiro - Ronan
Tito - Va!mir Campelo.
-· ·· ·
· ·· ·

- - É lido o segu_inte
EXPEDIENTE

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N• 291, de 1991 (n' 656191, na origem), de 20 do corrente,
restituindo autógrafos __do Projeto de Lei da Câmara no 104,
de 1991 (n' 2.016191, na Casa de origem), que dispõe sobre
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Ha- a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Disw
trito Federal, e dá outras providências.
-·
vendo núriiero regTffiental, declaro aberta a sessão.
Projeto~ que se transformou na Lei.n 9 8.255, de 20 de
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
. novembro de 1991.
··
·
O Sr. 19 SecretáriO procederá à leitura do Expeaiente.
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PARECERES
PARECER N'485, DE 1991
Da ComiSsão de -Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 126, de 1990 (n•

1.854-B, de 1989, na origem), que "cria a Carreira
de Apoio Técnico~Administrativo do Ministério Público
da União e seus cargos, fixa os valores de vencimentos,
e dá outras providências".
Relator do vencido: Senador Cid Sabóia de Carvalho
Trata-se de projeto de lei que dis-Põe sobre criação
da carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério
Público da União - MPU, de iniciativa do Senhor .Procurador-Geral da República.
- -~'
A proposição foi aprovad~ -pe-la Gâ::r;na_ra dos D"ep~úldQS·.
na forma do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tti.butação, daquela Casa, coiil emendas de Plenário.
O Projeto em apreço cria a Carreira de Apoio TécniCO_~
Administrativo do MPU, com 800 cargos de Ti!cniéo, 2.400
cargos de Assistente e 1.000 cargos de Auxiliar, num total
_ _ _
de 4.200 cargos.
Prevé a ínclusão,_ nê! __ca,rreir~. _d_os atua_is s:e:rvidOses _doQuadro de _Pessoal do Minis_tériO PúbHco Fe~eral, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Pútilico Militar e
do Ministério Públíco do Distrito Federai e Territõnos' inclusive dos servidores redistribuídos de FundaçõeS Pública(i _e
de Tabelas de Especialistas.
---Permite aos ServidoreS r~quisitados ou colq~adps à,d_isposição do MPU, em exercício na data da publicação da lei,
o enquadramento na carreira mediante processo seletivo interno, desde que sejam concursados ou beneficiados pela estabilidade constitucional (art. 19 do Ato das Disposíçges_ Co~stitu
cionais Transit6rias"..:... ADCT).
·
·
·- ·
Fixa a escala de vencimentos~ tomando poi limite-o valor
máximo_de vencimento aplicável à época para- as-ca-rreiras
do Poder Executivo, e estabelecer as demais dispoSiç6é:s pertinentes a esse tipo de ato legal.
Na Mensagem, o Autor ressalta "a premente necessidade
que tem o MinistériO Público de contar com quadro própríq
de pessoal de apoio técnico-administrativo" e considera que
"a ~ituação atual é de ~_xtrema gravidade pela falta de profissionalização específica daqueles que prestam aSsistência técnico-administrativa aos membros da Instituição, de há mUlto consti·
·
_
tuintes de carreira própria".Examinada a proposição ã luz das difetrizes constitucionais, tem~se a ob~ervar que a iniciativa do selihor Pfocurador-Geral da República tem pleno amparo no caput do art.
61 da Constituição Federái, combinado com o art. 127 dessa
mesma Lei Maior.
A matéria (instituição de_píano.de ·carreira) está Pre~istã
no caput do art. 3~' do Diploma B_ásiço, sendO a_ lei ordinária
o instrumento legislativo-adequadO a dispor sÓbre a questão,
rc:ssa!tando-sc;: que o p~azo de 18 meses para baixar tais providencias, prevJsto .no art. 24 .do ,Atp das Disposiçõ~s _ConstitUcionais Transitórias, esgoto.u-se em 5~de abril de 1990.
No que se refere ao aspecto orçamentário, cabe_saÚeriiar
que o MPU é órgão dotado de autonomia funcional e administrativa, com orçamento própriO- (art.-127, § '2<1 da Lei Maior),
e que as despesas de implantação serão cobertas com dotações
desse orçamento, com observância do disposto no parágrcifo
·único do art. 169 da Carta Magna.
.·

a
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Quanto à inclusão na carreira dos servidores do atual
Quadro-, e-à -preVisão âe enquadrarriento dos deniais servidores
em exercício no MPU, desde que concursados ou beneficiados
pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transí-~
tórias, julgar_nos que a medida também atende aos pressupostos constitucionais.
Em relação ao mé.rito, destaque-se que a implantação
de plano de carreira no serviço público tem por finalidade
manter e melhorar a eficiência, a qualidade e a continuidade
dos serviços prestados pelo Estado aos cidadãos.
Ao estabelecer a exigéncia constitucional de criação de
planos de carreira para os servidores públicos, os Constituintes
consagraram o entendimento c...Ie que a atuação de um funcionalismo comp~tente e motivado é fator imprescindível ao exercíCio_ eficaz das atividades do Estado, num regime democrá,
tico.
--Para o MPU, a adoção de plano de carreira dos servidores
de apoio- técnico-administrativo é fator de fundamental relevância para o desempenho eficiente e eficaz das funções especialíssimas e de enorme amplitude que lhe foram conferidas
pelo art. 129 da nossa Lei Maior.
~=~~(i_e_xaíriillar de_tic{am~iúe Q texto em questão, que resulta
de tiinã feliz e justa iniciativa do senhor Procurador-Geral
da República, com os aperfeiçOamerttos introduzidos pela Càrnarà ·dos Deputados, entendemos que estãq conforme com
os princípios· e diretrizes geralmerite aceitos pela Administração Pública, os dispositivos relacionados_ com: a) estabilidade de trés níveis (superior, médio e auxiliar); b) preenchimento dos cargos da carreira por,concurso público; c) revisão
dos proventos e extensão das vantagens aos aposentados; d)
regulamentação expedida pelo Procurador-Geral da República; e) padrões de remuneração compatíveis com os do Poder
Executivo para cargos assemelhados; f) inclusão na carreira
dos servidores do atual quadro; g) possibilidade de opção
pelo enquadramento na carreira dos __demais servidores que
constituem a atual força de trabalho do MPU e que fazem
jus a esse benefício, ficando o aproveitamento _condiciobadO
a processo seletivo interno.
Ao projeto em apreciação foram apresentadas nove
emendas, de autoria do nobre Senador Pedro Simon. Muito
embora reconheçamos o altíssimo espírito público do eminente representante do Rio Grande do Sul e sua intenção
de aperfeiçoar a prop_<?sta, julgamos data venia, que o texto
enviado a esta Casa Revisora pela Câmara dos Deputados
está em condições de ser aprovado.
Da mesma forma, a ilustríssima Senadora J únia Marise
apresentou emenda substitutiva ao Projeto encaminhado pela
outra Casal;.._~_gislativa, juntamente com o seu patecer ofereci~o _à ~omissão de Constituição, Justiça e Cjdadania, o qual
nao chegou a ser aprovado pela douta Comissão.
Concltifmos, portanto, pela aprovação do Projeto de Le1~
n9 126, de 1990, sem emendas, tendo em vista sua adequação,
do ponto de vista constitucional, jurf~ico, de técnica legislativa
e de mérito.
SaJa das Comissões, 13 de novembro de 1991. -Nelson
Carneiro, Presidente - Cid Sabóia de Carvalho Relator do
vencido - Magno Bacelar - Antônio Mariz _:_ Garibaldi
Alves - Oziel Carneiro Chagas Rodrigues - Maurício
Corrêa(abstenção)- Julahy Magalhães (abstenção)- Valmir
Campelo - Josaphat Marinho - Pedro Simon- Élcio Álvares.
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Voto em separado, vencido, da Senadora Júnia Marise
na Comissão de Constituição, J ustlça e Cidadania

O SenhOr PfoCufador-Geral dã. República encaminhou
à apreciação do Congresso- Nacional, com a Mensagem n~
3, de 31 de março de 1989, Projeto de Lei que dispõe sobre
a criação da carreira de Apoio Técnico-AdminiStrativo do
MinistériO Público da União- MPU. Posteriormente, o autor
enviou ao Congresso _Nacional a Men_sagem n9 7_, __ de 29 de
agosto de 1989, cOm um substitutivo a esse projetO de lei.
Após tramitaÇãO nas· comissões técriicas p-ertii"Ientes, a
proposição foi aprovada pela Câmara dos Deputados, na forma do Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação,
daquela Casa, com emendas de Plenário, à vé-sper-a do encerra~
menta da última legislatura, em regime de urgência. Deve
agora ser apreciada pelo Senado Federal, com exal!le préyio
da Comissão de Constítuição, Justiça e Cidadania.
O_ projeto em apreço ciia Carreira de APoio TécnicoAdministrativo do MPU, com SO!l cargos de técnico, 2.400
cargos de assistente e 1.000 cargos de auxiliar, num total de
4.200 cargos.
.
. .. .
...
Prevê a inclusão automática na carreira de-tO-dos os servidores do Quadro de Pessoal do Ministério Público Federal,
do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar e do Ministério Público-do Distrito Federal e Territóiiós,
inclusive dos servidores redistribuídos de Fundações Públicas
e de Tabelas de Especialistas.
- _:__~~----- :____ __
Permite aos serVidores requisifados ou colocados à disposição--do MPU, em exercício na data da publicação da lei,
o enquadramento na carreira mediante processo seletivo interno, desde que sejam concursados ou benefiCiados pela estabilidade constitucional (art. 19 do Ato das Disposições Con-sfitu:.
ciOfiaiS Transitórias ~-ADCT).
_: --=-_
Fixa a escala de -ve-ncirrientos-, tom iOdo poi- Hrriite o valor
máximo de vencimento aplicáVel a carreiras do Poder Execu~
tivo, e estabelece as demais disposições pertinentes a esse
tipo de ato legal.
Na mensagem, o autor ressalta .. a premente necessidade
que tem o Ministériõ Público de contar com quadro próprio
de pessoal de apoio técnico~administrativo'' e cODsidera que
"a situação atual é de extrema gravidade pela falta de profissionalização e·sp-ecífica daqueles que prestam assistência técnico~
administrativa aos membros da instituição, de há muito consti~
tuintes de carreira própria".

a

Análise
a) Constitucionalidade
Examihada a proposição à luz das diretrizes constitucionais,,tem-se a observar que-:
- a iniciatiVa do Senhor Procurador-Gerãl d3 -República
tem pleno amparo no caput do art. 61 da Constituição Federal,
combinado com o art. !27 dessa mesma Lei Maior; - a matéria (instituiÇão de plano de· carieíraj" está erevista no caput do art. 39 do Diploma Básico, s-e-ndO- a-lei
ordinária o instruineritO legislativO adequado a dispor s--obre
a questão, ressaltando-se que o prazo de 18 meses para baixar
tais providências, previSto no art. 24 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, esgotou~se em 5 de abril de 1990;
-no que se refere ao aspecto orça-mentário, cabe sãlíentar que o MPU é órgão dotado deautonomia funciorial e
administrativa, com orçamento próprio (::frt. 127, § z,. da Lei
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Maior), e que as d_espcsas de implantação serão cobertas com
dotações desse orçamento, com observância do disposto no
parágrafo único do art. 169 da Carta Magna.
-no entanto, ao tratar da inclusão, na carreira, dos servidores do quadro e sem levar em conta as diferentes situações,
bem como ao prever o enquadramento dos requisitados e
colocados à disposição até a data da publicação da lei, a proposta está desconforme, a nosso ver, com os princfpios da
administração pública e a exigência de concurso público, pre~
vistos no art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal,
bem assim no art. 19, § 1' do ADCT; tais falhas são corrigidas
na proposta de substitUtivo, adiante apresentada e justificada.
b) Mérito
No que diz respeito ao mérito, é preciso primeiro i-es·saltarque a implantação de plano de carreira no serviço público
tem por finalidade manter e melhor~r a eficiência, a _qualiÇ~_d~
e-~ continuidade_ doS- serviços prestados pelo estado aos cidadãos.
,- _As principais leis que marcaram a sisternatízação de cargos na Administração Pública Federal (Leis n' 284, de 1936,
n' 3.780, de 1960, e n' 5.645, de 1970) não chegaram a introduzir no País o mecanismo de carreira, propriamente dito,
nem pro~ov_eram_;I_prgfissionalização dos servidores públicos. _
A declaração, já citada, do eminente Procurador~Geral
da República, de que a situação atual do MPU é de extrema
graVidade, pela falta de profissionalização ~a área de apoio
técnico~administrativo, é extensiva a tOdos os quadrantes da
Administração Pública Federal, nos três Poderes constitufdos.
O serviço público sobrevive à custa, es-sencialmente, do empenho, dedicação e abnegação dos servidores (ou de uma grande
parcela destes) cuja motivação deco_rre muito mais dos valores
e do entusiasmo individual, do q-ue dos instrumentos administrativos de estímulo ao desempenho adequado e de recom-pensa pelo mérito.
Ao erigir em mãndamerito constitucional a exigência de
planos de carreira para os servidores públicos, os constituintes
consagraram o entendimento de que a atuação de um funcio~
nalismo competente e motivado é fator imprescindível ao exercíciO eficaz das atividades do Estado, num regime democrático.
No caso do MPU, a adoção de plano de carreira para
oS servidores de apoio técnico~admiriistrativo-constitui niedida
de fundamental relevância para que possa desempenhar com
eficiência, qu'a.lidade e continuidade as funçõeS especialíssimas
e d_e enorme amplitude, que lhe são conferidas pela atual
Ca"rfa Política, Do seu artigó 129.
O exame do texto em questão revela que estão confoirnes
com oS prlncfpios e diretrizes geralmente aceitos pela AdministraÇãõ Pública, os· dispositivos relacionados com: a)_ ~stabeJe~ _
cimento de três níveis (superior, médio e auxilfàr); b) preenchimento dos cargos da carreira por concurso público; c) revisão
dos proventos e extensão das vantagens -aos aposentados; d)
regulamentação expedida pelo Procurador-Geral da República.
- Quanto ao asptiCto retributivo; Oprojeto-àdotava, à épo~
ca, padrões de vencimento compatíveis com os do Poder Executivo pata -cargos Com atribuições e responsabilidades de
nível e complexidade equivalentes, procedendo a incorporação ao vencimento, da gratificação extraordinária dos servidores do MPU.
:eosteriormente, porém, foi aprovã.da a Lei n" 8.216, de
13~8-91, que introduziu alterações na estrutura da remune·
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ração do funCionalismo federal. atingindo também o pessoal
doMPU.
Em conseqüéncia, há necessidade de compatibilizar com
esse novo diploma legal as tabelas de transposição e de padrões
de vencimento, além de manter uma parcela da gratificação
especial, atualmente percebida, que de fato não está íncorporada ao vencimento·.
c) Transposição e Enquadramento
Importa agora examinar, mais detalhadamente, a questão
da transposição e do enquadramento dos servidores em exercício no MPU, na fase de implantação da carreira, do pçmto
de vista constitucional e de mérito.
A propósito, os-Constituintes de 1988 inseriram, no texto
constitucional, os princípios de natureza étiCã. e mOral a que
deve estar adstrita a administração pública. Além disso, detalharam regras específicas nessa. matéria, de-modo a totnar
obrigatório e vinculativo o princfpió da moralidade do ato
administrativo, já na forma de ingresso do cidadão no serviço
público.
Quanto a este aspecto, a- atual Constituição é bem mais
severa do que a anterior, determinando que "a investidura"
em cargo público -~e-não apenas ua primeira investidura"
-dependa de aprovação prévia em concurso pll~lico, ~essal
vadas as nomeações para cargos em comissão_ (~rt. 37, II.)
A origem desse dispositivo consti!~cional encontra-se nos
anais daConstituinte; na Emenda 2T00736-1, de 11-7-88, que
suprimiu a palavra "primeira_•:, do texto originári'? das Comissões Temáticas, crini a -seguinte juStificatiVa:
"Suprima-se, no artigo 38, inciso ll, a expressão
"primeira''.

em exercíciO nesse Ministério na data da publicação da lei.
Poderia pleitear tal enquadramento até um servidor colocado
ocasionalmente â disposição do MPU, na data da publicação
da lei, para realização de tarefa específica, estendendo~se o
direito, inclusive, a servidores_das demais esferas de governo.
A mera exigência de que seja concursàdo ou beneficüido pelo
disposto no artigo 19 do ADCT, em--Dada altera a situação
do servidor, nesse caso.
Cabe aqui consignar que o Senhor Procurador-Geral da
República encaminhou o Ofício n<;> 244, de 1991, à Relataria,
no qual tece oportunos comentários e- faz uma sugestão em
relação a esse ponto do Projeto. Entre outras considerações,
~firma essa autoridade:
" ... de algum tempo para cá, alguns aspectos do
projeto têm sido objeto de intensa polêmica, não s6
por parte de alguns Procuradores da República como
por uma parcela de funcionários da Instituição. OS argumentos têm sido os mais variados, destacando-se
_aqueles que questionam a conSfituciónalidade cte alguns
artigos do projetO e os que levantam a possibilidade
de se estar criando aquilo que vulgarmente é conhecido
como ''trem-da-alegria".
E c.onclui o -~eguinte:
"Verifica-se, portanto, qu.e· há dúvidas sobre al__ guns aspectos do projeto de lei, embora ele tenha ~ido
exaustivamente examinado pelos técnicos âeSta Procuradoria e pelas Comissões Técnicas competentes da
Câmara dos Deputados. Sen.do assim, permita-me Vossa Excelência sugerir a supressão de todo o artigo 3~
que, no meu modo de ver, tem,sido o centro de toda
a discussão em torno qq projeto de lei, não podendo
o Ministério Público e o Procurador-Geral da República serem taxados de patrocinadores de normas inconstitucionais."
-

Justificação
O texto, da forma como está redigido, permite o ingresso
no serviç:o público, através de um concurso P.úblico,para carreiras CUJas exigências de qualificação profissional seJam míni- " _ E~tendemos, também, que os enquadramentos previstos
mas, como mero trampolim para, por mecani~os iri!~:riJOS . no ãçtigo 3" da proposta carecem de respaldo constitucional
e que esse dispositivo deve ser suprimido. Os servidores abranmuitas vezes escuses, sé atingir cargos mais espeCializados.
Da mesma forma, por este dispositivo, nada impede que gidos poderão, entretanto, continuar na situação de requisialguém ingresse por concúrso em um órgão "X"_, onde nãq tados ou colocados à dise_osiç~o do MPU, até posterior devoluhá grande concorrência, e isso sirva Como justificativa para ção ao órgão- de origem, obedecida a legislação que rege a
matéria.admissão em outro órgão sem qualquer concurso.
Vê-se, pois, que não foi se~ propósito que os ConstiOutro aspecto a anaJisar é a questão da transposiçãO ·de
tuintes de 1988 suprimiràrri a palavra "primeira", antecedendo cargos e inClusão dos respectivos ocupantes na carreira_.
..investidura", no art. 37, inciso II, -optando pela volta ao
As considerações anteriores quanto à origem d~ redação
regime rígido e moralizante adotado peJa Constituição de do art. 37, inciso II, da ConstituiçãO Federal permitem-nos,
1967.
outiOsslm, afastar de imediato um entendimento excessivaA intenção clara da emenda foi a de vedar os enquadra- mente literal do referido texto.
mentos de servidores, mediante processos se,etivos _internos
Entendemos que não está vedada a transposição de carou outros artifícios, em cârgOs -qUe compreendem atribuições gos, ou seja, o deslocamento de um cargo existente, para
e responsabilidades diversas (em geral mais complexas) das classe de atribuições correlatas do novo sistema, sob idê:ntica
do cargo de origem; __e tal!lbém a d~ vedar_os "~altQs'.'.. para ou nova denominação, com a inclusão do respectivo ocupante,
órgãos cujos cargos são maiS-concorridos, para efeito de ingres- quando for o caso~ Tal mecanismo é fundamental para o proso, por oferecerem melhores condições remuneratórias ou cesso de aperfeiçoamento contínuo das instituições públicas,
funcionais. Em suma, decidiram corrigir uma lacuna que vinha bem assim para a compatibilização -dos quadros e_ reforma
dando margem a flagrante~ desvios e abusos~ sob a égide
_administrativa previstas no art. 24 do ADCT.
da Constituição anterior. ·
_
-" __· ---Ora, o artigo J<;> do Projeto infringe diretamente esse
Com efeito, não é razoável que, a cada reforma, o órgão
ordenamento constitucional, e o que define os plÍJ!.c_ípios da público tenha que "zerar" o seu quadro de pessoal ou carreira
administração pública, ao admitir o enQuadrarizento sem con- e, literalmente, paralisar suas atividades até prover-se novacurso público e mediante apenas processo seletivo interno, mente de recursos humanos, mediante concurso público, ocordos servidores temporariamente requisitados pelo MPU ou rendo que os readmitidos vão continuar a exeCutar as mesmaS
colocados à disposição de algum de seus órgãos, que estejam tarefas que já vinham realizando.
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Nem é de bom alvitre supor que, a cada reorganização,
os servidores do quadro próprio de um órgão tenham de se
submeter a um novo concurso público para poderem ingressar
num cargo com atribuições correlatas às do que_vinham q_cupando em caráter efetivo; tal suposição _afigura-se incompatível com a própria natureza desses __cargos.
Cabe lembrai' que cargO públiCo é "o corijun-to de atribUições e responsabilidades previstas na estrutura organiZacional
que devem ser cometidas a um servidor" (art. 39, da Lei n9
8.112, de 1990). Portanto, a transposição é legftima quando
os cargos daí resultantes compreendem um conjunto de atri-
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para o MPU, cujos cargos nãO Podem legitimamente ser transpostos para a carreira. Mas a restrição seria de rigor ~xceSsíVo
em relação aos integrantes do quadro próprio do MPU, vinculados ao Plano de Classificação de Cargos_- E:'CC. Po~tanto,
a proposta contida-na Emenda n~2, está parcialmente contem-- - plada nos artigos 2Q e 39 do Substitutivo.
·Emenda n9 3- Estabelece, em cieCOi:réD.ciã da Emenda
anterior, que devam constituir quadro em extinção os servi~
dores do MPU que não forem aprovados no concurso l?úblico
para os cargos da carreira. Com efeito; nem todos os cargos
dos atuais quadros podem ser legitimamente_ transpostos para
a carreira, com os respectivos ocupantes. Daí a necessidade
-~e regular a situação desses servidores, _sendo mais adequada
a sua manutenção num quadro suplementar em extinção, até
que c-onsigam ingressar na carreira mediante c~:mcurso público.
Assim, a Emenda foi incorporada ao Substitutivo, no· art.
29 , § 2~. em relação aos servidores do quadro não transpostos
para a carreira.
Emenda nQ 4 - Corrige a- redação do art. 49 do ProJeto,
que previa a extinção dos atuais cargos. Como o Substitutivo
define destinaçãç específica para todos eles, o artigo tornou-se
desnecessário, ficando a Emenda prejudicada.
Emenda n?.5- Aperfeiçoa a redação do art. 59 do Projeto. ~ redação proposta foi incorporada ao Substitutivo_._

buições c responsabilidades muito_assemelbadas ou c-orrelatas,
indicando uma compatibilização do quadro ou carreira antew
rior â nova situa-ção. Quando da reorganização emergirem
novos cargos, ou sejà, conJUntoS de atribuições e responsaw
bilidades sem correlação com a situação -anteriOr,-as inclusões
automáticas, enquadramentos, aproveitamentos, etc., representam flagrante burla ao mandamento consthudO.tlal.
A sistemática de classificação de cargos_estabelecidas pela
Lei n9 5.645, de 1970, é a que rege, ainda hoj~~ _a maioria
dos quadros própriOs da administração federal direta, sendo
este o caso dos órgãos componentes do MPU. E _a comp-atibilização do quadro, aqui tratada, não se vincula a uma alteração de estrutura organizacional ou t!ansformação da finalidade
do órgão que justifique a criação- de novos "conjuntos de
Emend_a n9 6 -Manda suprimir o art: 6~-. pbis o mesmo
atribuições e responsabilidades" (cargos) sem correlação com
os atuais. Portanto, conforme consta no ProJeto eni apreço, assunto está regulado em outro dispositivo emendado. De
os atuais cargos· do quadro_ próprio, submetidos ao Plano de fato, o artigo fOi suprimido no SubstitutivO~· poi estai previsto
9
Classificação de Cargos devem ser tra_nspostos para a carreira, no art. 3 com redação alterada.
Emenda n 9 7 - Retífica a numeração do Anexo III.
com seus ocupantes, para finS -de cuniprimento da compatiComo o Anexo a.tlferior-não Toi eliminado, a Emenda ficou
bilização referida no art. 24 do ADCT ..
prejudicada.
Cabe, porém, esclarecer, com base nos princípios constiEmenda o? 8 - Determina a supresSão do art. 11 que
tucionais da adminiStraçãO pública; no·en:tendiment_o _do art.
regula a contagem de tempo de serviço dos servidores regidos
37, inciso II, da Lei Maior, e nos p-ressup-OStó~fSUpramen
pela CLT, ao ingressarem no regime estatutário. Tendo em
cionados, que não há qualquer amparo legal para a transpovista que _a= Situação ali tratada já foi resolvida pela Lei nQ
sição de cargos e a inclusão automática ria cãrielrã·;~de servidores de Tabelas de Especialistas e de Fundações Públicas, 8.112, de 1990, a Emenda é procedente e foi atendida no
SubstitutiVO.
conforme previsto no 3.rL 2~ do Projeto. Tais servidores, não
Emenda n9 9 - Renumera o Anexo III. Como o Anexo
concursados, beneficiados ou não pela estabilidade preVista
anterior não foi eliminado, a Emenda ficou prejudicada.
no art. 19 do ADCT, foram redistribuídos para o MPU ·
e) Substitutivo (Considerações)
grande parte quando o Projeto jà se encontrava em tramitação
O Substitutivo ora apresentado introduz, no Projeto a prono Poder Legislativo - e tiveram seUs empregos- transformados em cargos, passando para o regime jurídico único, - vado pela t::âmara dós Deputados, as seguintes alterações
com a Lei n' 8.112, de 1990 (art. 243). Para n·ão prejudicar e cofnpatibi1izações- que nos parecem iiripiescindíve-iS à sua
tais servidores prevê-se, no Substitutivo; ·que-eles poderão plena constitucionalidade, juridicidade e legitimidade:
permanecer num quadro suplementar em extinção ou optar
19) Foram aproveitadas_ as propostas contidas nas Emenpor uma nova redistribuição para o- órgão ou entidade de das n<JS 1, 2, 3, 5, 6 e 8, do nobre Senador Pedro SiiDon,
origem, quando for o caso.
dentro da orientação dada ao Substitutivo,-conforme arialisado
anteriormente.
d) Emendas
~ ~-2•) Dado que o Projeto é anterior à aprovaçã6 de Lei
1m pende, ainda, examinar as nove emen:das ã.preseDtadas
n' 8:112, de 1990, que dispõé-sobre o regime jurídico dos
ao Projetó, pelo eminente Senadoi Pedro-Simon.
servidores públicoS civis da UniãO: fO!ani feitas as correções
Emenda n~ 1 - Define o grau de escolaridade para os
níveis da carreira e aperfeiçoa-a regra que atribui cOrilpetência tedadonais e de coilteúdo, que- se tornaram necessárias à
ao Pro_curador-Geral da República para -regulamentar a maté- plena conformação desta prop<?sta à lei geral do funcionaria. Sendo adequada, a Emenda foi incluída no art. 3~ do
lismú.
~~
Substitutivo, §§ 1' e 2'.
39) Eliminou -se a previSão de enqtiildraffiento, sem conEmenda n<;l 2 --Prevê que a investidura nos cargos da --cUrso pUblico, dos servidores requisitados ou colocados à discarreira dar-se-á exclusivamente por concurso público, elimi- posição do MPU, que estejam eventilah~nente em exercício
nando qualquer possibilidade de transposição ou enquadranesse Ministério, na data da publicação da Lei, conforme sugerido pelo notável Senhor Procurador-Geral da República.
mentoA A Emenda é oportuna ao ·eliminar a possibilidade
de enquadramento, sem concurso público, doss_ervidores tem49 ) Deixouwse de prever, também, a inclusão automática
na carreira, de servidores não pertencentes ao Plano de Classiporariamente requisitados ou colocados â disposição do MPU,
bem como a inclusão automática dos servidores distribuídos
ficação de Cargos- PCC, redistribuídos recentemente para
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o MPU, não concursados, beneficiados ou não !?ela condição
de estabilidade do art. 19 do ADCT e cujos cifgos não foram
transpostos para a carreira, admitida sua permanência num
Quadro Suplementar em extinção, no MPU, até que sejam
aprovados em concurso público para ingresso nã -carreira, ou
a sua redistribuição aos órgãos ou- entidades de origem.
5•) Alteraram-se as tabelas de transposição (Anexo II)
e de padrões de vencimentos (Anexo III) para compatibilizar
a proposta com a Lei n~ 8.216, de 13-8-91, que corrigiu distorções na remuneração dos servidores da União. Reduziu-se
a gratificação especial de 170%, para 80%, parcela que efetivamente não se pode considerar incorporada ao vencimento·,
ficando alterada sua denominação para gratificação pelo exercício de atividade de apoio no Ministério Público da União,
vantagem pertinente ã natureza do trabalho nessa Instituiçã'2
nos termos do § 1• do art. 39 da Constituição Federal. h
preciso salientar que -essas alterações apenas preservam o nfvel
atuaJ de remuneração dos servidores do MPU, sem acarretar
qualquer aumento de despesa.
6~) Eliminou-se o art. s~. porque todas as vantagens ali
citadas já foram- an-teriormente -incorporadas -ao -vencinfC::iitó
ou extintas, por outros diplom_as legais, com exceÇão daquela
referida na Lei n~ 7.761, de 254-89, a qual remanesce em
parte, com nova denominação, confonne explicitado no item
acima, assunto regulado no art. ~9 do Substitutivo,
7•) Estabeleceu-se o prazo de 180 dias para que o MPU
encaminhe Projeto de Lei ao Congresso Nacional dispondo
sobre a reestruturação dos cargos e~ comissão e demais funções, e autorizou-se o Procurador-Geral da República a proceder a transformação das .~t~;:ais ftmçóes do Grupo Direção
e Assistência Intermediária em Funções Gratíficadas - FG,
para adequar, de imediato, a situação às_ disposições d~_a;rt.
1• da Lei n• 8.116, de 13-12-90, e Lei n• 8.216, de 13-8-91,
sem aumento de despesa.
Sendo essas as questões a analisar, se_gue-se a proposta
de Substitutivo ao PL n• 126, de 1991.
PROPOSTA DE SUBSTITUTIVO AO
PL N• 126, DE 1990
Cria a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os
valores de vencimentos, e dá outras providên~as.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ Fica criada, no Quadro Permanente do Ministério Público da União- MPU, a Carreira de Apoio TécnicoAdministrativo, constituída dos cargos de TécniCO, Assistente
e Auxiliar, conforme Anexo I desta lei. _
Art. 2~ Os- Cargos iiltegrantes das cã.tegorias funcionais
da sistemática de classlffcação da Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, do Quadro Permanente do Ministério Público
Federal, do Ministério Público Militar, do Mini~térig Público
do Trabalho e do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, serão transpostos paTa os catgos da carreira a
que se refere o artigo anterior, na, forma da T~b_elaQ._e Transposição de Cargos, constante do Anexo II desta Lei.
§ 1.,. Serào incJuídos na Carreira os ocupantes dos cargos
transpostos na forma do caput deste artigo, ressalvados aque~
les que se manifestarem contra sua inclusão no prazo_ de trinta
dias, caso em que seus cargoS constitUirão Quadro Suplementar em extinção no Ministério Público dt,i União, mantida
a sistemática da Lei n' 5.645; de 10 de dezembro de 1970.
§ 2• Os servidores do Quadro Permanente do Ministério Público Federal, do Ministério Público Militar, do Minis-
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Jério Público do J:rabalhº_ e <!o ~i~is!ério Púb!iC:? ctci pistrtiO
Federal e Territórios, cujoS cargos náó forem -transpostos para
os cargos da _Carreira de Apoio TécnicO-Adininistrativo, na
forma do caput deste artigo, pennanecerão em QUadro Suple~
rnentar em extinção do Ministério Público" da _União, sem
prejuízo dos direitos a que faiem ojus nO iespectlv·O Plã.no
ou Tabela, podendo também optar pela sua redistribuição
para o quadro do órgão ou entidade de origem, quando for
o caso.
§ 39 Os_ _servidores aposentados nos cargos que- serão
traJlspostos para a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo
do Ministério Público da União, na forma do parágrafo a_nteriot, terãó seus proventos revistôs_e _fa"rão -jü_s_ ás vaOtagens
estabelecidas nesta lei.
- Art. 3• o ingresso nos cargos da Cárieira <;le Apoio
Técnico-Administrativo dO MiiiiStéríÕ Público da União, após
a transposição prevista nesta Lei, dar-se-á por concurso público, conforme norm·as estabelecidas pelo Procurador-Geral da
República.
§ 1"' Para provimento dos cargos da caHeira criada pm
esta lei exigir-se~ão os seguintes níveis de escolarida~e:
I - Técnico: Superior;
II- Assistente: Médio de 29 Grau;
III -Auxiliar: Médio de 1• Grau.
§ 2"' As atribuições dos c~rgos, bem como os critérios
de 3valiação siStemátiCa do desempenho e de promoção serão
defj_nidos em regulamento _expedido pelo Procurador-Geral
da República.
Art. 49 Os vencimentos dos cargos integrãntes da Carreira de Apoio Técnico-Administiatfvo são os referidos na
Tabela-=constante do Anexo
III -.desta
Lei. .
P~rágraf9. únicq. Os valoreS: de ven_cimento de que trata
eSte artigo. referent~s a julho de 1991, seráo r_eajustados nas
mesmas datas e nos mesmos índices adotados para os servidores públicos civis dã União.
Art. 59 Os servidores ocupantes dos cargos da Carreira
de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União ficam submetidos ao regime jurídico dos servidores
públicos civis da União.
Art. 6~ Fica iriCorpoTi:ida, parciainiente, aos vencimentos dos cargos integ~a~~~ da Cªrreira. ge Apoio Técnico-Administrativo do MPU, a vantagem criada pela Lei n"' 7.761,
de 25 de abril de 1989, relllanesceildo o percentual de 80%
(oitenta por cenfo), calculado sobre o vencimento do respectivo padrão, alterada sua denominação para gratificação pelo
exercício de atividades de apoio no--Ministério Público da
União.
§ 1"' Os integrantes do Quadro ~l!plementar em extinção do MPU farão jus à gratificação referida no caput deste
_ artigo, in rme, com idêntico percentual, Calculada sobre o
padrão mais próximo do respectivo vencimento, na Carreira
de Apoio Técnico-AdministrãtivÇJ.
_
-- _
§ 29 Os ocupantes de cargo em comissão, Função Gratificada ou Gratificação pela Representação de Gabinete farão
jus ã gratificação pelo exercício de atividades de apoio no
Ministério Público da União, no percentual de, 80% (oitenta
por cento), calculada sobre o vencimento do padrão IV da
classe especial:
__
_
_
I - da Categoria de Técnico, para os ocupantes de cargo
em comissão do Grupo Direçãó e Assessoramento Superiores
-DAS ou Cargo em Comissão de Asses_soratnento - CCA;
e
~
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II- da Categoria de Assistente, para os ocupantes de
Função Gratificada-:...:.... FG ou de Gratificação pela Represent::çáo.de Gabinete- GRG:
·
§ 3~ Para o ocupante de cargo em comissão, titJ..ilar de
cargo efetivo da Carreira de- ApOio Técnic0-Adn11nístrativo,
será descontada do valor de Gratificação, apurada nas hipóteses do parágrafo anteriOr e corifoiffie áitérios ali estabelecidos, a parcela da gratificação extraordinária inCorpárada
ao respectivo venciment6, o Procurador-Geral da República
baixará o ato necessáriô ao"-Cliinpriffiento dessa disposição.
Art. 79 Os- cargOs- érii é6missão do Grupo Direção e
Assessoramento Superiores- DAS, os Cargos-em Coiriissão
de Assessoramento --~ CCA e as GratificaÇões pela Representação de Gabinete- GRG Cóiitiriu~arri regidos pela legislação vigente, até sUã teéSlftiti.ffãÇãO: · -- § 19 Fica o Procurador-Geral da República autorizado
a proceder a transformação das funções do Grupo Direção
e Assistência- Intermediãi"1a-- DAI em Funções Gra:tifitãâas
-FG, nos termos ào art. 1• da Lei n•8.116, de 13 de<lezembro
de 1990 e Lei n• 8.216, de 13 de agosto de 1991, sem aumento
de despesa.
§ zo O MPU encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a reestruturação do seu quadro
de cargos em comissão e funções, no prazo de cento e oitenta
dias da publicação desta Lei.
Art. 89 Nenhuma redução de remuneração poderá resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada ao servidor
a diferença como vantagem pessoal, reaJustável, a ser absorvida nos casos de promoção.
Art. 99 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta das dotaçõe_s orçamentárias do_ Ministério
Público da União.
,
Art. 10. Esta Lei entra em Vigor: rià" data de sUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de novembro de 1991. -Senadora
Júnia Marise.

PARECER N• 486, OE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e CidadS.riia,
sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 210, de 1991, que

"dispõe sobre o afastamento de servidores federais eleitos para diretoria de associação de acionistas minoriR
tários de empresas sob controle da União".
Relator do Vencido: Senador Chagas Rodrigues
De autoria do nobre Senador Dirceu Carndro, vem a
esta Comiss_ão o Projeto de Lei do Senado_ n9 210, coinposto
dos seguintes artigos:
"Art. 19 Ao fri.nciônárib Público -da União e de
suas autarquias, assim comO ao erilpregãdo de sociedade de economia mista e de empresa pública sob controle da União, eleito para cargo de diretor de associação de acionistas rnirioritái"iOS ·de empresas estatais~
juridicamente coiiStiltifda, é facultada afastar-se do serviço, enquanto perdurar o mandato, sem prejuízo da
remuneração e demais vantagens a que teria direito
como se em efetívo exefcídá eStivesse.
-Parágrafo único. O fegime 3. ser dispensado aos
servidores mencionados neste artigo aplica-se para até
três diretorese secligii3.l, no que couber, ao tratamento
concedido ao funcionário ou empregado investido em
cargo de diretor de associação ou sindicato da respectiva categoria profissional.
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Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
- Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Em sua justificação, o ilustre autor informa ser o projeto
resultante, em parte, de reivindicação da Associação de Acionistas Minoritários de Empresas Estatais, com sede em Porto
Alegre, capital do estado Rio Grande do Sul.
Essa entidade preconiza que a diretoria de associações
de acionistas minoritários "precisa dedicar-se integralmente
-à-defesa dos interesses desses pequenos investidores", reaJizando um trabalho que se desdobra em muitas tarefas. Coilsídera, a mesma entidade, que a tais associações se deve dar
o mesmo tratamento dispensado pelas empresas estatais aos
~funcionários investidos em cargo de diretor de sindicato ou
de associação de funcionários delas, com regalias de liberação
de ponto e remuneração integral.
O ilustre Senador proponente afirma serem convincentes
as razões expostas pela Associação·cte Acionistas Minoritáriás
de E~presas Estatais,_ inspi~adoras do seu pr~j~~-~·
EXani.inando a piOposiçáó, esta ComisSã:O, na as·sentada
de 30 de outubro último, considerou-a inconstituCional, por
infringente do art. 61, § 1, II; c, da ConstituiÇâo Federal,
Ilão- perfilhando, assim, o ponto de vista do ilustre Senador
Oziel CarneirO, qUe opinara pela constitucionalidade e aprovação da matéria.
Cabe-nos, por designação da ilustre Presidêncfa desta
Comissão, relatar o vencido.
Realmente, o projeto colide com a norma constitucional
invocada, segundo o qual é de iniciativa Privativa do Presidente da República a lei que disponha sobre servidores da
_União e Territórios, Sêu iegirÍle jUrídico, provimento de cafgos, estabilidade e apoSentaàoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.
Por isso, não tem c-omo prOsperar a pi'opoSição do insigne
Senador de Santa Catariria,em Qtie peSe a Ju-stíÇa da ieiVindiCação a ele trazida pela associação representativa de acionista
minoritários em ernpresas_estatais, com sede em Porto Alegre.
O parecer, nessas condições, há de ser, forçosamente,
pela rejeição-do projeto, em face do apontado óbice de inconstitucionalidade.
Sala das Comissões, 30 de outubro de 1991. Nelson Carneiro, Presidente - Chagas Rodrigues, Relator do vencido
- Oziel Carneiro - Carlos Patrocínio - -Josaphat Marinho
- Jutah)' Magalhães- Pedro Simon- Cid Sabóia de Carvalho - Elcio Alvares - Amir Lando - Magno Bacelar Garibaldi Alves.
Voto em separado, vencido,
do Sr. Senador Oziel Carneiro
na Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Vem ;1 esta Comlssáo projeto de lei em referência, do
nqbre Senador Dii'ceu Carneiro, que "dispõe sobre o afastamento- de servidores federais eleitos para diretoria de associa-ção de acionistas minoritários de empresas sob controle da
União":
Em sua Exposição de Motivos, o ilustre pai:Iamentar declara que "Esta proposição acolhe, em parte, reivindicação
de Associação de Acionistas Minoritários de Empresas Estatais, com sede em Porto Alegre, RS. A citada entidade sustenta que a diretoria de associações- de acionistas minoritários
precisa dedicar-se integralmente ã defesa dos interesses desses
pequenos investidores, analisando balanços das respectivas
empresas, avaliando o desempenho das mesmas, preparando
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pareceres, prestando assistência aos associados, comparecendo às reuniões da assembléia de acionistas, organizando s!mpósios e demais atividades para a efetiva participação dos
acionistas minoritários Í:to aconiP:ãnhanlCmio dos negócios das
empresas estatais".
Prosseguindo na su-a. justificação, o ~Qtor ~o proj_eto salienta que a Associação de Acionisfas Minoritários de Empresas Estatais reivindica o mesmo tratamento dispensado pelas
empresas estatais aos funcionários iÍlvestidos-em cargo de diretorde sindicato ou associação-de funcionáríós daquelas empresas: liberação de ponto_ e garantia de remuneração integral.
Afirma que "há dirigentes de e_mpresas que· temem a análise
e fiscalização de suas gestões e, por isso, prOCuram obstruir
o trabalho de dirigentes de _associações de acionístas minorftários, especialmente impedindo o afastamento do trabalho
daqueles que sejam emptegados_~~us, circúnstâ_ncia que ocorre
com freqüênda porque ·es:ses emprêgadoS e acionistas têm
duplo interesse em preservar a boa saúde das empresas respectivas" . E acrescenta: ''As justificativaS da AMEST/RS revelam-se convincentes, ainda mais quando seus dirigentes participam do quadro funcional do Banco do Biasil,S.A. e não
recebem o tratamento conferido por citada sociedade de capital misto aos dirigentes das Associações Atléticas do Banco
do Brasil, aos servidores investidos em cargo de diretor dos
Sindicatos de Bancários e mesmo aos dirigentes das coope~
cativas dos funcionáiiOS da mesma instituição federal. Entretanto, foi preciso restringir a co_ncessão à 6rbita jurídica da
União, porquanto para esta falece competência pata dispensar
do trabalho funcionários estaduais e municipais ou empregados de empresas sob controle dos Estados e Municípiosu.
A proposição, ·além de se encontrar vazada em boa técnica
legislativa, não enfrenta óbice de natureza jurídico-constitucional.
Ademais, como bem assinala o seu insigne Autor-"o tr3.balho das associações de acionistas minoritários de empresas
estatais é duplamente benéfico: defende os legítimos interesses
de milhares de pequenos investidores que confiam -n~_enipre
sas governamentais e, COm suã fiscalizaçáoperm:anente~ protege essas empresas de gestões ruinosãS ou de a tos danosos" .
Isto posto, e tendo em vista que o projeto tem- também
indiscutível fundamento isonômico, porquanto o tratamento
que preconiza é o mesino_que a legislação há muito dispensa
aos dirigentes de sindicatos e ~ssoçiaçóes ·cte_ cl3$se, o nosso
parecer, no méiito, é pela aprovaçã.o.
·
··- ·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~. Ó E~p,;~
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~' SecretáriO~
É lido o seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 87, DE 1991
Retifica a Resolução n• 33, de 1991.
O Senado Federai resolve:
Art. 1• O art. 2•, letra j, da Resolução n• 33, de 1991,
passa a Vigorar com a seguinte ~edação:
"j - oito para inclusãO na classe jníciai' da Categoria Funcional de TécnicO Legislativo ,:___ Áreas de
Eletrônica (4) e de Telecomunicação (4)."
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na data de Sua
publicação.
Art . 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
A proposição-visa apenas·a·-corrlgir equfVoco ocorrido
quando da aprovação da resolução que se pretende retificar.
Com efeito, naquela oportunidade não constava das tabelas de referéncia funcional áreas de Eletricídade e Comunicação, extintas em 1~ de nOvembro de 1989, ex yi da Res_olução
n"' 87, de 1989, que passavam e-se denominar "Eletrônica
e Telecomunicação''..
_
Sala das Sessões, 22 de novemliro de 1991. - Mauro
Benevides - Beni Veras - Alexandre Costa - Dirceu Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO N• 33, DE 1991
-Extingue -cargOS efetivos, vágos, no Quadro de Pessoal do Senado Federal e dá outras providências.
Art.. 2"' SãO .reservados, para a realização de concurso
público, cento e noventa e seis cargos efetivos, vagos, remanescentes, a serem mantidos ou incluídos, por transformação,
nas segui~féS categori_a_s ~ncionai~:

..... ''j)" -~it~ ~p~;~-i~~i~~ã~--·~~ ·~i~~-;~; ici~ial'~~~~t~g~ri~ fu~~i~-nal de Técnico Legislativo - Área de Eletricidade e Comunicação.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
lido será publicado e, em-seguida, ficará sobre a mesa durante
cinco ses·sões ordinárias; para receber emendas, nos termos
dO art. 235, item II, f, do Regimento Interno.
Sóbre amesa,cõril~nicação que será lida pelo Sr.l 9 Secretário.
- É lida a seguinte
COMUNICAÇÃO
OF. GAB/SHN/64/91

~

Bras~1ia, 21 de novembro de 1991
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência qUe estarei ausente dos
traba_lhos parlamentares durante a próxima semana, em razão
do meu casamento.
- Sendo o que me apresenta para o momento, renovo os
protestos de estima e consideração. - Senador Hugo Napoleão.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. 1"' Secretárío .
É lido o seguinte
Secretaria Legislativa
Subsecretaria de Comissões
Co~-~<! ~e _C«:mstituição, Justiça e Cidadania
Of. n' 38/91·CCJ
-Brasília, 21 de novembro de 1991
Senhor Presidente
Nos termos regimentais, comunicO a V. Ex• que esta
Comissão rejeitou o PLS n• 210, de 1991, de autoria do Sr.
Senador Dirceu Carneiro, "que dispõe sobre o afastamento
de servidores federais eleitos para diretoria de associação de
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acionistas minotitários de empresas sob controle da União",
concluindo pela inconstitucionalidade da matéria, na reuniãO
.
.
30-10-90.
Na oportunidade renovo a V. Ex' meus protestos de elevada estima e consideração. ::- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo,
ilustre representante de Brasília no Senado FederaL

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Pronuncia
o seguinte discurso- Sem revisão do orador.) -Sr. PresiO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O ofício
dente, S~ e Srs. Senã.dores, estou_yendo com muita preoculido vai â publicação. (Pausa.)
pação o posicionamento ·adotado pelas oposições em razão
Foi encaminhado à publicação- Parecer da Comissão de da manutenção dos vetos presidenciais à política salarial.
ConstitUição, Justiça e Cidadania que conclui pela inconstitUNão podemos_ nos esquecer, Sr. Presidente, Srs. Senadocionalidade do Projeto de Lei do Senado n' 210, de 1991.
res1 que questões da mai~. alta relevância estão pendentes_
Uma vez que o Parecer não foi uriânime, a Presidência de votação no Congresso Naciona1 e que falta pouco mais
determina a abertura do prazo previst<Jno art. 101, combinado de duas semanas para o encerramento da Sessão Legislativa.
com o art. 254 do Regimento Interno,- para a inte-rpOsição
- -0 esforço-coDCentrado, com qUe todos concordamos, pa·
de recurso de um décimo dos membros do Senado no sentido ra votar o O~çamento da Uriião, o Ajusk Físcal, o Reajuste
da continuação da tramitação da matéria.
·
dos Servidores e outros assuntos importantíssimos para a vida
O SR. PRESIDENTE (Ma~~~enevides)- Foi encami- nacional não pode cair no vazio, -diante dessa atitude inédita,
nhado publicação parecer da Comissão"de~Çonstituiçãó; Jus- no Parlamento brasileiro.
Pessoalmente, creio que um confronto desse, quando o
tiça e Cidadania, concluindo favoravelmente ao Projeto de
Lei da Câmara n' 126, de 1990 (n' 1.854/89, na Casa de ori- País precisa encontrar soluções para os gravíssimos problemas
gem), que cria a carreira de Apoio Técnico-Administtãtivo- por que está passando, definitivamente, não interessa à NaÇão
·
do Ministério Público da União e seus cargos, fixa os valores brasileira.
Volto a insistir que a maior dificuldade que enfrentamos
de vencimentos, e _dá outras providências.
A matéria ficil.rá sobre a mesa, durante cinco ·sessões na Superação desse indesejável impasse é de natureza política.
Pelo que tenho sentido e discutido, neste Parlamento,
ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do art.
todos concordamos que a situação do País é crítica e que
235, II, d, do Regimento Interno.
os -esforços aevem-Ser concentrados no sentido de superar
..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ::__A Presi~ este momento de extrema_ tensão~
O impasse não interessa ao Executivo e :não interessa,
dência comunica aos Srs. Senadores que estava previsto, a
partir de hoje, um esforço concentrado que significaria a reali- também, ao Legislativo. Àquele, porque, cônscio de sua
responSabilidade histórica de tirar o País do caos, quer recozação de sessões na tarde de sexta-feira -e durante o dia de
sábado, tendo em vista a proximidade do término do período nheçamos ou não, está fazendo o que tem que ser feito.
legislativo, que neste ano será a 16 de dezembro. Ocorre
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Valmir Camque na sessão de ontem houve um pedido de verificação de pelo, V. Ex• permite um aparte?
quorum para requerimento que propunha a extinção de urgênO SR. VALMIR CAMPELO.- Com muito prazer, nobre
cia para um projeto relacionado com a Zona Franca de Manaus, originário do Poder Executivo. Inexistindo quorum na-- Senador Mauro Benevides.
quela oportunidade, e tendo havido, a nível de Congresso
O Sr. Mauro Be"nevides - NObre- senãdor Valmir CamNacional, uma obstrução para a pauta de Ordem do Dia, pelo, desejo neste plenário - e foi por isso que deixei a
a Presidência sente-se no dever de comunicar aos Srs. Sena- Presidência- partilhar da apreensão que V. Ex~ exterioriza,
dores que não será airida neste fim de Semana qrie se iniciará neste instante, em relação_ ao impasse no âmbito do Congresso
o esforço concentrado programado previamente pela Mesa Nacional com reflexo nas duas Casas Legislativas, significando
Diretora.
a obstrução dos trabalhos parlamentares. Durante todo o dia
Esperamos que na semana sóbseqüente tenhamos condi- de ontem mantive-me articulado com as Lideranças desta Ca~
ções de realizar esse trabalho que objetiva desembargar toda sa, com o Presidente da Câmara dos Deputados, Ibsen Pinheia pauta da Ordem do Dia no Senado Federal.
ro, com o próprio Ministro da Justiça, Senador Jarbas GonA nível de CongressO Nacional, esforços estão sendo de- çalves Passarinho, que é articulador político do Governo, exsenvolvidos no sentido de também superar-se uma disputa ternando a todos eles a minha preocupação diante da proximique se· caracterizou entre governo e Oposição, tendo por fulcro dade do teimo do_ período legislativo do corrente_ ano. As
o veto do Senbor Presidente da República aposta ao Projeto matérias ãgora referenciadas por V. Ex• são, sem dúvida de
de Lei Salarial.
inquestionável relevância para a vida brasileira, e nós, por
Eram estas as comunicações que a P-residência se sentia mais justa que seja a razão do ímpeto obstrucionista no Con·
no dever de transmitir a todos os Srs. Senã.dores.
gresso Nacional, deveríamos repensar e reavaliar a posição
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores assumida. Talvez já se possa ·arriscar, nó aparte que formulo
inscritos.
ao oportuno pronunciamento de V. Er, que acenos de entenConceâo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. dimento entre as Lideranças partidárias se configuram como
(Pausa.)
- ·
-·· · auSpkiosos, a pont<fde-eu me permitir, neste instante, progConcedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. (Pau- nosticar para a próxima terça-feira, na sessão conjunta, já
sa.)
por mim convocada para às 19h, a superação daquilo que
Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid Saldanha V. Ex•, com muita propriedade, entendeu denominar de "imDerii: (Pausa.) ·
··
passe politico" no âmbito do Congresso Nacional. Acredito,
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nobre Senador Valmir Campelo, que, em--tefmos de SeilactO, porta-m-se de maneira "inversa. Durante a campanha, ouve-se
vencemos ontem co·m üm entendimento que se proceSsou por os candidatos dizerem que a dívida do Brasil_ não pode ser
volta de 19h em torno do projeto da Suframa, da Zona Franca paga cot_n a_"fome, com-o sangue e cóm à miséria do POvo
de Manaus. É possível que, na quarta-feira, jã~terihamos essa brasilej_ro. Mas o que estamos vend'? hoje, nestç :país, é o
proposição em termos de entendimento com todas as forças GOverno, para conseguir mais algum dinheiro, negocíat com
que se posicionam nesta-Càsa. Desdobraremos, portanto, o os credores à custa da fome, do sangue, da miséria e_ do
noss6 trabalho com oulras matérias igualffiente importantes sofrúnento do povo brasileiro. Como se poderia esperar que,
às quais V. Ex• já se reportOu. Entre elas, a Lei de Imprensa, mantendo um salário mínimo de 42 mil cruzeiros em dezema Lei Orgânica dos Partidos e aquelas que, on]ináfia-s tla brO, o Governo ainda tivesse a coragem de mandar uma menCâmara dos Deputados, deverão ser apreciadas pelo Senado sagem desejando ao povo brasileiro um Feliz N~tal? Mas como
Federal. Constrange-me assistir à chegada de proposições, um Feliz Natal, se com 42 mil cruzeiros não se poder comprar,
que são compexas e polémicas, já no final do periodo legisla- sequer, a comida necessária-, fora do Natal, ou pagar o aluguel
tivo. Daí por que cõgitei de promover o chamado ''esforço do barraco, o transporte ou o remédio? A atitude do Deputado
cmrcentta-do", que a cada ano legislativo tem sido realizado Paulo Paim_ chocou, de certa foilll,a, este_ :Pafs. A manter-se
em todos os Parlamentos, desde Câmara Municipãl, Assem- S~ -Ex~ nO plenário da Câma_ra d<;)s Deputados, iríamos ter
bléia Legislativa e Congresso Nacional. Da( por que me Sur.:- I'~.Q~rci.Issão iriterriãCional, não tenho a menor dúvida. Um
preendi com uma colocação extremamente injusta à e um bri- parlamentar em_greve de fome_ numa Cãsa do Congresso Nalhante jornalista brasiliense, que entendeu que essa referência cio:iúif, e_m luta por um aumento do salário mínimo, que hoje
a "esforço concentrado" significava que nós, durante o ano
v3le -menos do que 50 dól4res, seria um caso internacional.
inteiro,- deixamos de cumprir os nossos deveres como repre- Tódos falam em salvar osfndios, mas ningUém fala em salvar
sentantes do povo brasileir~. Repilo esse tipo de insinuaçao, o povo. Então, paieCe qu~ esse quadro sobrerá uma pequena
ainda mais por que, no piimeiro semeste deste ano, nu_n_ca __ J.no,cJj_fi_Cação. Não acredito que venha um ab!lno que valh?
se votou tanta proposição, no Congresso Nacion_al. Sabe V.
à pena, mas virá alguma coisa. P.igO_fi V. E:x• que esse impasse
Ex~ que no primdro semestie chegamos a votar 53 vetos presinão é apenas com o salário mínimo; é o impasse na negociã.ção
denciais, fato inusitado na tradição parlamentar brasileira. que dia a dia está sendo feita com a soberania nacional. O
Se comparativamente situarmos esses dados com os de 1990, GoYemo acaba de demarcar a terra dos Yanomamis. Todõs -veremos que, em igual período, foram votados apen-as 14 falam na defesa da terra indígena, mas ninguém vai, por exemvetos presidenciais. O esforço a que aludi, no desejo de intensi- pio, ao Estado _do nobre Senador José Eduardo para demarcar
ficar o trabalho dos Senadores, se reflete em cada ano legisla- a te_rra dos índios do Paraná. Lá não há ouro, não há riquezas
tivo, quer no Congresso Nacional, nas Assembléias Legisla- e~rati,vas. Ma_s, no Amazonas, todos estão atrás de cuidar
tivas ou nas Câmara Municipais. Qualquer outra int_erpretação das terras indígenas. Feito isso, na hora em que as aut9ridades
em torno dessa expressão ou·decorre de má-fé, ou é um equí- uise~em defender, po-r exemplo, o Teiritório brasileiro na
voco-lastimável que me compete, neste instante, dizer a V. fronteira com a Venezuela, aí tenho certeza de que a ONU
Ex• que não tem qualquer procedência. _EStamos ~qui traba.: estará lá, defendendo o direito dos indígenas contra nós. Estalhando durante o ano inteiro. Nesta Manhã- de sexta-feira mos exatamente começando hoje a internacionalização da
o Senado Federal realiza sua sessão; debates e Iíiatétiãs impor- Amazónia, para agradar aos nossos credores. Ou seja, volto
tantes ceriamente, além do discurso-de V. Ex•, serão trazidos a dizer, est~os pagando a dívida nacional_com 9 sangue,
à discussão:: O Senado Federal responde positivamente a essa o suor e o sofrimento do povo brasileiro. V. E~ me desculpe
preoCupação manifesta no disCurso de V. Ex• e na descolorida por ter usado o seu pronunciamento. E que estou indignado,
intervenção-não há nenhuma alusão ao sobrenome do Presiass.im. cori:to a Nação brasileiras. O Gov_ernO diz que não tem
dente- que faço ao pronunctamento de-v: E:r.o, nobré Sena- djnheiro para pagar os aposentados. Por que não entrega,
dorValmir Campelo.
então, a Previdência aos próprios associados? Tenho a certeza
0 SR. VALMIR CAMPELO _Nobre Senador Mauro
de")ue,namãodosseusassociados,elapagaráatodos,porque
evitarà esses escândalos que estão ocorrend_9_ n~ aposep:ta-__
Bimevides, agradeço a V. Ex• pelo seu aparte. Sou testemunha
daria, no pagamento de hospitais,_ enfim,_ em tl}.do na Prevido trabalho que V. Ex• vem fazendo, não _só c.'llllo.represen-: dência Social. O dinheiro que vai faltar não é o que é pago
tante do nosso querido Estado d_o _Ceará, mas, pn'ncipalmente, aos apOSé"ílfados, mas o que estão levando dia-a-dia, sob todas
como Presidente do Senado Federal e do Congresso Naciona_l,
as formas. E 0 Ministro fica 0 ~_ando_ e inyentando palavras
V. Ex~ vem dirigiiido esta Casa não só com sabeâoria, mas,
---para o nosso· dicionán_·o.
acima de tudo, com grandeza.
O SR. VALMIR CAMPELO ,- ,\gradeço a V. Ex•, nobre
O Sr. Mauro Benevldes - Muito obrigado.
Senador Epitácio Cafeteira, pelo seu aparte que incorporo
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. E:r.o- um aparte? ao !Jleu pronunciamento.
O Sr. VALMIR CAMPELO- Com o maior prazer, no·
bre Senador Epitácio Cafeteira.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador, V. Ex• sabe
do apreço que lhe tenho. De forma que elogiar o seu_pronunciamento ou a po-stuta de V. Ex• nesta Casa pOderia ser entendido como um gesto de ami~!t_d_~~ M_as V. EJrtoca num assunto
muito ~ério: o impasse-=que vem de -ser criado no âmbito.do__
Congresso Nacional. Pessoalmente_,_ olh~ o __quatlro nacional
com-muita preocupaÇão:· TemOS alguns políticos que funcionamdeumaformana·cantpanhaeleitorale,postetionnente,

o Sr. Esperidião Amin _Senador Valmir Campelo. V.

Ex~ me conce.de_um aparte?

0 SR. VALMIR CAMPELO- Com muito prazer, nobre
Senador.
O Sr. Esperldião Amin - Sinto-me no dever de fazer
d!=?i? ~omentários à guisa de aparte, no momento em que V.
Ex~ aborda um tem_~ tão complexo e preocupante. O primeiro
estárelaciõilado com a obstrução propriamente dita. Em 1977,
em função _da deliberação que res-tava no Con-
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gresso Nacional sobre a Lei Orgânica da Magistratura, o então
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exe-rcitamos no momento, que é- a obstrução dos trabalhos;
estã aSSeguradO, -e a _pr6prla·bancadá g<?~e!D:ista te~- praticado_
isso muitas vezes. Aqui mesmo, no Senado Federal, de quando
em vez, a _Liderança do Governo au~oriza os seus parlamentares a se retirar do plenário. no Congresso Nacional, tem
·acontecido a mesma coisa em sucessivas votações. Não são
apenas os partidos de oposição que orientam os seus parlamentares a se ausentar do plenário e a fazer obstrução. A própria
bancada governista o tem feito, seguidas vezes, não- só na
presente mas em legislaturas anteriores. É um direito tanto
da minoria quanto da maioria, em determinados momentos,
em determinadas votações no Congresso Na_cional, Câmara
dos Deputados ou no Senado Federal, autorizar os seus parlamentares a se retirar ou fazer obstrução. E com isso, inclusive,
está-se provocando um entendimento por parte do Governo.
Ontem, o noticiário da imprensa dava conta de que o Presidente da República, preocupado com essa situação, -estaria
admitindo um acordo com os partidos de oposição, e o próprio
Ministro Jarbas Passarinho declarava, em entrevista, que o
Governo estava, realmente, procurando uma maneira de solucionar esse impasse, através da fixação de critérios para a
política salarial que viessem a atender aos reclamos dos trabasalariada, de um modo geral, frente a essa inflação galopante
que aí está, de 30% ao mês, e os salários congelados há muitos
meses~ Então, é um serviço que os partidos de oposição estão
prestando ã sociedade brasileira; fazer com Que o G_oyerno
entenda essa situação de dificuldades que os asSalariados estão
passando, em busca de uma política salarial que atenda realmente aos interesses das classe_s trabalhadoras. Não vejo nisso
um desserviço à democracia nem ao País fazer obstrução no
Congressu Nacional, pois acontece em qualquer parlamento
do mundo. No que tange ao pro_blema da expulsão_do Governador Roberto Requião, a que se reportou, também, o Senador Esperidião Amin, quero dizer que foi uma decisão _democrática tomada pelo Diretório Nacional do Partido, por 108
votos contra 4. O Governador Roberto Requião, em nenhum
momento, formulou denúncia à Direção Nacional do Partido
contra o ex-Governador Orestes Quércia, apenas prestou declarações à imprensa de que havia irregularidades na administração-do ex-Governador, que, por sinal, teve as suas contas
aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. O Governador Roberto Requião é um homem desagregador - todo mundo sabe disso
-;-seu comportamento político é o m3.is coritrovertido possível, e não quis submeter-se às regras democráticas estabelecidas pelo estatuto partidário; Se S. E~ tinha alguma denúncia
O SR. VALMIR CAMPELO -Muito obrigado, nobre a apresentar contra o ex-Governador Orestes Quércia, que
Senador Esperidião Amin, também comungo com V. Ex• trouxesse ao conhecimento da Direção Nacional do Partido,
Acho que tem que haver espírito de grandeza, acima de tudo, pedisse a instauração de uma comissão de sindicância para
prinCipalmente para o Legislativo, porque não interesSa pãra fazer o levantamento dessas irregularidades, e o partido adotao ExecutivO esse impasse. A meu ver é prejudicial, principal- ria as providências necessárias. Não o fez; passou a ocupar
mente para nós do Legislativo.
o noticiário da imprensa para aparecer, porque é candidato
â Presidência da República. Isso não passa de uma disputa
O Sr. Nabor Júnior- Permite V. Ex~ um aparte, nobre
em torno da indicação do futuro candidato do PMD B à PresiSenador Valmir Campelo?
dência da República. Então, está procurando desagregar o
O SR. VALMffi CAMPELO - Com o maior prazer, partido, esvaziar a candidatura do ex-Governador Orestes
nobre Senador Nabor Júnior.
Quércia, que, ineVitavelmente, é uma das maiores lideranças
O Sr. Nabor Júnior -Senador Valmir Campelo, eu gos- polítiCas deste País. Tanto que conSegUiu, nesse quadro advertaria de, na oportunidade_ em que V. Ex~ me confere este so que o PMDB enfrentou nas últimas eleições, elegei o seU
aparte, fazer alguns reparos às afirmaçóes do nobre Senador s~cessor no Estado mais importante da Federação, que é São
Esperidião Amin. O PMDB, como Partido de Oposição, está Paulo, numa demonstração de prestígio, poís o ex-Governador
exercendo um direito que lhe assegura o Regimento Interno Orestes Quércia é Uni homem benquistO e aceito pela popudo Congresso Nacional e O"prOprio· regime democrático que. lação de São Paulo. Ao apoiar o candidato do partido, que
Presidente da República General Ernesto Géisel, determinou
o fechamento desta Casa. Todos_ nós, sociedade brasileira,
assistimos perplexos a suspensão das atividades de um poder
que é a própria expressão da _democracia. Em -todos os pro~
cessas de decisão nacional, a expressão_ "votar,. tem sido -e isto vale em colégiO eleitoral, em eleição direta- siriónitno
de democracia. A decisão de impedir que se vote foi partilhada
por vários partidos. Vou ser muito claro: não me surpreende
que atitudes como essa venham de partidos que têm veia
radical, extremada e extremista, como é o caso _d_o PT, do
PC do B. Respeito seus integrantes cómo políticoS, rilàs sua
postura - tenho dito aqui-- é fascista, poS-tó que desconhecem o direito de a maioria -decidir em contrário do que
eles pensam. Mas o PMDB?l Vamos ser bem claros: quem
pode obstruir o trabalho do Congresso não é o PT, nem o"
PC do B: é o PMD B, que ainda é o maior partido do CongresSo
Nacional. Essa decisão do PMDB não merece o respeito da
sociedade brasileira. E porque ainda é o maior partido do
Congresso Nacional, vai nos arrastar a_ tod_os e à instituição
à noção de que o CO-ngresso Nacional está partiildo para a
vadiagem. Essa postura vai ficar cohsignada na História como
uma postura antidemocrática de quem não nega o voto como
sendo a medida do que _pensam os representantes~do_povo.
É uma Providênciá cOVarde,-Cfue se coD.funde com a- omissão
e nos arrasta a todos, porque ainda é_ o ID:aiàr p~rtido do
Congresso Nacional. O segUn4o comentári~- que faço é sobre
essa condição fugaz e em declínio de_ s_er o ma~ór partido.
O PMDB está perdendo rapidamente, e felizmente, essa condição por váriàs fóiiJi3.S:-_ Uma delas foi a decisão de expulsar
o Governador do Paiãná: É-uma decisão' cOmi)ãiáver àquela
que a Câmara dos Deputados teria tomado ao expulsar o
Relator Vital do Rego em vez de expulsar o Deputado Jabes
Rabelo. O PMDB, obstruindo os trabalhos do Congresso Nacional nega a democracia num ciclo de decisões que está resumido nesta comparação; ao invéS de cassar o mandato de
Jabes Rabelo, o PMDB, ao expulsar o Sr. Roberto Requião,
expulsou o relator ou o delator - se alguém quiSer faier
algum trocadilho. Ao invés de apurar o fato, as irregularidades, expulsou quem o estava incomodando. E por isto,
o que me consola neste aparte é poder constatar, ao seu final,
que a capacidade de obstruir o trabalho do Congresso, por
parte do PMDB, eStá eín iriéxorâVel declínio. De forma que,
pela via de eleição ou pela via de erosão deste partido, vamos
poder voltar a trabalhar. Era o comentário que desejava fazer,
participando da preocupação de V. Ex•
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estava com 4% de aceitaçào, a 15-dias das eleições, levou~o
à vitórfa naS eleições para Govemãdoi'- do Estado de São
Paulo. Isso_ incomoda o Governador Roberto Requião, que
passou, realmente, a atacar de maneira irresponsável o eX-Governador Orestes Quércia, sem apresentar prOvas. Em nenhum momento ele apresentou provas de que a administração
do ex~Governador Oiestes QuérCia foi eivada de corrupção,
como ele diz. Agora, o Governador Roberto Requião foi
julgado pelo Diretórío Nacional, não pelo fato de ter acusado
o ex-Governador Orestes Quércia, mas pelo fáto de te-r atingid_o a honra dos integrantes da Comissão ExecU[iva_Nacional,
o jUlgamento do Governador Roberto Requião fofSimplesmente, no âmbito do Diretório Nacional do PMDB, com relações às acusações que fez aos integrantes da Comissão Executiva Nacional do Partido. Não foi com ,referência àS acusações
feitas ao ex-GOveniadõr Orestes Quércia. ESs-aS fotar:fifevãdas
ao conhecimento da Justiça. O.ex-GovemadOi-.Oi-eSies:düé!~
cia está processando o Govenlador Roberto R.equião, ·que
terá a oportunidade de provar na Justiça todas essas a~~ivosias
assacadas contra a honra do ex-Governador Orestes Quércia.
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a ~abedoria da democracia, penso eu, reside, basicamente,
em dois pontos: o de cada um ter o direito de externar aS"
sUaS-idéias e os seus pensa-mentos, e disso resultar o debate.
Mas, a decisão_ democrátiCa é tOinada ·pelo voto -nõ qual eleVe
estar contido o respeito da maioria à's minorias e a poSiçãO
de concordância das minorias em aceitarem o processo democrát.ico_ do voU?. A questão do salário mínimo que está determínando esse impasse no trabalho legislativo é -resultante, sem
dúvida,_também digo eu, d_e duas questões básicas. A primeira
é de que foi feito no País uma opção de combate â inflação
at~avés da recessão. Is~o evidentemente, repito, foi uril grande
equívoco. E o segundo é a questão sempre difícil da Previdê~cia ~gcial. poder satisfazer o~ seus compromisos. Sabemos
q4~ __só d~ixará de haver_ crise nas- finanças da Previdênçia _
S9Cl?feXataritepte se ·o B_râ.sifretorilar o seu desenvolvimento,
se crescer o nível de emprego, porque só assim crescendo
a:s arrecadações, ela poderá satisfazer as suas obrigações. Em
econômk3., não apenas do Governo atual, mas que já -vemse repetindo h~ a1gu~_ tempo, cqmbatendo-se a inflação sobretudo em cima da restrição salarial. Poderia dizer a V. Ex'
que o problema de manter o salário mínimo no nível de 42
O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado peia in- mil cruzeiros, no momento, não- é-em decorrêDdã, propriá-mente, de dificuldades das empresas privadas mas, seguratervenção de V. Ex\ nobre Senador Nabor Júnior.
O mundo moderno, hoje, onde o Estado encontrou Õu mente, tem sido declarado através de discursos no Congresso
está a caminho de encontrar sua verdadeira vocação, que Nacional e divulgado amplamente pela imprensa brasileira,
é promover o bem~estar social, já tem com~ __cQ_~S~l!_so que_ que é resultante da incapacidade de prefeituras do interior
o melhor modelo económico é a chamada economia de merca- do Brasil e até de alguns governos de Estado, de regiões
do. E, como disse, quer _reconheçamos CJU nãq, é exatame:nte mais atrasadas, que não estão em condições de _satisfazer esse
isto que o Governo Collor vem fazendo, ao privatizar as esta- compromisso salarial com seus funcionários. Mas, na verdade
também, embora reconheça que o processo de obstrução é
tais, por exemplo, ou ao propor a liberação da economia.
O Brasil precisa e11contrar o camint10 da modernidade, um mecanismo parlamentar, um mecanismo assegurado no
RegiinentQ, quer da Câmara dos Deputados, quer do Senado
nisto estão de acordo as melhores cabeças deste País.
A modernidade, também, paralelo à economia de merca- Federal, ou no Regimento Conitinl~- ele tem que sei pesado,
do, pressupõe uma nova mentalidade política.- Os métodos meâitadp, para que· a decisão de aplicá-lo não implique em
arcaicos de fazer política -já nãO fêín_" utilidade _nq_~ dias de maiores preju_í~os p-arâ a ·soCiedade brasileira. No momento
hoje. O confronto, -cbriio forma-de preSsão, já !ião funciona, n'áO poSso ·concordar com a obstrução definida pela Oposição
diant~ do resultado de duas votações no plenário do Congresso
pois não traz nenhum beneficiO à coletividade.
A sociedade brasileira sabe perfeitamente que as conse- Nacional. E não concordo simplesmente porqúe estamos no
qüências advindas de um confronto não lhes serão benéficas. término do períod_<? ~egislativ<?. Te!!].OS uma série de projetas
Porque a nenhum brasileiro interessa retardar o soerguimento importantes para a Na-ção brasileira que foram, inclusive, na
Ç~~-ar_a_d_os Deputados definidos pelos líderes dos diversos
nacional. Todos fomos atingidos pela falta de entendimento.
Penso que é superaiido- impasses, como o· que foi gerado partidos que ali têm- repi"esentãção, cO:ffio essendais e· Para
anteontem, que daremos exemplo claro de que estamos dis- serem aprovados ainda no presente período legislativo. E não
podemos deixar de lado a questão importante da lei de meios
postos a· fazer política cOrii iraiiCfeza.
Entendo que o Legislativo não pode ignorar a demons- do Orçamento da União. E preciso que se faça uma reflexão
tração de elasticidade do Governo Federal, que através do e o discurso de V. Ex~ nos permite fazê-Ia, neste momento,
seu coordenador político, o Ministro da Justiça, Senador Jar~ pela importância desses projetes. O fet:irdamento da sua aprobas Passarinho, deixou aberta a porta para o entendimento, vação, poderá implicar, sem dúvida, que em janeiro, para
conforme noticiaram os jornais televisivos na noite de ontem. q~:~ando está previsto o reajuste sãlarial, possamos cair em
A hora é, portanto, de retomar à mesa de negociação outro impasse~·porque, -se-esses projetes são importantes para
e discutir um novo valor para o salário mínimo, eliminando, reorganizar a economia nacional, são impOrtantíssimos para
qüe 'd País POssa refomar o desenvolvimento, são importanassim, esse impasse que não interessa a ninguém.
Apelo às lideranças políticas, representativas das diversas tíSSiiriOs- pãfa ijue se aUmente o nível de empregos no País;
tendências e opiniõeS da so-ciedade brasileira que meditem e só Com o aumento da oferta de emprego, a mão-de-obra
profundamente na necessidade de superarmos qualquer outro valo_~i~ad~ e os saláríós-ã:umentados, através do próprio poder
interesse ou objetivo que não seja a restauração integral do de CQÕlpetição, poderemos chegar em janeiro com um impasse
muit_Q_maior e ouvirmos a confissão de prefeitoS, de governaPaís, económica, social e politicamente.
dores e até de pequenas e médias empresas qu~ não podem
O Sr. Oziel Carneiro - V. Ex'-me perinite Um aparte?
arcar com a responsabilidade de um aumento do salário míniO SR. VALMIR CAMPELO- Com prazer, ÔuçoV. mo na data já aprazada. Isso vai ser um constrangimento
muito grande para todos nós porque, na realidade, nem eu
Ex•
nem V. Ex•. nem nenhum dos Senadores presentes. concor~
O Sr. Ozfi~I Carneiro -·v_- Ex~ faz um· d.i~Cul'$0, ·hOj_~, dam que alguém possa sustentar uma famOia com 42 mil cruzeide grande importância para a Nação brasileira. Realmente, ros, mas também todos estamos perplexos e estarrecidos dian-

8238 Sábado 23

DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONÀL~(SeÇãô Ii)

te da impossibilidade confessada de vários setores da atividade
pública e também da economia nacional de que não podem

no momento, com O crescirilento exagerado do salário
,em termos de c_omparação da capacidade_ de pagamento q-ue o trabalhador, por justiça, deveria receber. Estou
solidário com V. Ex• em suas observações. A ob.strução em
arcar~

mín~mo

defesa do salário-itfíriiiDo em relação aos vetos do Poder Executivo poderá ser, num amanhã bem_próximo, ITIJÜto_mais
prejudicial ao tiabalhador do que talvez a manutenção desses

vetos no momento.
Ex~,

O SR. VALMIR CAMPELO..:.. Multo obrigado a V.
nobre Senador Oziel CarneirO. Fico mU.ito"'gr.ato a V.

Ex• pelas colocações ponderadas que faz, neste momento,
e que passam a integrar· o meu pronunciamento, com muita
honra.
Finalizo, dizendo que só vejo túilã maneira de fazer isto;
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a disposição sincera~ae todos
nós, que temos res_põtl~abilidades para com o País, de buscar
o caminho da modernidade e do entendimento.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 2:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Decreto Legislativo n9 82, de 1991, de
autoria dos Senadores J únia Marise e Alfredo Campos,
_~-que susta os atos normativos do Poder Executivo .que
_pbjetivam realizar o processo de privatização da Usiminas.
_ Nos termos do disposto no art. 334 do Regimento Interno,
a PresidênCia declara prejudicado o Projeto de Decreto Legislativo n1' 82.
·
~-·~A.- fnãtétia Vâi ao Arquivo.
. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Esgotada a
--matéria- constante da Or_dem do Diã.Co_l).Cedo a palavra ao nobre Seflador César Dias.

O SR. CESAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Si-. Presidente, Srs. Senadores, apesar de ainda
não termos uma política definída e clara para o meio ambiente,
Nesse caminho, com toda a certeza, não existe IJ.!gar para a expressiva pressão externa impulsiona o-Governo brasiJeiro
a se mexer, considerando a proximidade da Conferência das
a intransigência, nem para o confronto.
Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente,
Era o que tinha ã 'dize·r, sr: Pi'esldenie. (Muito bem! a ter lugar em junho próximo;- no R~o de Janeiro. Como
Palmas)
anfitriões, teieriiOs- que demonstrar ao concerto das Nações
Durante o discurso do Sr. Valmii Campelo, o Sr. de todo o mundo o que pretendemos fazer com o que sobra
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi- da floresta atlântica, a preservação do Pantanal, o grave prodência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa, i" blema de saneamento básico de nossas cidades e, predomiVice-Presidente.
nantemente, com a Amazônia; Amazónia como tema central
pela importância de sua biodiversidade, de sua floresta tropical, o maior e mais importã-rite banco genético do mundo
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Abdias do Nascimento_-:-- Alfredo Campos- Amazonino e, obviamente, porque aí reside o interesse maior dos sete
Mendes- Beni Veras- Divaldo Suruagy --~leio-Alvares pafses mais industrializados do mundo.
--Gerson Camata - Henrique Almeida - Iram Sara~':'~
Dentro desse espírito, destaco a importância da iniciativa
- Irapuan Costa Júnior- Jonas Pinheiro ~-.JO~é ~aulo do Ministro Marcílio Marques Moreira, da Economia, FazenBisol- José Sarney -Júlio Campos - Lavoisier Ma1a da e Planejamento, como também do Embaixador José Artur
Levy Dias·_- Mansueto de Lavor- Nelson Carneiro---:- Ney Denot Medeiros, titular do Departamento de_ Assuntos InterMaranhão -Telmo Vieira..:___ Wilson Martins.
nacionais do Ministério da Economia e tanibém Secretário
Executivo da Comiss.ão Técnica de Avaliação de Projet9s AmSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Esgotado bieritais e sua competente eqUipe, por-decreto presidencial
o tempo destinado ao Expediente.
-de junho de 1991. Nos dias 21 e 22"do corrente, lealizou~se,
nas dependêncías daquele Ministério;-o- Seminário InternaPassa-se à
cional sobre Conversão de Dívida Externa para Fins Ambientais, uma discussão aberta sobre o assunto em que o Governo
ORDEM DO DIA
pretende colher subsídios da sociedade, como referencial para
PROJETO DE LEI DA CÂMÃRÃN• 85, DE avaliação do seu Plano de Conversão, já criado.
1991
-O~ O fato se reveste de importância porque, se a iniciativa
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, _c, é boa para o Brasil, o modo_ como as coisas estão postas
do Regimento Interno.)
_
sinaliza que não vamos chegar a lugar nenhum, se compaDiscussãO, em turno único, do Projeto de Lei d~ _ rarmos, por exemplo, o que o Chile faz e o que nós não
Câmara n' 85, de 1991 (n' 1.793/91, na casa de ~origem), estamos fazendo. Se em 1988 utilizamos o processo de converde iniciativa do Presidente da República, que dá nova são da dívida e atingimos quase 2 bilhões de dólares, por
redação ao§ l"'do art. 3~eaos art 79e 9"'do Decreto-Lei que em 1992, às vésperas da Conferência das Nações Unidas,
n• 288, de 28 de fevereiro de 1967, ao caput do art.
o Governo estabelece, para o mesmo sistema de conversão,
37 do Decreto-Lei n' 1.455, de 7 de abril de 1976 e valores equivalentes a 100 milhões de dólares? Por outro lado,
ao caput e § 2' do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de é preciso ressaltar que a Resolução n• 1.840, de 16 de julho
dezembro de 1953. (Dependendo da votação do Reque· de f991, e sua circular de n~ 0019"88, do Banco Central, invialirimento n• 797, de 1991, de extinção da urgência.)
. ~ tudQ ~guilo _que o governo pretende fazer, simplesmente
Não há quorum para votação. Em conseqüêricia, -a apre- porque é impossível, para qualquer entidade brasileira, conseciação do Requerime11to_ n~ 7~~/21_, lido em sessão 3:nterior, guir uma doação de 100 milhões de dólares no Primeiro Mundo
fiCa: adiada para a prõxíma seSsão e sobrestada_ a d1scussão e o" Banco_ Central áO~Brasil reter o principal; fiberando aos
da matéria.
projetas apenas 6% ao ano.

·o
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É preciso -que o seminário apo-n'te as mudanças e adequações ao processo· original p.o governo,-quando se sabe que,
em todo o mundo, até hoje, a nível de doações, apenas foram _
liberados cem milhões de dólares, cabendo 70% desse total
à pequena Costa Rica.
Diretores de bancos internacionais, presenteKao seminário, comprovaram, com clareza e objetividade, que não existe
interesse dos banqueiros em doar parte da dívida apenas para
colaborar com países do terceiro mundo que têm problemas
com seu meio ambiente, salvo por esse ou aquele banco que
desejar criar, em cima do fato, um processo de "marketing"
de sua própria imagem. Mas esse posicionamento não é generalizado, nem na Europa e nem nos-Estados Unidos. O que
os banqueiros desejam é vender seus papéis ·no mercado secundário. E é em cirria disso que· o prOgrama brasileiro de conversão da dívida tem que trabalhar. Lembro, na ·oportunidade,
o pensamento -do economista do próprio Ministério, Carlos
Eduardo de Freitas, quando afirmou, no-seminário, que a
conversão é boa para o Brasil por três ~otivos básicos:_ estima
o investimento; faculta maior liquidez à dívida externa; alivia
o balanço de pagamentos da dívida externa com moeda nacional.
O mesmo economista afirmou, contrariamente ao que
vem insistindo muita gente no Governo, que "a convetsão
é extremamente positiva_ para o Brasil e não gera impacto
monetário. Afirmar o contiário é u-ma balela", concluiu Carlos
Eduardo de Freitas. Mas se técnicos do próprio Ministério
da Economia pensam desse modo, está existindo um forte
descompasso entre essa verdade e a posição do Banco Central,
em sua Resolução n' !.840. É preciso que o Ministro Marcflío
Marques Moreira e o Embaixador Denot Medeiros, que tiveram o grande mérito de ouvir a sociedade, no seminário,
refórmulem, com urgência:; as normas até agora estabelecidas,
procurando seguir o exemplo do Chile, que iniciou seu_Pro- _
cesso de conversão, corrigiu seus erros e estim1,1lou~o. Nós,
depois de 1988, fizemos o contrário. Paramos. No momento
em que no Brasil não há quaJquerestímulo para investimentos,
sejam privados, sejam públicos, precisamos ser medianamente
inteligentes para entender que o processo de convers-ão -e um
instrumento de excepcional importância para voltarmos i investir nesse País.
Diante do que assistimos·, no Seminário, acreditamos que
o Governo terá sensibilidade para percorrer o caminho de
modo correto, ajustando o processo que fortalecerá- a sociedade brasileira, conseqüentemente a própria- democracia, que
já apreSenta ~Iguns sintomas perigosoS, na· AmériCa Latina,pela fragilidade na economia dos países devedores.
Outro aspecto importante sobre a: conversão da dÍv-ida
é que a abertura do Governo se mostra tênue, obscura e
a:nbígua, como toda a nossa política ambiental, ou sua ausên-Cia. E que o moU.o pelo qual o Banco Central estab~Iece
suas normas, para o assunto, simplesmente eliminou a procura
por parte da sociedade, que simplesmente refutou o processo.
Prova disso é que o Miri.istério da Economia, até o momento,
somente recebeu cinco projetas que solicitam conversão da
dívida. Deu-se o bloqueio, com inomináveis prejuízos à ecoi1o._
mia do país.
Ressalto, também, Srs. senadores, outia Ocorrência sobre o tema que é muito preocupante: não está havendo vinculação entre a defesa ambiental e o processo de desenvolvimento auto-sustentado. Ora, a EC0-92 não trará o mundo
ao Brasil somente para: discutir a preservação ou conservação
de nossas florestas. Muito pelo contrário, sua-=-preócupação
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maior é exatamente com a dinânlica de institucionalização
de projetas que desenvolvam as ·áreas e regiões de países
emergentes, como é o caso do Brasil. Não haverá espaço,
portanto, para os ecoxiitas e outros grupos que "criaram"
o fal-so mito da soberania brasileir;:t a_!llea-çada. Quem am_e_aç_oti
a soberania brasileira foram os governos nossos que criaram
a dívida impagável, basicamente eles, que são responsáveis
por 90% de 120 bilhões de dólares que devemos.
Em matéria de projeto bem elaborado, casando defesa
ambientai com desenvolvimento auto-sustentado, segundo in·
formações que nos chegaram, está a merecer cuidado especial
o apresentado pela Mineração Boqueirão Vermelho, pequena
empresa brasileira que cria, pela primeira vez na Amazónia,
o Sistema Agroflorestal. As poucas informações que temos
dão conta ·de que seu projeto estabelece o respeito ao homem
amazónida. Apesar de ser uma empresa de mineração, após
a exaustão mineral da seção da floresta trabalhada, a Boqueirão Vermelho criará condições de implantação do que ela
própria chama de Núcleo Agroflorestal, em que c11da f(lmília, _
a curto prazo, atingirá uma renda média_ anual de cinco mil
dólares, criando uma floresta heterogénea bem mais rica que
a original. Parece-me que a proposição desse tipo de empresa
merece atenção especial no projeto de conversão da dívida,
fisç;i}izada, evidentemente, pelo poder público, no caso o lhama, responsável pelo -setor.
·
Entendemos que o desenvolvi'mento é que vai gerar, na
Amazôniã, as condições do homem para cuidar do seu ambiente~ Afinal, quem vai cuidar do jacaré e da tartaruga é o cidadão
local, desde que se lhe concedam os;. meios de desenvolvimento
e prosperidade. Pensar o inverso não é coisa séria .. Parabenizamos o Ministro Marcílio Marques Moreira e o Embaixador
Denot Medei:.;:ºs, _porque é bastant~ auspicioso _o Governo
ouvir a sociedade para balizar a definição de sua política de
defesa ambiental com desenvolvimento. O semiDário é rimíto
bem-vindo.
· O SR •. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

Concedo a

O SR. NELSON CARNEIRO (PMbB- Ri. l'rQilUiicia
o- seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senadores, os
Sii:ldicatos dos Arrumadores e Trabalhadores no Comércio
Ári:nazenador do Rio de J ãileiro- e de Angra dOs_- Reis eS"iâO
preocupados com a· tramitação na Câmara dos Deputados
do__Projeto de Lei n' 5.486, de 1990, -de autoria do ilustre
D-eputado paulista Gastone Rigni.
· · ·-· ·
· ·
·O referido ProjetO-diSpõe Sobre as atividades dos trabalhadores na moviiJientação de QJ.ercadorias 1 visando estabeleCer .umél: legislação que lhes ass_egure o exercício profissiOnal
como fõrriia indispensável a uma sobrevivência tranqüila, denti:-0 dos princípios _que reg~em ã paz ·social, como está escritona fustifiC"áfivã.
·
Todavia, segundo opinião dos Sindicatos citados, o projeto enl causa. eni lugar de amparar os direitos conquistados
ao longO- do tempo pelos trabalhadores e arrumadores avulsos
no comércio armazenador, os relega a Um plano secundário. _
Ao que nos parece, a proposta encaminhada pelo ilustre Deputadu Gastone Rigbi diz muito mais respeito aos carregãdores
e ensacadores de café, cacau e sal, que são atualmente denominados trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral. Examinando_ o projeto, dei-me _conta realmente de- que
ele caminha quase que totalmente nessa direção.
Gostaria de dizer que _todos os trabalhadores merecem
ter os seus direitos respeitados e o seu trabalho valorizado.

)
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Dessa maneira, deveriam ter recebido tratalnento idêntico,

na matéria em tramitação na Câmara doS Deputados, tanto
os trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral,
quanto os arrumadores avulsos no comércio armazenador.
Além de tudo, não podemos nos esquecer de que a categoria
dos arrumadores é constituída por mais de 200 mil pessoas
que sustentam suas famílias exercendo as mesmas atividades
dos carrega-dores e ensacadores de café, cacau e sal.
Como representante do Estado do Rio de Janeiro no
Senado Federal, e conhecendo de perto a história e o trabalho
árduo dos arrumadores avulsos, que data desde os_ tempos
do Brasil Império, muito me honra servir de porta-voz dos
seus mais legítimos interesSeS iú~sta Casa.
Sr. Presidentes, Srs. Senadores, é importante ressaltar,
ainda, que o projeto a que me refiro não trouxe nenhuma
inovação ao longo do tempo e apresenta-se hoje com as mesmas falhas do passado.
Em 1979, o então -beput3do Alfpio Carvalho,-riiúentativa
de regulamentar a movimentação de mercadorias realizadas
fora da zona portuária, apresentou o Projeto de Lei nç 1.805.
A inidcitiva visava, sobretudo, dar um estatuto legal à atividade profissional dos cariegadore_s e ensacadoreS de café, sal
e cacau. O relator da matéiia, Deputido Evaldo Amaral,
emitindo parecer contrário, não vacilou em apontar várias
lacunas existentes na proposição. Segundo ele, antes de qualquer iniCiativa congressual,-fã.zia-se necessária a abertura de
um amplo debate entre todas as partes interessadas, para
se chegar a uma proposta que refletisse realmente os interesses
da maioria. Além de tudo, tratava-se de assunto polêniico
e que envolvia categorias profissionais afiriS e- a área -sindical.
Assim, o relatóriO do Deputado Evaldo Amaral, respaldado pelo parecer do então Deputado Carlos Chiarem, recomendava o arquivamento do projeto e conseguiram dessa maneira, enterrar as pretensões do autor -da matéria, Deputado
Alípio Carvalho.
O parecer do Deputado Carlos _Chía.Ielli foi ainda mais
incisivo do que as opiniões- emitidas pelo Deputado Evaldo
Amaral. Segundo ele~ o projeto estabelecia urna nítida, discriminação entre categorias ·profiSsionais áfíns 'ê s6 -benéfiCiava
os trabalhadores ensacadores de café, cacau e sal, concedendo-lhes, mais do que um monopólio, o predomínio absolUto
sobre o controle do setor de movimentação de mercadorias.
Ele dizia, ainda, que o projeto propunha a simples troca da
árvore pelo bosque inteiro, ou Seja, benefíciaVa Uf!l~ categOria
minoritária em detrimento da grande maioria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, doze anos- se passaram
e eis que aparece em cena o Projeto n9 5.486, uma-f!urâ. reedição do primeiro, com as mesmas intençõeS e com os mesmos
argumentos, apenas com autor __diferente. Se_já.-n:õJ.i.Ve· um
precedente, amplamente discutido, analisado e rejeitado, não
seria Justo e ni ui to menos demo~ático, se ag·ora, doze anos
depois, os nossos colegas Deputados viessem a aprovar uma
matéria que discrimina cl8:ramente uma maioria e privilegia
uma minoria.
Nesses termos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estão mais
vivos do que nunca e perfeitamepte atuais os pãreceres-âados
em 1979, ao Projeto de Lei n' !.805, pelos ex-Deputados
Evaldo Amaral e Carlos Chiarelli.
Para se fazer justiça a todos e Dá() apenas a partes, será
preciso que um novo profétó ae lei seja apresentado no Congresso Nacional, com o·objetivo de regularizar a vida profissional de todos os trabalhadores sem exceção, que lidam com
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a mo.vimentação de mercadorias em geral. Se eles são carregadores e ensacadores de café, cacau e sal, ou trabalhadores
avulsos, devem ser amparados igualmente.
Muito obrigado.
·O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Senador Marco MacieL

Concedo a

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o acelerado processo de deterioração das rodovias brasileiras, nãoapenas compromete um património público atualmente estimado em cerca de US$150 bilhóes de dólares, resultado de
investimentos nos últimos quarenta anos, como também investimentos privados em equipamentos e instalações de transportes, em valores aproximadamente iguais ou até mesmo
superiores. Além disso, o segmento rodoviário em proceso
de degradação, pode constituir em um fator capaz de inviabilizar todo o processo de desenvolvimento do País, pela imposição de elevados custos ao processo produtivo industrial e
às novas fronteiras agrícolas.
_
Hoje, mais de 15.000 _km de rodovias fed_~rais pavimentadas, cerca de 30% da extensão total, encontram-se em mau
ou péssimo estado de conservação, acarretando aumento do
consumo de combustível, aumento do índice de acidentes e
do tempo de viagem, o que se reflete também no custo de
operação dos veículos e no das mercadorias transportadas
com marcantes reflexos inflacionários:
Em Pernambuco, a priricipal e mais extensa rodovia_ federa] com mais de SOO km de extensão, apresenta entre os municípios de_ Pesqueira e Arcoverde e no segmento que liga as
cidades de Serra Talhada, Salgueiro e Pamamirim sérios problemas de conservação. Nos quase 200 km de ext~nsão, entre
as cidades citadas, mais de 50% encontram-se totalmente destruídas gerando para os mais de 3.000 caminhões, ônibus e
automóveis que diariamente utilizam a rodovia, enorme desconforto, desperdício de tempo, insegurança e aumento dos
custos de transporte.
- A imtx'rtância da BR-232 para a economia de PE cresce
de importância quando se sabe que ela representa o caminho
obrigatório de todos aqueles que partindo dos municípios do
Sertão, do Agreste e -de parte da Zona da Mata, demandam
Recife e os municípios da região Metropolitana.-Uma viagem de Recife a Salgueiro que em condições
normais levaria 6 horas, não pode hoje ser realizada em menos
de 9 horas, aumentando assim, 50% no tempo de viagem.
A importância da BR-232 cresce ainda mais quando se
constata que é o modo rodoviário responsável por- mais de
80% do transporte de cargas e de 100% dos passageiros que
se deslocam do Recife para o interior e vice-versa.
A deterioração da BR-232, rodovia tronco do Estado
alcançou um tal estágio que, nos trechos mais afetados, os
veículos de carga encontram nas rodovias estaduais da região,
rotas alternativas de fuga, como forma de buscarem uma viagem mais rápida, segura e económica.
Como rotas alternativas foram utilizadas, no Agreste,
as rodovias PE-217 (estadual) e BR·424 (federal) entre Pesqueira, Alagoinha, Venturosa, Pedra e Arcoverde. No Sertão,
as rodovias estaduais PE-430 e PE-390 foram as mais solicitadas pelos veículos_ desvia_dos dos trechos deteriorados da
BR-232 entre Serra Talhada, Bom Nome, Salgueiro e Famamirim. Aliás, Sr. Presidente, essas rodovias forain pavimentadas ao tempo ein que governava o Estado.
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O desvio, para as rodovias estaduais, de grandes volumes
de tráfego, especialmente de caminhões de grande porte, promove acentuado e rápido desgaste dos pavimentos dessas estradas. Esta ação particularmente danosa é devida ao fato
de terem sido as estruturas dos pavimentos das rodovias estaduais, projetadas e construídas para menores volumes de tráfego e para menores cargas põr eiXo.
~
· -- ·
As rodovias estaduais PE-217, PE-390 e PE-430 foram
as mais atingidas peJos desvios de tráfego da BR-232 e se
apresentam hoje danificadas em diversos segmentos.
Do exposto, tornam-se _prementes as _seguintes providências por parte do Governo Federal, através do seCretário Nacional de Transporte e do DNER:
-reconstruir os trechos danificados da BR~232 entre as
cidades de Pesqueira e Arcoverde;
-recompor o pavimento destruído da mesma rodovia
entre as cidades de Serra Talhad11, Bom Nome, Salgueiro
e Pamamirim;
-reparar os danos causados nas rodovias estaduais e
acessos utilizados pelo tráfego desviado da BR-232;
-promover o entendimento entre ~s c;:quipes técnicas
do 4• Distrito Rodoviário Federal do DNER em Recife e
da Secretaria dos Transportes, Energia e ComUnicações do
DER de Pernambuco, no sentido de incluir nos trabalhos
de restauração das rodovias federais BR,-232, BR-428, e
BR-316 programadas para o próximo ano, a recuperação dos
acessos a essas rodovias as sedes municipais distantes menos
de 10 km das BR, como é o caso das cic;fades de Escada,
Primavera, Gameleira, Joaquim Nabuco e Água Preta, na
BR-101 Sul, Alagoinha, Venturosa, Pedra, Algodões, Serra
Talhada, Bom Nome, Salgueiro, São José do Belmonte, Mirandiba, Verdejante, Serrita e Umãs, na BR-232.
Daí, Sr. Presidente, o meu apelo no sentido sejam a dotados as providências que acabo de sugerir ao Governo Federal.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, võu encerrar o-s trabalhos
designando para a sessão ordinária da próxima segunda-feira,
a seguinte
·

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - E>tá encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 9 horas e 50 minUtOS.)
DISCURSO PliONUNCIÁDÓ~PELÔ SR.
EDUARDO SUPLICY NA SESSÃO DE 14~IJ-91 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO O fiADOR, SE·
RIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o~
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
em todo o Brasil é preocupante o agravamento do desemprego.
~
Em Manaus, os trabalhadores da construção civil saem
em protesto, denunciando que 18 mil dos 27 mil empi"ega:dos
do setor encontram-se desempregados.
__
Em São Paulo, os funcionários da Cofap rejeitarani _on"it~m
a proposta de demissões voluntárias e entraram- eni g-reve,
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mesmo depois tle a empresa comunicar um corte de mil empregados, sendo voluntária a demissão, porém, mil deveriam
ficar desempregados. Eis que os funcionãrios resolveram fazer
uma passeata em frente ã Cofap, na região de Santo Artdré,
em São Paulo, mostrando que não estavam de acordo.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, até quando o Governo vai ·inSistir ness~- política ecoD:ómica que, para combater
a inflação, insiste em diminuir a-s oportunidades de emprego
e;conseqüentemente, a produção, a oferta de bens e serviços?
Será que faz sentido resolver-se um problema, diagnosticado
como muito dinheiro- correndo atrás de poucos bens, diminuindo ainda mais a _oferta de bens e serviços? Há que se
pensar na importância de criação de instrumentos de política
econômica, fazendo que a economia caminhe noutra direçáo!
Se o governo está muito preocupado com everttú.ãis aumentos de salário, que pudessem_ çrescer além da produtividad-e, o fato concreto, hoje, é que os salários estão crescendo
bem menos do que o valor da produção-por-pessoa empregada
na economia. Já vem de há tempo crescendo menos do que
a produtividade.
Por essa razão, é que os indicadores econômicos demonstram o d-eclínio da participação dos salários na economia.
Mas, se fos~e essa a preocupaç·ão _fundamental, poderia o
Governo, perfeitamente, dialogar com trabalhadores e empresários, e diante de alguns condicionantes, mostrar o que seria
possível e o que seria impossível para o objetivo de se garantir
crescimento e combate à inflação.
Corno primeira proposição, seria irhportante garantir aos
trabalhadores o direito de conhecer a distribuição do valor
adicionado em cada unidade empresarial neste Páis, em cada
unidade produtiva,_ em cada empresa, seja ela privada ou
pública, seja um banco, uma farmácia, uma fábrica, uma tinturaria, uma sapataria õu uma grande cadeia de supermercados.
·
Seria importante poderem os trabalhadores- como agora numa situação como essa da Cofap, Companhia Fabricadora de Peças, de Santo André e Mauá - sentar-se à mesa
.com a direção da empresa e que lhes fossem mostrados os
livros, destacando-se a parte do valor adicionado que vai para
os impostos, para os jurOs, para os aluguéis e a parte que
vai para os salários. Que pudessem verifiCar se está havendo
excesso de pagamentos de juros, verificar o valor dos impostos
que estão sendo pagos. E aí, num diálogo, pensar-se com
clareza.
:É possível, sim, aumentar a produção, o nível de emprego, desde que se garant!l uma certa margem. desde que se
garanta uma diminuição das alíquotas. Seria até possível imaginar-se um caminho em que diminuindo-se as alíquotas se garantiria maior arrecadação de impostos, em função do aumento da produção.
~as _.parece que o Governo encontra-se imobilizado.
~O Sr. Oivaldo Suruagy -Permite-me V. Er" um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY -Com satisfação.
O Sr. Dival~o Suruagy- A face mais cruel, o lado mais
trágico da crise econômico-financeira que se abateu sobre
o País é o desemprego em massa, onde miJhões e milhões
de pessoas são jogadas nas ruas da am-irgura, passam a temer
o futuro e a ter receio do amanhã. Este quadro, que é bastante
preocupante, ainda não mereceu, pelo menos que eu saiba,
uma preocupação maior das autoridades governamentais. Pelo
contrário, há uma certa euforia em se anunciar milhares e
milhares de demissões no setviço público, milhões de pessoas
desempregadas no setor privado, como se fosse símbolo de
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eficiência ou de capacidade administrativa. Fulã.riO -demitiu,
enxugou a folha de milhares e milhares de pessoas; issso é
anunciado através da tel;evisão _c()m toda a pompoSidade que
o Governo possui;como se fáSsé Caractéi-tstica de competência

administrativa. Essa insensibilidade social vem agravando as
distorções e os problemas deste País, aumentãndo o índice
de criminalidade e de delinqü-ência, --tudo isso, é o quadro
cruel da crise que o no_sso País está vivendo e enfrentando.

Daías minhas congratulações a V._ Ex~ por denunciar, mais
uma vez, da tribuna da Câmara Alta do_País este abuso,
esta insensibilidade das autoridades_ do Governo para unf pro-

blema de tanta gravidade. Meus parabéns, Senador EO.uardo
Suplicy.
·
O SR. EDUARDO SUPLICY -Agradeço a V. Ex• pelo
aparte, prezado Senador DiValdo Suruagy. V. Ex' também
tem denunciado, no Senado Federal, a necessidade de uma
mudança de rumos da política económica.
Vejam que o Presidente do Sindicato Nacional da Jndústria de Construção de Estradas, Pontes, Portos, Aeroportos,
Barragens, PavimentaçãO,: TibériO Cés'af Gadelha, anunciou
ontem que o conjunto das .emp'resas qa construção .civil, de
empreiteiras, demitiu, naqa_- met:J.OS do que ~00 mil operários,
de janeiro a outubro __ deste ano, em função da queda nos
investimentos no setor público em obras de infra-estrutura.
O Governo pareée- estar dando prioridade ao pagamento
do serviço da dívida pública, do serviço da dívida externa
e da dívida interna. Fez-se iss.o já este ano, em 1991, quando
os_ encargos financeiros a_tingem a Ordem de 27% no _Orçamento Federal; somando para o ano·que vem 46%, conforme
a mensagem orçamentária do Go_vem9, Federal que estamos
analisando na Comissão Mista de _ürç~mento.
. .•
Preocupa-me o Governo res_olver dar prioridade ao pagamento_ de encargos financeiros, inclu~ive junto aos cr~dores
internacionais, deixando em segundo plano a questão da condição de vida dos trabalhadores, ora sofrendo o desemprego
em larga escala, desempregq que, como sabemos, numa economia organizada em moldes capitalistas, tem a função de
procurar dobrar a espinha dorsal da organização da classe
trabalhadora procurand"O fazer com qu-e os sindicatos dos trabalhadores desolicitar aumento de sal_ários, direitoS_ soCiais,
âs vezes fazendo, até inesmo, que deiXem de procUrar-obter
a própria recomposição do poder aquisitivo de sua remuneração. Muitas vezes, em função do reçeio do desemprego,
no desespero, são os trabalhadores instados a receberem diminuição de remuneração.
A Folha de S. Paulo reporta o dramático depoimento
de um metalúrgico da Cofap, José Francisco Santos, de 36

anos, que ficou surpreso quando viu seu nome na _lista de
mil derríitidos, na segunda-feira. Ele tral:ialha há dez anos
como inspetorde qualidade, na unidade de Mauá. Diz algumas
palavras que, dada a relevância da sua condição, dada a fonna
como ele hoje está representando a cOndição de desespero
de milhões de pessoas que estão indo para a rua, permito-me
ler:

··

"Folha - Como o senhor soube que havia sido
demitido?
José Francisco dos Santos- Vi a relação dos demitidos, que estava no pé da chapeira, antes de ela ser
rasgada. Procurei e achei meu nome.
Folha - E qual foi a sua primeira reaçáo?
Santos- Ffquei sUrpreso. Não esperava ser demitido depois de tantos ·anos de trabalho.
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Folha - A Cofap afirma que as demissões são
. necessárias para adequar seu quadro funcional ao faturamento da empresa. Como o senhor avalia esta decisão?
Santos- Estamos passando por uma cris~, mas
que não foi provocada pelos trabalhadores. A política
da direção da empresa foi muito· rígida dian~ deste
momento difícil e não será ãtravés da demissão em
massa que vai conseguir retomar a produção ou reaquecer a economia.
__
Folha - O senho aCredita que ex.ista uffia saída
para esta situação?
Santos - As pessoas estão sem perspeCtivas, mas
o Governo tem que ter uma política que gere empregos.
As pessoas não estão preparadas para enfrentar esta
crise."
Ora, Sr. Presidente, sr-o~ e Srs. --Senadores, aqui está a
expressão do desespero de tantos dos que já estão próximos
-da situação de serem descamisados. E vejam que o Sr. Santos,
casado há 8 anos, com 2 filhos, mora em Santo André em
urna casa de 8 q)modos dividida co-m Súã mãe e_ com seu
irmão; paga pelo imóvel um aluguel de 180 mil cruzeiros e
. o seu salário mensal era de 300 mil. E, agora, diante de milha~ tes- de pessoas que naquela região também estão desempregadas, para onde ele vai? Enfrentar a fila do seguro-desemprego e receber bem menos do-que-estava percebendo. Como
irá ele pagar o aluguel? Como irá comprar os alimentos para
seus ftlhos? Vai precisar criar alternativas! Mas é nossa responsabilidade estar pensando em alternativas! Se o GOverno se
-mostra imobilizado, cabe ao Senado Federal, à Câmara dos
Deputad'?s, enfim, ao Cohgt~SsO_Nacior,tat: pi'ocurar criãr -alternativas. As alternativas, Srs. Senadores, não podem passar
pelo caminho da diminuição da produção. Se hoje vivemos
"Uln processo de estagnação, de concentração de renda e de
riqueza, é preciso assinalar que essa concentração- está-se agravando e, em si mesma, é uma das razões da crise.
Grandes cientistas sociais, economistas; já assinalaram
que, l'n:uitas vezes, uma economia capitaliSta entra em crise
eni função da acumulação de capital. E hoje é ínteressante
observar que muitos empresários deixam de ínvestir, uma
vez que percebem a capacidade instalada de suas empresas
não aproveitadas. Como_ vªp investir se estão apenas com
30, 50% da sua capacidade sendo ~tilizada? Sem investimentos, onde fica o setor dinamizador da economia, se o próprio
Governo, por sua vez, também corta investill)entos; ou não
os faz em áreas que poderiam dinamizar, reativar a economia.
~preciso acordar, chã.Coalliar! É preciso q·ue·o Ministro
Marcílio Marques Moreira olhe para a inteligência de seus
antecessores, inclusive daquele qualificado por ele como um
de seus mais queridos, o ex-Ministro San Thiago Dantas, que
acreditava na possibilidade do crescimento para se combater
a inflação, sem o sacrifício dos trabalhadores.
Existem outros procedimentos além da proposição da
abertura e da discussão sobre a destinação dos componentes
do valor adicionado. Se o Gove_rno quiser ter uma disciplina
no que diz respeito aos aumentos de preços e de salários,
poderá até condicionar as alíqllotas de impostos relacionando-as ao próprio comportamento dos salários e dos preços.
As _alíquotas seriam tão mais benéficas na medida em que
os salários não crescessem mu_ito além dos ganhos de produtividade. No entanto, seria necessário se levar em conta que,
na história recente do Brasil, os salários cresceram menos
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do que os ganhos em produtividade. Portanto, há de se criar
meios de recuperação da participação dos salá~os na ecóno~ia
brasileira, e há que se atentar para as oportumdad~s de ahvação da economia para que se elimine a miséria. E é nesse
sentido que se insere a proposta de garantia de renda mínima,
sob a forma do Imposto de Renda Negativo,
Na conclusão, Sr. Presidente, gostaria de ressaltar a importância da audiência que, dentro de instantes, o Presidente
da Comissão Parlamentar de Inquérito, incumbida de examinar os devias de recursos do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, Senador q_aribaldi Alves Filho 3 terá com o Presidente da Caixa Económica Federal, Sr. Alvaro _Mendonça,
em função de o Sr. Lucas Pirajá, responsável pelo Setor de
Liquidações Extrajudiciais da Caixa Económíca Federal em
São Paulo que, ontem, prestou depoimento naquela Comissão, ter sido, na véspera, pressionado pelo Diretor Financeiro
da Caixa Econômica Federal, Mílton Luiz de Meio Santos,
para que não comparecesse à CPI, a fim de denunciar. Trata-se
de uma denúncia das mais sérias, segundo â qual recursos
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não foram escolhidos pelo Comind, e que o Banco· Central havia liberado
a restituição de ativos aos antigos acionist&s do Comind, após
o término do processo de liquidação extrajudicial, sendo que
não havia ainda sido restituído ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço todo o volume de recursos recolhido por
aquela intituição, ao longo de_ anos, em nome do referido
fundo. Não poderia o Banco Central e nem a Caixa Económica
Federal permitirem isso. E quando o antigo responsável pelo
setor de liquidações extrajudiciais comparecer à CPI para relatar esse fato, eis que o Diretor Fin~nceiro da Caixa, Milton
Luiz de Melo Santos, ameaça o servidor, dizendo que ele
seria demitido, que seria punido, que não deveria falar a
verdade.
Ora, Sfl's e Srs. Senadores, quero dar o meu integral
apoio à ação que agora será eiripreendida pelo Senado:r: Garibaldo Alves Filho que dirá ao Presidente da Caixa, Alvaro
Mendonça, que tal procedimento é inadmissível. Não pode
um servidor público, quando vai prestar depoimento transmitindo algo importante_, ser pressionado por seus superiores.
Gostaria, ainda, Sr. Presidente, de ressaltar a importância
da mais rigorosa apuração relativa aos fatos denunciados, ontem, pelo Jornal do BrasU e, hoje, por toda a imprensa, sobre
os procedimentos irregulares que envolveram brasileiros no
âmbito do BCCI - Banco de Crédito e Comércjp Internacional- instituição resp-onsável por fraudes, em vários países,
estimadas em 15 bilhões de dólares,
Há que se apurar o que houve com o ex-Embaixador
do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Corrêa da Costa, que
recebia salário de 12.600 dólares do referido banco. Este é
um assunto da maior grãvidade.
É preciso que se averigue cOmo foi possíV-el ao então
Coordenador do BCCI para a América Latina, S,M,Shaffi,
dar ordem para depositar a quantia na conta de Corrêa da
COsta em agência do Banco em Nova Iorque, a partir de
3 de novembro de 1986, apenas dois dias depois de o Embai--xador ter deixado o Posto em Washington.
Como foi poSSível ao Banco Central autorizar a ação
desse Banco? E em que medida a ação desse Banco no B~asil
estava de acordo com as normas bancárias estabelecidas nos
regulamentos da Constituição Brasileira, da Lei sobre o fun-

Sábado, 23 l>243

cionamento dos bancos _e do Conselho Monetário Nacional?
Muito obrigado, (Muito bem!)
ATO DO,PRESIDENTE N• 796, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares e de conformidade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8,112, de 199ll, no Ato da
Comissão Diretora n9 01, de 1991, e tendo em vtsta o que
consta do Processo n9 014.785/91-9, resolve nomear Severo
Cândido da Silva Filho para exercer o cargo, em _comissão,
de Assessor Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador João França.
Senado Federal, 22 de novembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 797, DE 1991

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atibuições regimentais e- iegU.l3I11e_n~ar~s e de conformidade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão DiretOra n 92, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2•, da Lei n• 8.1!2, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n9 01, de 1991, e tendo em v1sta o que
consta do Processo n' 014.785191-9, resolve nomear Geraldo
ArraesMaia para ~xercero cargQ_,_em cO~iSSãó, de Assessor
Técnico, Código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do Senador Mauro Benevides.
Senado Federal, 23 de novembro de 1991, - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
PORTARIA N• 43, 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 9013973/90-8, resolve aplicar
à servidora Edwiges de Oliveira Cardoso, Analista Legislativa,
Matrícula n9 2452, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
a penalidade de Advertência, cOm base nos arts. 127, I, 129
e 116, XI, da Lei n' 8,112, de 11 de dezembro de 1990, e
nos arts. 546, IV e 558, II do Regulamento Administrativo
do Senado Federal,
Senado Federal, 21 de novembro de 1991. - Senador
Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.
PORTARIA N• 44, DE 1991
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso das
suas atribuições regimentais, resolve designar Adriano Jorge
-SOUto; mat. 0183, Especialista em Administração Legislativa/Análise; Marcelo Augusto Bernardes Normando, mat.
1317, Especialista em Administração Legislativa/Análise; Ronaldo Wagner Carmona, mat. 1435, Especialista em Administração Legislativa/Análise; e Carlos Ney Madeira, mat. 1153,
Especialista em AdministrftçáO Legislativa/Análise, como secretário, para, sob a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Inquérito incumbida de apurar os fatos constantes
do Processo n• 000433191-8/CEGRAF,
Senado Federal, 21 de novembro de 1991. -Senador
Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.
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SENADO FEDERAL
- SUMÁRIO
1- ATADA2WSESSÃO,EM25DENOVEMBRO
DE 1991
.. .
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDI)3NTE

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
- N' 292/91 (n• 659191, na origem),de agrade.cintento
de comunicação-..1.2.2- Oficio do Sr. Primeiro Secretário da Câtitará
dos Deputados.
- N9 331/91, coõiunicando a aprovação da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 10/91, que
altera a composição e a organização interna do !ribunal

Regional do Trabalho da 3• Região, cri'a cargos .e funções
e dá outras providências.
1.2.3- Ofício do Sr. Ministro da Justiça
- N• 1.139/91, solicitando autorização para comparecer ao Senado, com o objetivo de prestar esclarecimentos
a respeito de matéria publicada no jornal O Globo em
sua edição de ontem.

1.2.4- Comunicação da Presidência
- Abertura de inscrições para interpelações ao Sr.
Ministro da Justiça, que cotnparecetá ao Senado amanhã,

- N• 997/91, encaminhando o Ofício né 256/91-STJ; ·
em que se pede a alteração de Anexo do Projeto de Lei

n• 2.0.33, de 1991, que dispõe sobre a reestruturação do
Tribunal Regional Federal da 3• Região, e dá outras provi·
dê-ntias.

1.2.6- Oficio da Liderança do PDT
. .
-N• 293/91, de substituiçãode.membm na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos PUblicas e Fiscalização.

1.2.7- Comunicação da Presidência .
..;_ Comparecimento ao Senado, ·no· próXiino dia 27
do córrente~ às 14 horas e 30 minutos, do MinistrO da
Infra-Estrutura, Dr. João Eduardo cerdeira de Santanà,
atende~do à convocação feita atiavéS :do ReqUerimento

n' 641/91.
1.2.8 - Leitura de Projetas
.. . .
- N• 382/91, de autoria do Senador Monsueto de
Lavor, que acrescenta§

.3~'

ao art. 12 da Lei n 9 8.112,

de 16 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime
único.
~ N~' 383!91, de autoria do Senado_r Ney Maranhão,
que concede pensão e_special a Sebastião Bernardes de_Souza Prata e dá outras providências.
·

1.2.9- Discursos do Expediente
às 14 horas e 30 minutos.
SENADOR NEY MARANHÃO -Razões da apre·
1.2.5- Ofícios do Presidente da Câmara dos Depu- . sentação de projeto de lei de autoria de S. Ex•, que concede
tados
pensão especial a Sebastião de Souza Prata - Grande
- N• 1.012/91, informando que foi constituída no dia Otelo. Defesa do r~exame, pela Comissão compete~te,
21 do corrente, a Comissão ESpecial destinada a proferir
do Projeto âe Lei da Cifmara ll' 85/91, que dá nova redação
parecer à Proposta de Emenda à Constituição n• 61/90, a parágrafo do art. 3• e aos arts. 7• e 9• do Decreto-Lei
n• 288, de 1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei n•
que dispõe sobre a remuneração dos deputados estaduais
·
e dos vereadores.
1.455n6 e ao caput e ao § 2• do art. 10 da Lei n• 2.145/53.
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EXPEDIENTE
CBNTRO GRÁFICO DO SBNADO PBDERAL
PASSOS PÓRTO

Diretor-Geral do Seoado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL
Iapreuo sob respouabüidade da Meu do Se•ado Federal

Diretor Executivo

ASSINATURAS.

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor AdmiDi&tralivo

WIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor IDdustria.l

SeJDeStral ··-···"·······························"···-···"·······························--- Cr$ 3.519,65

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Direlor Adjunto

Tiragem 2200 c:xcmplarca.

SENADOR EPITÁCIO CAFETEII~.A ~Valoriza · ·aó caput do -art, 37 do.Decré(ocLei n'-1.455, -de 7 de abril
de 1976 e ao caput e § 29· do art. 10 da I:ei n' 2~145,
ção dos trabalhos das comissões permanentes dà Casá.
SENADOR CÉSAR DIAS- Projeto de decreto le- de 29 de .dezembro de 1953. Apreciação sobrestada por
gislativo que fOrmalizará junto à Mc~a, que susta ,a- effcàCii:l. · fáftà ~e Quorum para a'votaÇãÜ'ÕQ ltequf:~rhêilto 0°797/91.
da Portaria n' 580, de 15-11-91, do Ministro da Justiça~ -. - Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
que declara como posse permanente do grupo. indígena 9, de 1985 (n' 90185, na Câmara dos Deputados), que aprolanomami a área _que especifica.
va o texto do Acordo Básico Sobre Privilégiõs e Imunidades
SENADOR CHAGAS RODRIGUES~ Reajusté ao e RelaçõesJnstitucionais entre o Governo da República
saláriO triínímó. A'pelo em favor da- não desativação do Féderativa do Brasil e o Instituto InteratneiíCãnO de Cob~
ramal ferroviário- entre os municípios de Altos :.__ Luís petação para a Ag.dcOitúra, celebrado em Brasília, a 17
de julho de 1984. Aprovada. À promulgação.
Cortêa-PL
·
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES~ Mensalidades escolares.
SENADOR MAURíCIO CORRêA ~ é:oniiità jurídico entre o .Clube de Regatas do Flamengo, a FIFA e
a CBF.
.
..

Redação final do Projeto de. Decreto .Legislativo n'
19185 (n' 72184; na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo Geral de Cooperação entrê o GOverno
da República Democrática de São Tomé c- PrínCipe, con·
cluído em Brasflia, a 2(\ de junho de 1984. Aprovada. À
promulgação.
· ·
·
·

1.2.10- Leitura de Projeto
.
-ProjetO .de Decreto Legislativon~ 135/91 ,_de autoria
do Senador César Días, c}ue sus'ta -a-- éficácii( da Portaria
n' 580; de 15 de novembro de 1991, do Ministro'de Estado
da Justiça, que declara como posse permanente do grupo
indígena Ianomami a área que especifica.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 278191,
de autoria do Senador Nelson CarneirO, que _altera o item
III do art. S' tia Lei n' 8.059; de 4 de julho de 1990. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
1.3.1 - Discursos após a Orde111 do Dia

1.2.11- Requerimento
- N' 844/91, de autoria do Senador César Dias, solicitando a convocação do Ministro de Estado da Justiça, para
expor, perante ao Plenário do Senado, as razões que levaM
ram o GOverno' a demarcar áreas de terras para posse
permanente do grupo indígena Ianomamí. Prejudicado~

1.2.12- Comunicação da PreSiaênCIS- Deierimento ad refereodum da Comissâo Diretora
do Requerimento-o' 836191.
·
·

1.3- ORDEM DO DIA
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. 39 e aos arts.
7' e 9' do Decreto-Lei n' 288, de 28 de fevereiro de 1967,

SENADOR. ESPERIDIÃO AMIN - Comparecimento amanhã, junto â Comissâõ-de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, de aUtoridadeS governameniãiS Visando
esclarecimento sobre ;reajustes de preços.
.

.

'

SENADOR NELS.ON CARNEIRO ~ Política salarial do Governo e, em especial, a dos procuradores autár·
quicos.
1.4 _:__ENCERRAMENTO

. 2- ATAS DE COMISSÕES.
3- MESA DIRETORA

4- LÍDERES

EVI CE-LÍDERES DE PAJáiDOS

5- COMPOSIÇÁO-l>AS COMISSÕES PEÍUIÜNENTES
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Ata da 2118 Sessão, em 25 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides,
Alexandre Costa e Magno Bacelar

ÀS 14 HORAS E 30 MiNVTOS, .AcHAM-$E PRESENTES OS Sl{S. SENADORES:

É lido o seguinte:

AV. G:MISAA/01139-.

Em 22 de novembro de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Abdias do Nascimento - Affonso Camargo - Alexan- Senador Mauro Benevides
dre Costa - Almir Lando - Carlos Patrocútio - Dirceu Car· DD. Presidente do Senado Federal
neiro- Elcio Álvares- Garibaldi Alves Filho -João Calmon
Senhor Presidente.
-Jonas Pinheiro- José Fqgaça -·Jose Richa_- Jülio Caril.Reporto-me à informação publicada no jornal O Globo,
~- Jutahy Magalhães - Louremberg Nunes Rf?cha - Lucf- em sua edição de ontem, no sentido de que Senadores teriam
dio Po_rtella- M.ansu~to de ~or- Marco Mactel- M!lu~~ tecido críticas à demarcação, por ·ato deste Ministério, da
Be?eVIdes -. Metra Fll~o- Motsés Abr~o- Nabor Júmor - ·· Reserva dOS Índios Ianomamis.
Oztel Carnet_ro - Rachtd Sald~nha Derzt - Ronaldo Aragão
Em se tratando de assunto de relevante interesse público,
-Telmo Vieira- Wilson Marhns.
solicito a Vossa Excelência que, nos termos do art. 397, inciso
t
II, do Regimento Interno do Senado Federal, autorize a minha
presença nessa Casa com o ob jetivo de prestar todos os escl~re~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de cimentos que se fizer_em necessários n~ qUe respeita a esta
presença acusa o comp'arecirílento de 27 Srs. Senac!_ores. H~ matéria.
vendo número regimental, d~claro abert3; a ses~ão.
Aproveito o ensejo para reiterar rrteus protestos de eleva~
-dà estima e distinta consideração.- Jarbas Passarinho, Minis~
Sob a proteção âe Deus, iniciamOs nossos trabáJ.hos.
tro"da_ J~:~stiça.
O Srs. 1~ Secretário prOcederá à leitura do Expediente.
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com relação
É lido o seguinte:
ao exJiedie"nte que acàba de ser lido, a Pre_sidência comunica
ao Plenáiíõ -que se encóritram abertas as inscrições para interpelações-ao Senhor Ministro de Estado da Justiça, que compaEXPEDIENTE
recerá ao Senado amanhã, às 14h30min.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevJdes)- Sobre a mesa, ofíCiO" que será lido pelo Sr. 1~ SecretáriO:
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
É lido o $eguinte:
N' 292/91 (n' 659!91, na origem), dé Zl do corrente, de SGM/P n' 1012/9(
agradecimento de comunicação, referente à aprovação das
Brasfiia, 22 de novembro de 1991
matérias constantes das Mensagens SM no;'> 384 e 385, de 12 Excelentíssimo Senhor
de novembro do corrente ano.
--Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
Nesta
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício n' SM/1020/91, de 22 de outubro
de 1991, dessa Casa, ·ínformo a Vossa Excelência que foi
N~ 331, de 21 do corrente, comunicando a aprovação
da Emenda do Senado_ao Projeto de Lei da Câmara n? 10, constituída no dia 21 do corrente, a Comi~são Especial destide 1991, de iniciativa" do Tribunal Reglonal do Trabalho, que nada a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição
altera a composição e a organização interna do Tribunal Re- n• 61, de 1990, que "dispõe sobre a remuneração dos depugional do Trabalho da 3• Região, cria cargos e funções e dá tad-os estaduais e_ d.9~ Vereadores, de autori~ cJ_o Senado Federal.
- ··
·
-outras providências.
Colho
o
ensejo
para renovar a Vossa Excelência prote~tos
Pwjeto enviado à sanção em 21-11·91.
de apreço. --::- lbsen Pinheiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O expedienO SR. PRESIDENrE (Mauro Benevides) - Está finda
leitura do Expediente.
te lido vai à publicação.
Sobre a mesa, outro ofício do Presidente da Câmara dos
Sobre a mesa, aviso do Sr. Ministro da Justiça que será
lido pelo Sr. I' Secretário.
·
- Deputados que será lido pelo Sr. I' Secretário.
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OFÍCIO N• 256/9l,STJ

lÕ lido o seguinte:

SGM/P n' 997
Brasflia, 2<Jde

nove~mbro

de 1991

Excelentíssimo Senhor
Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
'Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, em anexó, ·p-ara a- eve-ntual apreciação dessa Casa, Ofício n• 256/91-STJ, de 6-11-91,
do Supeiío! Tribunal de Justiça, em que se pede a alteração
de Anexo do Projeto de Lei, aqui registrado sob n" 2.033,
de 1991, que "dispõe sobre a- reestruturação dQ Tribunal Regional Federal da 3n Região, e dá out!as providências~';
Trata-se de proposição que já foi aprova-a-a- na Câmara,
- autógrafos encaminhados à revisão pelo Ofício PS/GSE/314/91, de 13-11-91-, tendo sua redação finars~ido votada
em 30-10-91, antes, portanto, da remessa da referida comunicação, aqui protocolizada em 7-11-91.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
de apreço. - Ibsen Pinheiro, Presidente.

Brasilia-DF, 6 de novembro de 1991
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Ibsen Pinheiro
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, cumpri~
mentando-o, para solicitar a substituição do Anexo ao Projeto
de Lei n" 2.033/91, que trata de reestruturação do Tribunal
Regional Federal da 3• Região, tendo em vis.ta que, por lapso
da Secretaria deste. Tribunal, os códigos das três primeiras
colunas da esquerda foram grafados erroneanierite. Onde está
JF-DAS-100, JF-AJ-020,~JF-NS-900 deve ser, respectivamente, TRF-DAS-100, TRF-AJ-020 e TRF-NS-900.
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima_ e dcstinta _consideração.
- Ministro Antônio Torreão Bra:z, Presidente <;lo Superior
Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal.

ANEXO
(Art.

, de

de

de 1991)

QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA SECRETARIA
DO TRffiUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3• REGIÃO

N°de Cargas

Grupos

Categorias/Cargos

Direçao e
Assessoramento
Superiores
(I'RF-DAS-100)

Diretor de Subsecretaria
Diretor de Divisao
Chefe de Gabinete
Asse8sór de Juiz
Assessor Judiciário

TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-101
TRF-DAS-102
TRF-DAS-102

10

Técnico Judiciário
AUXiliai J udiciárío
Ai<:iidente Judiciário
Agente de Segurança
Judiciária

TRF-AJ-021
TRF-AJ-022
TRF-AJ-024

100
180
66

TRF-AJ-025

Outras Atividades
de Nfvel Superior
(I'RF-NS-900)

Médico

TRF-NS-901

Processamento
de Dados
(I'RF-PR0-!600)

Analista de Sistemas
Programador
Operador
Digitador

Atividades
de Apoio
Judiciário
(I'RF-AJ-020

Outras
Atividades
Nfvel Auxiliar
(I'RF-NA-1000)

Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos

Códigos

~

TRF-PR0-1601
TRF-PR0-1602
-TRF-PR0-1603
TRF-PR0-1604
TRF-NA-1006

03
12
10
09

57
02
03
07

06

20

30

~
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -~O ofício
lido será despachado à Comissão-de Constituição, _Justiça e
Cidadania, para ser anexado ao processado do Projeto de
Lei da Câmara n' 106, de 1991.
Sobre a mesa, ofício qlle _será -lido pelo Sr. i" seCretáiio.
É lido o seguinte:
~
· =OFÍCIO N' 293/GMC/91
~
. ·~~
~ ~
Brasília, 20 de novembro de 1991
Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência as necessárias--Providências
no sentido de substituir o meu nome pelo do nobre Senador
Magno Bacelar, como membro titular da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Informo-lhe, outrossim, que o relatório setorial da área
de Meio Ambiente não sofrerá prejuízo de descontinuidade
e obedecerá rigorosainente a ás -prazos estabelecidos.
Cordialmente, - Senador Maurício Corrêa, Líder do
PDT.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Será feita
a substituiçãO solicitada.
. _
_
A Presidência lembra ao Plenário cJue comparecer{ ao
Sen-ãdo, no próximo dia 27 do corrente, às 14h30min, Sua
Excelência o Ministro de Estado da Infra-Estrutura, Doutnr
João Eduardo Ce~deira de Santana, atendendo à convocação
feita através do Requerimento n' 641, de 1991.
As inscrições para interpelações ao Senhor Ministro estão

aberta a partir de hoje.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência lembra aos _Srs. Senadores que amanhã deverá comparecer ao plenário da Casa S. Ex~ ·o Ministro de Estado da
Justiça, _Jarbas Gonçalves P~ssari!Jh~ 1 e'" n~ próxima _qu~rta
feira, S. Ex• o Ministro da Infra-Éstrutura, Dr. João E.duardo
Cerdeira de Santana. Até mesmO Porque essas pautas vão
ficar ·embargadas em razão da presença de S. Ex~_,__a Presidência pretende, se houver aquiscência do Plenário, convcJcar
sessão extraordinária pãra às lQ horas da próxima quarta-feira.
Amanhã, terça-fe-ira, ·às 19 horas, deverá o Congresso
Nacional reunir para apreciar matérias- cot:ts-tantes da Ordem
do Dia, a priméira- delas, o veto ·do Senhor Presidente da
República à política da Lei Salarial. Portanto~ a Presidência
pede aos Srs. Senadores que permaneçam em Brasília, inclusive no final da semana, porque é possível, também, que,
nos próxiilloS -sábados e domingo haja sessão do Senado Federal, naturalmente para apreciar aqoeias matérias qu~ j~_trami
tam nesta Casa, e as demais o-riginãis da o~tr3, Cãsa do Parlamento brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobrea mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. ro S_ecretá,rio.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 382, DE 1991
"Acrescenta § 3o do art. 12 da le-i n~ 8.112_, de
16 de dezembro de i990, que dispõe sobre o regime
único."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' Acrescenta-se ao art. 12, de Lei n' 8.112, de
11 de dezembro de 1990, o seguinte:
"§ 3~> A inSCriÇão pai-ã concurso públiéo é grãtllita, proibida a cobrança de quaisquer emolumentos,
taxas ou qualquer outra forma de pagamento pelos
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órgãos da administfação direta, indireta e fundacional
da União."
Art. z~ Esta lei ·entra em vigo~ _na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
· Justi!Í~açll~
.
~

ein

A ·constituiçãoo Fe-dei-ai cOnsà"gra
seu texio- co~o um
dos princípioS fundanieiitciís-a Igualdade de oportunidade para
·
_ _- __ -- o ingresso no serviço púbJico.
__
O concurso público paranos qUadios ·runCiónais
da administração pública é uma forma democrática de seleção
e~ cóbrança de taxas ou emolumentos restringe a participação
de quantos não podem arcar com esse ·õnus.
·
· · A imprensa tem noticiado a grande afluência de jovens
aos concursos rece·ntemente aber.t95., Como por exéhiplo o
do Banco do Brasil ao qual acorreram mais d_e 30.000 Cãiiaidatos.
·
Ora, a cobrança de taxas ou outros encargos termina
por converter-se em fonte espúria de_ re_c~ita pública, sobretudo nest~ contingência económica, ~tual em que vive o País,
onde os salários mal dão para o sustento das fami1ias. E mais,
se_ é verdade que a realização de um certame dessa natureza
implica na realização de despesas, também é verdade que
o montante de tal despêndio deve ser cuSteado por recursos
orçamentários que cada repartição, antevendo a necessidade
de realizar tais eventos, deve de antemão incluir em sua proposta orçamentária anual.
E, se por ventura a necessidade de se realizar concursos
imprevistos, os recursos necessários deverão ser buscados na
reserva de contingência·, cria,_da justamente para servir de fonte
de recursos a· abertura de créditos suplementares ou especiais.
O que é preciso a·todo custo é elimip_ar es$a forma indireta
de discriminação social contra as camadas ma_is pobres _da
população que, muitas vezes deixa de ascender na escala social
por falta de recursos para custear sua inscrição nos concursos
:~.::_·__
públicos.
A presente proposição vai ao encontro _des_sa justa aspiração social.
~
~
~
~.
Sala das Sessões, 25 de novembrode 1991. -Senador
Mansueto de Lavor.
--

iTigresso

~
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-- _ _ _ --

_____
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LEGISLAÇÃO CITADA~
LEI N' 8.112
DE 11 DE NOVEMBRO DE 1990
Dispõe Os-obre o regime jUrídico dos Servidores Públicos Civis da União,das autarquias e das fundações
públicas federais.
- -~.,-;:-.-. .---.-;. ; ..... -, --~--~·· ...... -........ ~······-·· ····--~~--~···········
~ Art. 12. O concurso público terá validade de até 2
(dois) anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual
período.
-- ·-g- 1~ O praZo de validade do- concurso e as condições
de sua realização serão fixados em edital, que será publicado
no Diário Oficial da União e em jornal di'áfio de grande circulação.
§ 2~ Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade
não expirado.
-

~

................ ······· ··-··········-···········;-;-.-.;.·-.-.-.-.- ....... -. .....

-~···

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- decisão terniinativa.
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PROJETO DE LEI DO SEI'rADO
N• 383, DE 1991
'
Concede pensão especial a Sebastião Bernardes de
Sousa Prata e dá outras providências •.
O CongresSo NaCiOnal decreta:
Art. 19 É concedida a Sebastião Bernardes de Sousa
Prata uma pensão especial de Cr$840.000,00 Tóitocentos e
quarenta mil cruzeiros), valor este referente ao mês de novembro de 1991.
Parágrafo único. Essa pensão não se eStenderá a descendente ou a eventuais herdeiros do beneficiado.
Art. 2<:> A despesa decorrente desta lei correrá à conta
de Encargos PreVidenciários da União- Rettrrs~-sob supervisão do Ministéiio da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. -311 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposiçóes ein cotfttáiiO:
Justificação
Estamos apresentando hoje, nesta. Casa, O projeto de
lei que concede pensão especial ao cidadão Sebastião Bernardes de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo.
A presente iniciativa~~ devemos reconhecer - se faz
tardia.
Aos 76 anos, Grande Otelo prova que é e --setnpre foi
um homem trabalhador. São quase duzentos filmes, centenas
de peças e uma agenda de trabalho que faz invejá-a qualquer
artista. Por seus serviçOs prestados à arte e à cultura, mereceu
uma série- de homenagens, tanto do ex-Ministério da Cultura
do Brasil, como do francês, que o contemplou com a medalha
de comendador.
Sempre arredio às premiações, Granâe Otelo cofeciona
um invejável número de medalhas e prêmios. Foi premiado
com a primeira "Conija de Ouro" do cinema brasileiro, foi
duas vezes prêmio Moliere, Prêmio Assis Chateaubri~nd de
Rádio e Televisão, Prêmio Paulo Pontes de Teatro, além de
menções honrosas, cartões de prata e troféus no Brasil e·no
ç;cterior.
Sobre este grande personagem escr_eyeu o crítico de televisão José Simão:
- ·
- ·
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A uma afeição e reconhecimento a um dos filhos mais
ho_nrados e ilustres_ deste País, desejamos seja concretizado
neste projeto de lei.
A pensão especial, que propomos seja concedida a GranR
de Otelo, que já completou 76 anos de idade, representa
uma homenagem que lhe tributa o Cong~e:Sso Nacional.
Homenagem esta a um notável artista, mas, antes de .
tudo, um trabalhador incansável.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1991. - Senador
Ney Mara~ão.
À Comissão de Assuntos Socials - decisão termiR
nativa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os projetas
Jidos serão publicados e remetidos à comissões competentes.
(Pausa.)
Há oradores inscritos.
_
Co:nce_do a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente,
Srs. Senadores, dois assuntos trazemRme a esta tribuna, o
primeiro para apresentar projeto de lei que concede pensão
especial a Sebastião Bernardes de Sousa Prata, nos seguintes
termos:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N•
, DE 1991
Concede pensão especial a SebaStião Bernardes de
Souza Prata e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É concedida a Sebastião Bernardes de Souza
Prata uma pensão especial de Cr$840.000,00 (oitocentos e
quarenta mil crUzeiroS), valor este referente ao mês d~ novemR
bro de 1991.
· Parágrafo único. Essa pensão não se estenderá a descenR
dente ou a eventuais herdeiros do beneficiado.
Art. 2<:> A despesa decorrente desta lei correrá â conta
de Encargos Pr~videnciáriOs- da _Uníão -_Recursos soh Supervisão do MiniStério da Economia, Fa~eÍJ.da e Planejamento.
Art. 39 Esta_ lei ~n~r~ _~'!I vigOr na dªta_ de sua publicação.
Art. 49 Revoganl.Rse as disposições em contrário.
"Ator gênio. Sua cara preta transparece um talenR ·
to policrómico.
_
..
_
Justificação
Grande Otelo, o grande talento desperdiçado por
Estâmos
apresentando
hoje, nesta Casa, o projeto de
"Mandala". Jogado fora em aparições espOrádicas e
esdrúxulas. A famosa novela do prometeu mas não lei que concede pensão especial ao cidadão Sebastião BernarR
deu, prometeu a Grande Otelo uma homenagem à sua des de Souza Prata, mais conhecido como Grande Otelo.
A presente iniciativa - devemos reconhecer - se faz
vida através do personagem Jonas Caetano. Mas não
tardia.
deu. Segundo o próprio Otelo: "Da minha vida só
Aos 76 anos, Grande Otelo prova- que ê e senlpre foi
foram riwstrãdos os porres."
lirii homem tral?alhador. _São quase duzentos filmes, centenas
A instável vida de Grande Pequeno Notável Otelo.
de peças e_ uma agenda de trabalho que faz inveja a qualquerSua vida profissional, pessoal, familiar e amorosa é a artista. Por seus serviços prestados à arte e à cultura, mereceu
_
sinopse da tragicomédia brasileira.
Uma série de homenagens, tanto do ex-Ministério da Cultura
A tragicomédia brasileira. Representada por um ator de do Brasil, como do francês, que o contemplou com a medalha
verdade. O atar que veste com a mesma desenvoltura as duas de comendador.
máscaras. A máscarã da tragédia e da comédia ...
Sempre arredio às premiações:,- Grande Otelo coleciona
Que sua genialidade seja reconhe;:ida em vida... Que um número invejável de medalhas e prêmios. Foi premiado
seja em vida a notável vida do Gran.de .êqg.eno Notável Otelo. com a primeira "Coruja de Ouro" dO dJ:ieffia brasileiro, foi
Um metro e meio de grande talento
duas vezes Prêmio Moliêre, Prêmio Assis Chateaubriand de
Inútil seria discorrermos mái 1 alilftá sobre__eSte grande Rádio e Televisão, Prêm1o PaulQ Pontes de Teatro, além de
homem. Quem não o conhece? s arito e Grande Otelo forR menções honrosas, cartões de prata e troféus no Brasil e no
~aram a dupla mais dinâmica e divertida do cinema nacional.
exterior.
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Sobre este grande personagem escreveu o c:r'ftiéq de tdevi~

são José Simão:
· ·- · ·
· · · ... , ·
., A to r g~nio. Sua cara preta traO.spareCe_ uril 1i1enio pÓllcrómico.

-

Grande Otelo, o grande talento desperdiçado por "Mandata". Jogado fora em aparições esporádicas e esdrúxulas.
A famosa novela do prqmet~u mas não deu, prometeu a Grande Otelo uma homenagem à sua vida através do personagem
Jonas Caetano. Mas não deu. Segundo o próprio Otelo: "Da
minha vida só foram mostrados os porres".
A instável vidado Grande Pequeno Notável Otelo.
Sua vida profiSsiOnal, pessoal, familiar e amoras~ é a
sinopse da tragicomédiã brasileira. A tragicomédia brasileira.
Representada por um ato de verdade. O atar que veste com
a mesma desenvoltura as duas máscaras. A máscara da -trãgéR
dia e a da comédia ...
Que sua genialidade- seja ·reconhecida em vida ... Que
seja em vida a notável vida do_Grande Pequeno Notável Otelo.
Um metro e meio de grande talento...
_
Inútil seria discorrer_ mais aincla sÇ>bre este grande homem. Quem não o conhece? Oscarito e 'Grande Otelo fOimaram a dupla mais dinâmica~ divertida_do,ciq_e~a nacional-:
A afeição e reconhecimeilto a urn~dOs filhos mais honrados e ilustres deste País desejamos que s~ja concretiZada neste
projeto de Iei.
A pensão especial que propomos seja coilt:ediga~- Grande
Ote]o, que já completou 76 anos de idade, representa uma
homenagem que lhe tributa o Congresso Nacional. Homenagem esta a um notável artista, mas, antes de tudo, a um
trabalhador incansável".
Sr. Presidente, o segundo assunto que me traz, hoje,
à tribuna, no exercfcíõ -da Liderança do GovernO, é a pre-oCuR
pação com os oligopólios.
Agamenon Magalhãe~, nos anos d~q~~!lta, apit.~.se!l.t?u
um projeto que ficou famoso com o nome de Lei Malaia.
Esse projeto iria SOluciónar, de uma vez por to~as, o problema
dos cartéis neSte Pãís.
Anos _e anos se passaram e, até a:gçra, esse proje-to praticamente não teve nenhum sucesso~ os oligopólios continuam
fazendo o que querem, não tomandó cOnhecimento das leis
deste País. E ch 3m a a atenção o fato de os economistas-defen·
derem a volta do controle para os oligopólios.- _
Léa Cristina, em entreviSta, registra o que·-àlguns eco-nomistas falam:
"Aumentos efetuados quase na mesma _época e
em percentuais que, na maioria dos casos, são_semelhantes. É desta forma que vêm agindo as indústrias
que compõem ·os oligopólios no Brasil: sequer tentam
disfarçar que, liberadas do _contr~le, promovem reajustes em perfeita SincrOnia~ Resultado: as cervejarias,
em pouco mais de um mês, aumentaram seus· preços
em quase 100%, contra uma inflação de ~5%; as-mOntaR
doras fixaram re-ajustes, em dois me-ses, aCima de
200%, em riiédia;-Contia Uma inflação de 45%. Sem
falar no aumento em torno de 40% que õs fabriciintes
de higiene e limpeza aplicaram. O fato é que, de ~anei
ra geral, os economistas vêm defendendõ a- volta do
controle de preços para os oligopólios.
O Diretóf da GPC, Gil Pace, que foi Secretário
do extinto Conselho Interministerial de Preços, por
exemplo, acha que os oligopóli9s e monopólios.:._ mesmo os artifiCialmente constituídos - devem, sofrer alR
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gum tipo de controle. E diz-issó,-friSalldo que é .. um
de merca9o" .. Ele faz um mea-culpa, lembrando
que- ajudou a consolidar a ação dos oligopólios; através
de suas associaç6es. de ~l~sse!_quando à frente:do CIP."
Tenho aqui, também, uma entrevista do Sr._ Gustavo
Franco. PerguntamRlhe:
"Globo- A equipe da exRMinistra z;éna Cardoso
de Mello dizia- q-ue ã abertura comercial conteria a
alta de preços de um mercado interno liberado. A atual
-·equipe mantém a· política de mercado livre, mas os
oligopólios reajustam preços sem problemas. Houve
·erro de avaliação?
Franco - Quando a Ministra Zélia dizia o que
âizia, estava men-tindo. A economia brasileira hoje não
tem condições de garantir o volume de importações
necessário Para enquadrar os oligopólios. Com as barreiras de impOrtação que ainda existem e com a nossa
realidade cambial, não há como enquadrar oJigopólio
algum.
.. , Globo- .Que motivos levam a atual equipe a deixar que os oligopólios fixem os a-umehtos que acham
que devem?
.
Franco - Liberar é uma maneira de limpar terreno, para que os diferentes sC::tores se ·ajustem entre
5:i. Entretanto, rriais cedo ou mais tarde, alguma forma
de controlar esses setores terá que ser adotada: via
controle de preços e do estabelecimento de uma legislação antitruste que realmente fullcione.
Globo -~O senhor defende a volta do controle
de preços pata os ofigop61ios?
Franco - Sem _dúvida. Com uma abertura de coR
mércio que nãO chega a produzir resultados e sem_uma
ãtitoridade allti~ruste; tem que existir algum control~.
-Do contrário, ós oligopólios abusam mesmo."
~liberal

Sr. Presidente, o grande responsável agora pela aprovação âessa lei é o Çórtgress_o Nacion~. Nós temos o CAD!,
tinia cómissão que aCompanha o coiriétciO e os oligópói!os.
Mas _se_m uma lei fo_rte, sem uma lei_ que_ sej~ respeitada,
coiilo otorre no)) Estádos Unidos da América, onde existem
os grandes cartéis e os grandes oligopólios, isso não_é possível.
Lá, ai daque!e que passe por cima da lei; ele recebe penas
que são pesadíssimas.
E no Brasil até hoje o Governo nãO-'teve--COndições de
apânhar ''pela gola" um desses chefes de cartéis. E, principal~
_-roente, Si. President~ e Srs. Senadores, quando a economia
brasileira caminha para a competitividade,_ caminha com a
disposição que hoje .tem o Governo Cõllot, de Iíquidar, de
uma vez por todas, com as estatais, que irãO-se tornar empresas
privãdas. E se não tiveriifós Uma leí ánfitfuSte forte, aprovada
pelo Congresso, irá s~ complicar -cada dia mais a economia
bra~ile.~ra::-Vejanl V! __ px'S, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
_os Gru.poS-Votoiantíriie João Sari.tos controlam 55% do coR
mércio de cimento neste País; Anakc;>l, 56%; Colgate-Palmolive, 26%; Gessy-Lever, 19%. Material de limpeza: Unileve e Johnson & Johnson, 55%._
POrtanto, Sr. Presidente, estou fazendo um alerta ao Congresso para que essà modificação da ecmioriila de meicãdo,
-ec'ononih! de competitividade seja féta o quanto antes. Que
seja aprovada uma lei através da qual o Governo e o País
possain controlar os oligopólios. Não sou contra de maneira
alguma a esse tipo de negócio-, ttfãs- pretisa;..Se realmente frear
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a iniciativa daqueles que querem aumentar incessa-ntemente muito a ver com a situação que estamos vrvenâo hoje -!...
os seus lucros.
-·que--áhgtlStia o povO brasileiro -, situação essa que pretendo
Sr. Presidente, quero também, fazei" uni apelo à Casa no pronunciamento que farei daqui a alguns minutos -abordar
relativo ao Projeto de Lei da Çâm~ra n"'S5; ria Casa de origem, até como prévia ao que assistiremOs amanhã na Comissão
de il.ticiatív_a:_ do Senhor Presidente da República que dá nova de Assuntos Económicos, quando aqui teremos a Secretária
redação ao § 1"' do art. 3~ e aos arts. 7~? e 9"' do Decreto-Lei de ·Economia, Dorothéia Werneck - e eu_gostaria muito
n' 288, de 28 de fevereiro de 1967, ao caput do art. 37 do de contar com a sua presença.
Decreto-Lei n' 1.455, de 7 de abril de 1976, e ao caput e
O SR. NEY MARANHÁO _:_ Muito obrigado. Estarei
§ 2' do art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953.
lá.
Dispõe sobre a saída dos produtos industrializados da
O Sr. EspCridião Amiri - ... _o Secretário Nacional de
Zona Franca de Manaus, para qualquer ponto do Território
Nacional.
Direito Ec:onômjcp, Sr. Ro(temberg, e o Diretor do DepartaEsse projeto está enl regime de urgência para ser- Votado, mento de Administração de Preços da SeCretaria de Econotalvez, na próxirria quart"a-feira.
mia, Celsius Lodder, que irão apresentar uma exposição, após
Recebi informações corretas, fidedignas, inclusive da Se- a qual serão inquiridos na Comissão de Assuntos EconómicoS
cretaria do Desenvolvimento Regional. Com respeito a esse por proposta deste Senador que o está aparteando.- Nobre
problema da Zona Franca de Manaus, achei conveniente ter Senador, estou, também, inconformado com a evolução dos
uma conversa com o Secretário do Desenvolvimento Regio- preços, não apenas de veículos automotores, e outros que
nal, Egberto BaptiSta, pOrque sou uilf Senador que debate são muito comentados, mas, principalmente, dos preços dos
muito essa questão de oligopólios e ca-rtéis. Fiquei surpreso gêneros de prime1ia necessidade, que são, normalmente, Sequando hoje S. Ex• me fez um apelo, para tr3.nsnlitír a esta liádor, geridos por cartéis, por monOpólios, oligopólios sempre
Casa, no sentido de que esse projeto fOsse--retirado de pauta disfarçados, ou dissimulados sob o manto da chamada iniciaem regime de urgéncia, porque tal projeto precisa ser mais tiva privada, que tem muito de iniciativa e pouco de privada.
acurado, mais estudado, mais debatido. Acompanhando de _Quero lo_uvar a _sua perseverança por novamente denunciar
perto esse debate, alertei para o fato de que o Sr. Mário essa questão. E, repito, pretendo abordar esse assunto daqui
Amato, Presidente da Fiesp, e o Sr. Paulo Vellinho, Presi- a alguns momentos me antecipando à reuniáo da Comissão
dente da Abinee, são pessoas que têm interesses muito fortes de Assuntos Económicos de amanhã de manhã. E o segundo
na Zona Franca de Manaus. Talvez os seus patrimónioS sejam cOmentário que desejo faZer -é da participação. Gostaria de
maiores na Zona Franca de Manaus- do que no Estado de ouvir um pouco mais do que V. Ex~ pensa acerca-do Projeto
São Paulo ou no RiO Grande do Sul. ESmola grande, o cego n' 85191qtLe está na nossa Ordem do Dia, hoje objeto de
desconfia. Assim seiido, Sr. Presidente, faço um apelo ao -uma ~onga, mas n~o conclusiva ReUnião. Lorige:de CO-ndii$Iva,
Senado Federal, no sentido de que reveja com mais cautela a reunião que contou com a presença da Secretária Dorotéia
a aprovação desse projeto. Somos homens consci(mtes de nos- Werneck na semana passada na Comissão de Assuntos Econósas responsabilidades, razão pela qual devemos discutir riluito micos foi grandemente interrogativa. Termiiiãniõs_-a reuiliâo
os projetas de lei, arites de aprová-lós. O meu apelo é no_ com mais interrogações do que tínhamOs no início, razão pela
sentido de que esse projeto seja retifádo de. pauta, volte às qual gostaria de ouvir um pouco maiS V. E,.. a respeito desse
comissões e que se convoquem pesso_as interessadas no proble- assunto que está na Ordem do Dia. Sempre imaginei que
ma para debaterem com os Srs. Senadores da comissão compe- devemos à Zona Franca de Manaus celeridade na decisão,
tente o problema da Zona Franca de Manaus, os altos inte- muito embora já esteja ~sclafecido que o princípiO d~ anualiresses da região Norte. Desconfio de determinadas atitudes, dade não yigõra neste projetO,,Cúl.seja, riàó é ·um j>fõblema
principalmente, quando partem de pessoas pertencentes a al- para este projeto. Ente-ndo que a Zona -Franca df: Manaus
gum cartel. Tenho as minhas dúvidas. ~e essa lei for aprovada merece a_ atenção de todos nós pelos problemas sociais que
lá estão se veríficando, mas também me-insurjo càritra: qU-alcomo está, poderão ser criados, na Zona Franca de Manaus,
cartéis que não :Sctão nada bons para a área amazdnica e quer tentativa de nos levar de cambulhada, de arrastão sem
uma análise, não demorada, mas aprofundada deste assunto.
a área do Nordeste.
O Sr. Esperidião Amin -Permite-me V. Ex' uni aparte? Por isso gostaria de ouvir um pouco mais V. Ex~ e talvez
pedisse para novamente interferir ao término da sua coloO SR. NEY MARANHÁO- Com muitô prazer, Sen~a:dor cação.
Esperidião A mim.
-- ---- - - O SR. NEY MARANHÁO- Senador Esperidião Amim,
O Sr. Esperidião Amin -Senador Ney Maranhão, acom- a colocação de V. EX' foi perfeita, porque V. Ex• conhece
panho com grande interesse o pronuncianiento_ d_e V. Ex•
os meandros da vida pública como ExecutiVo gue foi na PrefeiQuero desdobrar o meu aparte em duas observações: na pri- tura da sua Capital, Florianópolis, e com() GoVernador do
meira, desejo louvar a sua pertináÇia d~ homem corajoso Estado, conhece muito bem "o pulo do Gato", que pouca
e coerente que é na denúncia dos cartéis, nãó se intimidando, gente sabe, às vezes.
como creio que é do dever de V. Ext' e do de todos os represenPortanto, Senador Esperidião Amirn, quando avento a
tantes do povo brasileiro ...
hipótese desse Projeto da Zona Franca, que já foi debatido,
que já foi sacramentado, alguma coisa percebo que existe
O SR. NEY MARANHÁO - Muito obrigado, Senador
por trás. O problema da Amazônia, o problema da Região
Esperidião Arriirri. - -- - -- Norte e, principalmente, o problema da Zona Franca nós
O Sr. Esperidião AmiD. -- ... não se intimidando diante
temos que discutir, rapidamente - como V. Ex~ acaba de
de orquestrações de desagravo que de hábito se processam
me apartear - . com competência e cotn conhecimento de
para defender a parte boa - e nós como todas as pessoas,
çausa. _ ~ es~e Se~~qq ~- just~l!!_en~e ~_CaSã pr-opícia para, quantemos, partes boas e partes ruins. Essa sua pertinácía teín
do aprovarmos um assunto dessa natureza, sabermos o que
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estamos aprovando. A minha desconfiança, Senãdor, é que
quando "a esmola é grande o cego desconfia", pois vejo o
Presidente da ABINEE, um empresário·cte porte, o Sr. Paulo
Vellinho quieto, talvez não aparecendo muito, dando a entender que está contra essas coisas, eu tenho u~a certa desconfiança, por quê? Porque os interesses desses dois grandes
empresários são muito fortes na Zona Franca de Manaus.
Seria muito interessante que nessa comissão, não só outras pessoas interessantes nos segmentos da classe empresarial,
mas, principalmente, esses dois empresários fossem conVocados para um debate aberto, franco para cada um de nós,
Senadores, terno- um juízo perfeito do que vamos- fazer para
o engrandecimento da Zona Franca de Manaus_. _ _
E por isso, "Senador Esperidião Amim, que me repoi"to
às leis as quais precisanios aprovar rapídameilte~feis antitrustes, principalmente na economia de mercado que estamos
entrando, onde estamos vendo uma meia dúzia qüe ·domina
uma grande parte da economia do país e agora vão ficar ma·is
fortes, porque ess~s empresas estatais, mesmo à cú~ta de prejuízo do GoVCrno com os íncentivOs, vão fiêar nas mãOs dessa
gente.
Vou dar-lhe um exemplo na área da siderúrgic"a. ·A Siderurgia COSINOR, âo Nordeste, foi arrematada por um· grande
grupo do Sul, empresários progressistas, o Grupo Gérdau,
ou seja, a área do Nordeste', hoje, ficará toda n_a nião desse
grupo.
Repito, Senador Esperidião Amím: riãO sou- con'tra·, -de
maneira nenhuma, o grande empresário. Temos, sim, que
nos espelhar no que fez a grande Nação norte-americana com
uma lei dura em que basta uma dessas empresas ter um lucro
maior do que determinada a lei para que ela seja duramente
castigada. E nós- estaniõ_s p-recisando fazer isso. aqui. --Portanto, louvo, neste momento, a figUra do grande líder
pernambucano, Agamenon Magalhães, que desde os idos de
1950 lutou para que tiVésSemOs uma lei perfeita para o combate
desses cartéis.
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex•
Sr. Presidente, quero terminar essas minhas palavras,
fazendo justamente um apelo às Lideranças da Maioria, neste
Senado, para que retireinOs-ã apreciação desse __p~ojet~, de
maneira que possamos evitar que· b' Projétô n~-85do- Governo,
que está em regime de urgênciã urgentíssi~a~ sej~ aprovãdo;
que ele volte às Comissões, a fim de que haja um estudo
mais profundo para decidirmos em definitivo o que será bom
para a Zona Franca de Manaus.
Era o que tinha a dizer, Si. Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi~
dência, que é -ocupada pelo Sr. Alexandre Costa1 1"
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ·ao nobre Senador Epitácfo Cafeteira.
O SR. EPITÁCIOCAFETEIRA (PDC _:,:MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador._) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ouvi com muita ateilÇão- ó pronunciamento
do nobre Senador Ney Maranhão e regist~ei que o Presidente
da República, de quem tenho divergido quase sempre, tenha
solicitado ao Senador Ney Maranhão que interceda n() sentido
de evitar a urgência urgentíssima parã esse prOjetO. o-projeto,
na realidade, é do Governo, mas se o Presidente da República
solicita isso ao nobre Senador Ney Maranhão, eu que tenho
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discordado do Presidente em quase todos os assuntos quero,
neste momento, concordar com S. Er
Eu não sou daqueles que fazem oposição por fazer oposição, que vota contr_3: so~ente porque a matéria é do Governo;
eu examino a maté.fi3. com o _discernimerito que sou obrigãdo
a ter. O _Maranhão não me mandou aqui para dizer: ''Sim,
Senhor, N~o Senhor!"
_
_ __ _
Quero; então, dizer qUe-·estOU. ãcOID.Paiihafl.do o_-pensãinento d6 -Presidente da República neste_ caso, que a mim
tem causado espécie, de certa forma, convoco os nossos companheiros para fazermos um exame, uma crítica a nós mesmos,
dentro de nossa Casa.
_Eu D:ã9 _entendq que um Senad_qr vá_ para um jornal,
para uma televisão, para um rádio falar contra o Senado.
Pode-se e deve-se fazer a crítica, ela tem que ser feita aqui
dentro, no plenário, aqui é a nossa Cãsa; não é uma questão
espírito de corpo pára defender a Casa; indusive,-nos erros ...
Não, nós temos que fazer o nosso exame daquilo que erramos,
precisamos fazer esse exame aqui dentro e aqui dentro evitar
que se repitam os erros.
Sr"" Presidente, esse assunto levantado pelo Senador Ney
Maranhã_!), eu considero de grande importância. o- Seriado
tem seis Comissões_ técnicas, ·Seis! E--vou enume-rá-las: COmiss~o de ConstituiçãQt Justiça e Cidadafiia~Comissão de ·Assuntos Econômicos; ComissãO -de Assuntos Sociais; Coniissão
de Infra-Estrutura; Com1ssáo de Relações Exteriores e Defes~
Nacional; ComiSSão. de Edu~ção_, t9das elas com mais de
20 SrS.c Senadores qüe os Partidos indicam, dentro da especialização de cada Senador. A instituição que é o Senado Federal
acredita nessas Comissões, e na forma da nova Constituição,
essas comissões são, inclusive, conclusivas em vários casos,
funcioriam como um pleriário desta casa, tal é a conceituação
que têm, tal é o respaldo que es-sas comissões têni do próprio
Plenário e dos Partidos.
Mas, de repente, resolvem votar Il)3.térias em petit comité,
resolVem desmOralizar as Comissões técnicas, resolvem desconhecê-las! Basta que quatro ou cinco Líderes assiilein ·um
requerimento de urgência urgentíssim~- p~ra d~ter~fiúiâa matéria. Então não entra na Comissão de ConstituiçãO, Justiça
e Cidadania, não passa pela Comissão_ de Assuntos Económioos,-deixa de ir, se for o caso à Comissão de Infra-Estrutura
ou a qu~lquer comissão-.
Es_tamos, desde o dia 6, com a -nossa pauta paralisada.
Por quê? Porque foi feito um requerimênto pedindo urgência
urgentísSifua para este Projeto n9 85, se não me falha a memória, do Governo Federal. E há um outro requerimento que
pede a suspenção da urgência rifgerúís~ima. Não se vota o
projetO, nem o requerimento que pede a suspensão de urgên- cia---ufgentfssima. Conversa~se nos corredores, nos gabinetes, discute-se o
assunto, imagina-se um substitutivo, retiram-se alguns artigos
ou acrescentam-se_ outros, e o Plenário ou a Comissão técnica
continuam sem ser ouvidos. Isso vem do dia 6, nobre Senador
Ney Maranhão. ~~tamos aqui há 19 dias assistindo a esse
assunto; não se vota outra coisa, porque o item 1 é o requerimento que anula o '?~tro requerimento de urgência e, como
não se vota o primeíro, pois encontra-se, sempre, uma forma
de não haver quorum, a Ordem do Dia fica, toda ela, transferida para o dia seguinte.
_ .-

___

0

O Sr. Ney Maranhão- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Pois não, Senador
Ney Maranhão.

8254 Terça-feira 26
O Sr. Ney Maranhão -

DIÁRIO DO~CQNGRESSO NACIONAL (Seção Ii)

Novembro de 1991

Senador Cafeteira, estamos de

dos quatro Líderes que estavam reunidos, os dois Líderes

plenoacordocomascolo_caçõesqueV. Ex~faznesteil!omento.
Tafvez a demora em aprovarmos esse projeto~ que está em
regime de urgência: e- qu~ se refere~ Zo:ha Franca de Manaus,
possa dar a luz às coiSas -que estavam pof tras de·s-se -prOjéto.
V. Ex~ vê que há um lobby niUito grande para que este projeto
seja aprovado, e jUstameiüe no m:eU-'"pionunciaínento chamei
a atenção desta __Casa sobre isto. Vejo onde quereni -chegar
e _então me bato sobre _os oligopóliOs, pofs no meu erúender
esse lobby foi muito:_bem- feito para cí_"ue eSse PrOjetO--fosse
aprovado. Se não fosse à minha ínte"iferériCia, ·rúi--SéXta-feii'a
passada, teria S:ído aprovado. Parece que houve justamente
esse adágio: ' A pressa _é inimiga da pe-rfeição". Tránsfedmos
essa pauta para quarta-feira. Fiz-uma av31íã.çã0;. conve~ei
com o Secretário Egberto,_ hoje - logiC~.l!!~~t~, Ja~~n_4_~-~m
nome da _Secretaiia Regional, falo Ç:_m nom_e do Governo~.
e S~Ex•_me expós a preocUpação de- que esSe projetei poderia
beneficiar os cartéis; poderiam ser montados cartéis na Zona
Franca de Manaus, o que temos de combater sem trégua
neste País. Estamos caminhando para uma econcnniá. cornpetitiva, e a cada dia esses cartéis podem ficai- -maJSfórtes·, COmo
é o caso· da SiderUrgia do NordesJe, levando-se em conta
que a Gerdãu comprCiu á. Cosinor. -Poitimto, -à c.OíSi(fOr ião
bem trabalhada que pessoas como o Sr. Mário Amato, Presidente_da Fiesp, e o Sr. -Paulo Vellinho praticamente não apareceram ou_ deram a entender que não tinham muito interesse
no assunto, porque _se parecesse o contrário-, jã ~_esperta ria
suspeitas; ficaranipor tnts; na périwhbii: No nosso- en-te.iider,
Senador. esse projeto-deve voltar para as comissões e deve
ser dis_cutido transparentemente. Convoquem-se os ~ndes
empresários_ que -têin interesse nã ZOna Francá, a cõ~§ar
pelo Sr. Mário Amato e o Sr. PaulO Vellinhõ, e -varitos discutir
corn os Senadores todos os aspectos, os ângU.losd~ ir!t~resse
desse projeto da Zona Franca de Manaus. Com isso, o Senado
da República estará cumprindo o seu pâpel rrioderadOr, Consciente de que ao_ aprovarmos uma lei dessa natureza, que
é de grande interesse- para o Norte, para o Nordeste e para
a Amazónia, s_ejá ulila lei (iue Venhà,_ e"iq. definífivó~· bcénêfiCiar
-·· ·
··
aquela região.
O SR. EPITÁCIO CAFETEffiA -,Agradeço o aparie
do nobre Senador Ney Maranhão. Apenas quero dizer a S.
Ex• que as nossas teses são diferentes._ Por acaso, -a colocação
que faço hoje gira em torno do_ projeto da Zo_na Franca de
Manaus; mas poderia ser em relação a qualquer outra região
ou a qualquer outro assunto. A minha tese é que a inStituição
tem que valorizar as s-uas ·comissões técnicâs; não pode, de
maneira alguma, 9esconhecê-Jas ou desprestigiá-las.
Amanhã, quero cobrar de V. Ex~ que se alinhe comigo
em outro assunto, quando quiser resolver em petit comité
qualquer assunto mais ou menos importante.
_
Temos que entender que importante é esta Casa do_Congresso. Aqui chego todo dia na hora, saio- no fim do dia.
Esse assunto me chamou a atenção porque, em razão da idade,
tive que sub'itituir O Presidente da Casa na última quinta-feira.

âe Partidos de maior número no Senado. E fui veemente
a:o dizê·r que não era possível que esses assuntos passassem,
fõSs:em_ quais fossem, a latere das Comissões Téchlcã.s. Não
é põsSível desprestigiàr os membros das CornisSOes Técnicis.
E me dizia um dos Líderes, que nenhum projeto foi tão
exaustivamente debatido como este. Mas- eu disse-, foi
<:febatido entre quatro pessoas; é necessário-ser debatido_ pelo
Senado, porque, de_ repente, se resotve com quatro líderes
"desConhecer todo o Senado_.
·Toniei um·a deliberação, nohre Senador Ney Ma_ranhão,
de pedir veriffcaÇãd de votação, em_·ca-s6 de apreciação da
·mãfériã: seja- ela apr~vada- ~u rejêTtada, apenas para dizer
que eStamos aqui, eStamoS -presentes e não aceitamos que
,~~tem P?r P!?curação.
o Sr. Alexandre Costa_ Permite v. Ex• um aparte?

4

O Sr. Ney Maranhão- Mas V· EX' não aparenta.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Muito obrigado a
V.

Ex~

E, naquela ocasião, não se colocava nada na Ordem do
Dia porque estava havendo umã-i-eiiiil:iO fOra -do plenário
para encontrar um substitutiVo, chegar aqui e votar tudo de
uma vez. Quando chegaram aqui, e entreguei a Presidência
- quero, então, registrar esse fato -;- Co~_ye:i-Sei com dois

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Ouço o nobre Senador
Alexandre Costa.
·----· O Sr. Alexandre CoSta- Nobi-e_ Senador Epitácio Cafeteira, estou ouvindo o discurso de V. Ex' e nada teria a apartear
.se n~o tiv.esse havido a intervençã,o do nobre Líder Ney Maranhão. N~o preciso reiterar aqui o apreço, a amizade e orespeito que tenho pela palavra do Líder Ney Maranhão, mas também não posso deixar de dizer que para um projeto tãoliDPOitante como esse, em rno·mento algum, fui procurado nem
por lobbies, nem por empresários de São Paulo ou de qualquer
lugar do Brasil. Fui pro-curado para votar a favor da Zona
Franca de Manau-s por um dos Líderes da Casa, o nobre
Senador A.mazoninO MendeS-. Pelo que tenho visto, esse pro__ jeto paira na mão de poucos, ou seja, apenas nas mãos dos
Líderes, que até se afastam do Plenário para lugares reservados para combinarem, para pedírem urgênCia, pára ·retirar
urgência. E nó~, Senad~res, sabe~ o~d9 ~nc!~mento ora pela
:imprensa, Ora por estranhos qu~_ nos procuram para saberem
a respeitO e-têm até mais conhecimento do que nós. Logo,
interessa-me muito se os líderes empresariais Mário Amato
_e Paulo _Yellinho estão preocupados co~ esse projeto, mesmo
porque-nãó- possõ-sUbestimar o problema, tão grande _é o
valor que dou aos Senadores que compõem esta Casa e às
suas Lideranças, e não posso acreditar sejam tão tolas, -tão
bobaS ã.o poflto dé ingressarem num conto de vig_ário. Assim,
_r~servo-ine o direito ~e não _votar afavorda ietirada Qa urgência. Votarei pela urgência para a qual, aliás, não vOtei. Foi
solicitada pelas Lideranças a urgêncía desse projcito, as mesmãS que pedem agora p_ara [~tirá-lã. E nenhum Líder também
me contou, nem me descreveu esse quadro terrível apontado
hojepelonobreLíderNeyMaranhão. Vamos aguardar. Quem
sabe alguma Liderança vem e fica solidária com os depoimentes do Senador Ney Maranhão, e eu possa mudar de
idéia?- Muito obrigado.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -Agradeço o aparte
do nobre Senador Alexandre_ Costa, que enriquece o meu
pronunciamento e confirma, de forma veemente, algumas colocações que fíz áqui; COriiO ceSta~ de -se resolverem as coisas
fora do plenário e de como o modesto orador que fala também
toma conhecimento por terceiros mais bem informados do
que nós sobre o andamento dessas matérias.
Sr. Presidente, volto a reiterar o meu ponto de vista:
o Líder não tem o direito de desconhecer a Comissão Técnica
para este oU para qualquer assunto, tanto que vou propor
uma modificaç_ão no nosso Regimento, proibindo esse tipO
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de urgência que não quer ouvir da Comissão de ConStitúJÇã-o

e Justiça se o projeto é consiitucíon31; rião quer ouvir da
Cõmissão de Assuntos Económicos se o projeto é nociVo a
nossa economia; não quer ouVir da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional se o projeto atenta conta a
defesa nadonal.
Vou apresentar esse projeto a ·partir exatamente disto
a que assistí na última sexta-feira. O meu propôsitojá e-srá
definido. Se a matéria for votada sem passar em -comissões,
seja aprovada ou rejeitada, vou pedir verificação de votação.
Creio que para isso _devo contar com o nobre Senador Ney
Maranhão _e_ com outros nobres Senadores que, como eu,
vêm aqui diariamente com o desejo de participar dãs v-ota-ções,
com o desejo de, representando o nosso-povo, dizer o que
pensamos. São Senadores que não ficani. CáladOS-.
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Durante o discurso do Sr.' Eplidcio Cafeteira, o
Sr. Alexandre Costa, ] 9 Vici~Presidente, deixa a cadeirada presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O Sr. César Dias- Sr. Presidente, D.ã: forma regiiriental,
gostaria de fazer uma breve co~unicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Tem a palavra
V. Ex•

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR. Para úma comunicação. Sem revisão do orador.)- Estou dando entrada hoje
no Senado Federal a um projeto de decreto legislativo que
susta a eficácia- da Port3.ria n"' 580, -de 15 de noVembro de
1991, do Ministi:-0 a-e EstadO da JuStíça, Jarbas. Passa!inho,
que declara como posse_permanente do Yanomami área que
-especifica.
Nós, através da prerrogativa constitucional que atríbui
ao Congresso Nacional a competência exclusiva para sustar
O Sr. Ney Maranhão- Permite·me V. Ex• um aparte?
os atas normativos do Poder Executivo que exorbitem do
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Com prazer ouço V. poder regulamentar ou dos limites· da delegação legislativa,
~chamas que essa ~~_ma_rc:ação f<?i__ ín~onstitucion~l, impatrióEx•.
-tica e sentimental, em que se reconhece, às vezes,objetivos
O Sr. Ney Maranhão- Em Pfiineiro lugar, quero respon- inConiessáveis de o~tras nações que demonstraram interesse
der ao aparte do meu "guru", Senador Alexandre Costa. na nossa Amazónia:
O ·poder que se reconhece à instâllcia p:iffamentãf-tern,
A minha posição aqui, Senador, é sempre clara. Sempre lutei
contra -as decisões tomadas sem que os Srs. Senadores sejam precisamente, o propósito de evitar que os atas abusivos das
ouvi-dos. Inclusive, disse ao Presidente da República: no Sena- autoridades administratiVas, dota.das que sãO dO- atributo de
do não há Líderes. Todos os Senadores são líderes deles mes- imediata eficácia, passem a ser implementados, causandO dano
mos. Somos líderes no Regirilento. V. Ex• é um ex-GoVer- irreparâvel ao interesse público.
Entendemos que o Presidente fora mal orientado pelo
nador, o Senador Alexandre Costa tem 24 anos de Senado,
se não me engano, e foi Deputado Federal comigo müitós - Presídente da FUNAI, que consideramos, assim como ao Seanos; o Senador Chagas Rodirgues é também- um ex·Gover- cretáriO do Meio Ambiente, pessoas incompetentes, que não
nador. Enfirii, quem vem para cá já passOu-pela casca e a realizam um trabalho condigno e não merecem fazer parte
"gorda".Deputado há muitos anos não-vai ouvir-conversa da equipe do Presidente Fernando CoUor de Mello. Essa defiada nem minha nem de Marco Maciel, nem de Humberto marcaçãO é, sobretudo, um atentado à soberania nacional.
Solicito, por c-dnseguinte, o apoio dos Srs. Senadores,
Lucena ou de qualquer outro Líder. Somos aqui todos Líderes
de nós mesmos. Penso que, nesta Casa, os-Líderes tém obriga- especificamente daqueles que atuam e aqui representam a
ção de esclarecer titim por tintim aos -srs. Senadores e aos · Amazónia, para que possamos, através da COmissão de Consseus Colegas de Liderança. É essa a minha posição, corrobo- tituiÇão, Justiça e Ciâ3.dania do Senado Federal, fazer tramirando com a do Senador Alexandre Costa ..Como eu disse, tar, com a maior urgência possível, eSse ato" contra a SOberania
a pressa é inimiga da pc;:rfeição. Talvez esse atraso, essa discus- nacional, que é o decreto da demarcação da área Yanomami.
Portanto, Sr. Pr6Sidente, gostaria: de solicitar ã.poio dos
são de aprovação ou não desta matéria, tenha sido muito bom, pois vamos dar oportunidade para que não aconteça Srs. Senadores para que o Congresso Nacional venha a dar
de matérias como essa não irem para as_ Comiss6es, como uma resposta efetiva contra essa demarcação que achamos
esdníxula, completamente incompetente e não atende aos inV.-Ex~ está acabando de defender, com o que concordo plenamente. Eram essas, portanto, as explicações que eu queria teresses maiore·s da Nação brasileira. Muito obrigado.
dar a V. Ex•
O SR. PRESIDENtE (Magno Bacelar) -A Mesa aguarda o projeto de V. Ext para tomar as providências regimentais.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Agradeço mais um
Concedo a pãlavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
aparte do Senador Ney Maranhão.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (P-SDB - PI Pronuncia
Ao encerrar minhas palavras, gostaria de dizer que vou o seguinte discurso~)- Sr. Presidente, Sr.'$ e Srs. Senadores,
apresentar proposta de mudança no Regimento Interno, não ocupo esta tribuna, na sessão de hoje, para tratar de dois
porque queira tiiú do Líder algum direito que- hoje lhe é assuntos que reputo importantes e oportunos: um de âmbito
oferecido, mas para garantir o direito das comissõ_es técnicas nacional e outro que diz respeito ao meu Estado, o Piauí.
e o dos senadores. Que nenhuma matéria passe aqúi poi'que
O assunto que interessa ao País todo e, de modo especial,
quatro Senadores resolveram assinar um documento de urgên- a todos os trabalhadores brasileiros é à Salãrio mín-irrió.
Sr. Presidente, desde setembro· e ainda em vigor eín nocia urgentíssima em que todos ficamos -impossibitadOSO:e di"zer
algo ou de acrescentar l)equer uma emenda. Essa será a minha vembro, os trabalhadores estão recebendo um salário mínimo
posição para esse ou qualquer outro assunto de urgência Ur- de 42 mil cruzeiros.
O saláriO mínirilo, nO Brasil, é um salário de fome, é
gentíssima. Vou reservar-me o direito de pedir verifiCação
de votação, seja a matéria aprovada ou rejeitada, mas para o mais baixo de toda a Américã Latina e corresponde hoje
garantir que as comissões técnicas da Casa e a inStituição a 113, comparando-se com o valor do dólar, do que os trabalhadores receberam em 1942/1943.
sejam respeitadas. Era o que tinha a dizer.
-
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Segundo dados_ oficiais, Sr. Presidente, enquanto se_ man~
tém o salário mínimo, o INPC de setembro foi de 15,62%;
o- de outubro, 21,08%; e o de novembro dev~ aproximar-se
de 30%.
Enquanto isso,_leíO nOs jOrnais que 3u10iidades governamentais estão intereSsadas em um entendimento, no sentido
de que_o salário mínimo séja rci.ijUSUrdo. LouvQ-essa Iniciativa.
ilustres homens públicos ligados ao Governo, integfantes da
máquina governamental, chegaram a falar em um abono de
20%, ou seja, de 8 mn e 400-cruzeiiõ-s.
-Sr. Presidente, se o_ GovernO Federal, pelo seu último
projeto, propõe um reajuSte Jinear__ de 20% ·para fcidõs 'o-S
servidore_s públicos e mais um reajuste para-aqueles que integram as chamadas carre_íras_norm~is, se o servidor público
menos aquiilhoado terá 20% eu gOstaria de, ri:taiS uiri_ã~-Vei,
em favor_desses modestos trabalhadores, ponderar que o salário mínfm.o não Çlode te-r o mesmo tratamento dispensado
aos outros salários e vencimentos.
Sabemos que a inflação é ascendente_ e já se aproxima
de 30%. Sabemos q-ue todOs--OS servidores estão enfrentando
dificuldades cada vez maiores e que os pequenos_ e íriedios
empresáiíOS"estãó ta"riibérn preocupados e sofrendo as conseqüências- dessa política. Mas sabemos g!-1-e sã~ ~_queles que
percebem o salário mínimo, sem dúvida, os mais 3tingidos
e os mais saCrificado.s.
Por outro lado, a nossa Constftií1çâo' âispensa -ao- salário
mínimo um tratamento eSpecial, no art. 79 , incíso IV, quando
assegura um salário- míriirilo, fixado em_ lei, capaz _de ~te_nçler
às necessidades vitais básicas do trabalh~dor e Q~_~_ua família,
discriminado:
"L.. atender a suas necessidades vitaiS básicas e às
de sua famt1ia cóm moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódic~S que lhe preservem
o poder aquisitivo ... ''
Sr. Presidente, a ConstitUição precis·a s-er i"espeitadà pelO
menos no que tange a salário mínimo. Tudo o_ mais pode
ser atendido_ ou não de acordo ~~~--~s possibilidades, mas
o salário mínimo, afém de ter essa proteção, além de ser
um direito constitucional, é um salário que está relacionado
à subsistência e os trabalhadores estão passando fome, pois
es_se salário mínifuo -todos reconhecem - é iiiSüfiCfente.
Eu solicito, nêsteli:iomento, ao G6vêrno, ãs-'aútoridades
governamentais, aos_ Líde_r_es, especialmente _a alguns Deputados muito interessados nesse assunto, que cheguem a um
entendimento. Se :õ.àO é possível que os_ trabalhadores recebam
rigorosamente uin -sãláriO mínimo justo·; que"' v'êhh.i o abonO,
mas que não seja rio mesmo percentual de 20%; a ele dev_erá ·
ser dispensado um tratamento especial. Se os salários, se os
vencimentos dos servidores terão, pelo menos, 20%, que ao
salário mínimo, Sr. Prc;::sidfmie, se assoe&.ure reaju.s~e ~aior,
30 ou 35%' por qtíepór aíspositivo constitucional, ele precisa
ter um tratamento diferenciado.

O Sr. Ney Maranhão --Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. CHAGAS RODRIGUES ~ Ouço o nobre Líder
Senadnr Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador Chagas Rodrigues, V. Ex~ como eu somos de uma região pobre do Brasil;
Pernambuco e Piauí. V. Ex~ foi Governador e conhece muito
bem os problemas daquela região: a miséría- e a fóme que
grassam naquela área nordestina. Na sexta-feira passada tive
ocasião de, conversando com a imprensa, dar uma idéia ao
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gOvenlo no sentido de con~eder um_ aboQ_o entre 10- -a_ 15 mir
cruzeiros a quem ganha o salário mínimo; seria dentfo dessa
linha de_ raciocínio d~ _V. Ex~, que é um percentual de 30%.
-Senador_Chagas Rodrigues, ninguém está ·mais cmisdê:õ.te do
que-o Presidente Collor de Mello quanto à miséría que ganha
o trabalhador brasileiro, o salário míD.imo que essa gente- recebe .. Se_ o Governo tívesse- çondições riãO-daria nlote ao PT,
nem ao _Deputado Paulo Pairo _para que fizesse unia greve
4e fome, passãndo à pão e- água; nós daríamos, Senador,
150, 200, 250 ~ii cruzeiros, quantia com a qual poder~a subsistir um trabalhador brasileiro. Mas o Governo que aí está
não é respOnsável._ E assim. Se diz no n()Sso Nordeste HÉ me·lhor
Uni pássaro na mão do que dois voandO". Não se pode cCince.:
der um aumento cujo-Valor as microempiesas não possain
com ele arcar; inclusive V. EX• sabe -que poucas prefeituras
de sua região estão pagando essa importância de 42 niil cruzeiros. Todos nós reconhecemos isso, mas não podemos, apenas
para ser agradável e amanhã a le1 não vier a ser cumprida,
dar um aumento que as empresas e as prefeituas não posSam
pagar. Tenho_ certeza abs_oluta, nobre Senador, que o Presidente Fernando Collor está consciente dessa necessidade de
concedermos, pelo .menos, um abono, um mínimo, dentro
dessa faixa; não sei se chegará a 15 mil cruzeiros, mas acredito
que fique perto desse percentual que V. Ex~ está defendendo.
E _em janeiro, quando o salário corrigido irá para 90 ou 100
mil cruzeiros, ele será descontado. E, mais airida, Senador
Chagas Rodrigues, quando falei nesse assunto com vários micro e médios empresário~ de Pernambuco, perguntei se podiam fazer freilte a esse adiantamentO dC: dez ou_ quinze IDil
cruzeiro_s_ nos salários de seus operários, se podiam fazer esse
sacrifício, nenhum deles se opós. Quando dei essa idéia ao
GovernO, tinha o respaldo dos micro e médios empresários,
os grandes, sabemos, poderão pagar. Assim sendo, como Líder do Governo em execício, congratulo-me com V. Ex~ neste
pronunciamento que-está f~zendo.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Agradeço o aparte
de V~ Ex', que incorporo ao meu modesto discurso, com
satisfação.
Sr. Presidente, o outro as·santo que trago à tribuna é
de natureza regional: Recebi há pou~s diãs do Sr. Secretário
de Planejamento do Estado do Piauí, Dr. Elmano Férrer de
Almeida, uma ficha de encaminhamento de fax, através do
qual S. Ex~ me enviou- a cópia de uma correspondência do
Governador do meu Estado, Sr. Freitas Neto, ao Sr. Ministro
da Inf_ra-Estrutura, a respeito da desativação do ramal ferroviário Altos - Luís Corrêa ao Norte do Piauí, região a que
estou ligado, tanto quanto ?s outras, ou talvez um pouco
mais, porque nasci no extremo- noite do Piauí, na cidade de
Parna1ba.
Sr .. Presidente, o telex que o Sr. Governador do meu
Estado endereçou ao Sr. Ministro João Eduardo Cerdeira
de Sãntanã diz o seguinte: Telex (61)1456
Exm' Sr.
Doutor João Eduã.rdo Cerdeira de Santana
DD. Ministro -da Infra-Estrutura
Brasilia -Distrito Federal
Venho a Vossa Excelên_cia manifestara preocupação do
povo piauiense quanto ã manutenção do ramal ferroviário
Altos/Luiz Correia (RFFSA). O mesmo tem releVânCia-direta
para a econOmia do Estado conSiderandO qUe:
1. :É a única ferrovia localizada na região do baixo Parnaíba (PI, MA), selecionada como um dos 14 pólos agroin-
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ser prejUdicado por _u~a política, que não é científica~-qlie
dustriais da RegiãO Nordeste pela SDRISu"d~~e; constituindo
não é racional, por uma política que no lugar de ajudar, vem
áreas prioritárias para fins de investimentos-pdblicos;
ainda criar óbices ao crescimento e ao desenvolvimento do
2. O ramal cruza a bacia do rio Longá, que banha 13
Estado que tenho a honra de representar nesta Casa.
Municípios e drena uma superfície de 2,12 milhões hã, dos
quais 299,4 milha formados por terras potencialmente irrigá~
O Sr. Carlos Patrocínio - V. Ex~ me cOncede urri aparte,
veis;
nobre Senador?
3. ~Existem 12 projetas pJblicos de irrigação na~ área
O SR. CHAGAS RODRIGUES~- Com muifo prazer,
de influência do ramal, sendo 3 deles de esfera federal nobre Senador Carlos Patrocínío.
DNOCS (tabuleiros Litorâneos-Parnaiba, Caldeirão-Piri~
piri e Lagoa do Cajueiro-Luzilândia); dos_ projetes estaduais
_ O Sr. Carlos Patrocínio- Emin_ente Senador-Chagas
destace-se o de Piracü.tuca, com 8.000 ha;
- -- &odrigues, gostaríamos de nos congratular com V. Ex~, quan4. Há também, significativos projetas da iniciativa Prido aborda temas tão importantes e momentosos-. Inicialmente,
vada em operação: Sulanor - Miguel Alves~(2.000 ha de
com relação ao saláriq mínimo, que perdeu, total e inapelavelarroz irrigado e parque industrial), LSP-Agropecuáiiã ~-Po-r~ · mente, todo o poder de compra hoje em nosso País. Achamos
to (7.000 ha de arroz irrigado e pecuária), dentre outros;
que o Governo até está certo quando pretende dar um abono,
5. , --0 ramal permite a ligação do porto marítimo dQ
que não pode jamais ser-inferior a 15mil cruzeiros, e o Senado
Piauí, em Luiz Correia:-cõm·a cidade de Teresina. E, consetem que se posicionar nesse_sentido. CõDCordo perfeitamente
qüentemente, com o interior do Estado; o_ porto, -através de
com o abono, já que a6 se preserva: ·a Previdência Social
acordos com a iniciativa privada, entrará brevemente em opee até as pequenas e médias empresas, porque não haverá
ração;
_
___ __ _
_ o-embutimento .dos encargos sociais, que, evidentemente, in6. A medida significará a desativaÇiió de 55% çlas ferroviabilizariam ainda mais tanto a Previdência Social quanto
vias situadas no Estado do -Piauí (295km dos 540km ex1stenas _ empresas de média porte. Em segundo lugar, V. Ex• tem
tes), são es_ses os motivos que justificam o f!Jncionamerito
toda razão quando protesta contra a desativaçã9 dess~ -~mal
do ramal. Além disso, cabe lembrar que não se trata da implanferro_viário no Estado do Piauí. Nós sabemos, por conhecer
tação de uma nova ferrovia, e sim da garantia de manutenção,
esses. estados pobres, paupérrimos da Federação, do papel
com pequeno custo, de uma ferrovia de elevado padrão técnico
que esses ramais, que a ferrovia representa para o desenvole excelente traçado, com valor estratégico para a região, e
v_imeri.to e para o tranSporte das maSsas maiS carentes da nossa
que brevemente poderá atingir uma situ~ç?_ç de ~q~,tilíbiiõ
sociedade. Os sucessivos governos vêm, teimosamente, iilSíscom os investimentos em realização pelo setor público e iniciatindo no modelo rodoviário de transporte, que é caríssimo
tiva privada.
--~ t_ira_ o. poder de competição do Pais com relação a outros
Portanto, Senhor Ministro, solicitO a siist3ção dO ProCeSSo
países. No que diz respeito ao transpOrte, eu aCho que V.
de erradicação do ramal ferroviário- Altos/Luiz Cor_!eia e a Ex.~ está coberto de razão. Nós deveremos estabelecer metas,
abertura de negociações entre_ Go~er_no Fe_deral _e Governo
planos, _para instittiír _d~ uma_ v~z por todas em nosso Pilís,
do Piauí, considerando as-rn:edldã.s concretas que estão sendo
primeiramente, o transporte hidroviário, porque é muito mais
tomadas para o crescimento económico -da região, _qu_~, sem
barato, é quatro vezes mais barato do que o transporte rododúvida, contribuirão para a viabilidade económica financeira
viário. E, em segundo plano, nós temos que procurar construir
do ramal, CDC. Freitas Neto- Governador doPi~uí.
estradas de ferro em nosso País. Por isso mesmo, jamais deveComo disse, Sr. Presidente, traia-se de uma r.ãmal ferropermitir que ramais ferroviários_s~]_aiD CieSiitiVados, como está
viário da maior importância; em A~tos. 6~of!e_ a _l_ig~_ção com
aÇQIJ.Íecendo no Estado de V. Ex~_ Portanto, V._ Ex~ aceite
a ferrovia que vem do Ceará. e se dirige a Teresina.
o apreço e o apoio inconteste dest_e ~9~esto p_ª'!lamentar.
Esse _ramal, portanto, liga Altos, Teresina, ao extremo
~ O SR. ÇHAGAS~QDIUGUES- Muito agradeço o aparnorte do Estado, à cidade de Parnaíba e à cidade litorânea
de Luís Correia. Eu, Com'? qualquér ouiro··rep-reSentante dO té Com que V. EX~ rof,-uStece o nosso apelo e as nossas preocuPiauí, participo da mesma preocupação_ do ~-r. 9-PY:er:nador pações. o·valioso aparte de V. Ex\ realmente, vem ao enconFreitas Neto. Essa desativação, ou, como diz o_ despacho, tro não apenas de uma reivindicação das populações do norte
essa erradicação do ramal, também me_preocupa m_!lito. Que- do Piauí, mas de todo o Piauí, por'qtie- é também do seu
ro aqui secundar essa solicitação, esse apélo, só que, Sr. Presi- Gov"ernador.
dente, não fico nisso, quero expressamente çonc!_ena_r essa
pssa ligação Luís Correia-Entrop.camento com a Estrada
política. Hoje, o transporte, sobretudo nas grandes distâncias, de Ferro-225, figur~ rió Plano Ferr~:>viário Nacional sob o n"
tem que ser predominantemente ferroviãrlô. O transporte fer- 404. Out~pS_ govern;o~_ projetaram, outros o contruíram. Nâo
roviário e o transporte hidroviário ou aquaviário sãO prioritá- é poSSíVel que o 3.tual Governo venha a erradicar esse ramal.
rios. O transporte rodoviário deve ser usac!o ~ec_undariamente. Nós, pia~ienses-, mio. podemo, Sr. Presidente, concordar com
-- - -O Governo está constrllirido ramais ferrOViários noutras esse proje(o infeliz do Governo~
áreas, quando antes devia manter, conservar, melhofai os
,E aquienc.erro estas cqnsiderações 1 esperando, Sr. Presiramais ferroviários e as feri-avias que possulmos;-SõOiet'udo dente, que os nossos trabalhadores, que e_stã~ pers:eben~o
no Nordeste.
salá_rió ~í:qimõ, venham_ a tet: esse saJárió feajustad9, ou,
Quero pois condenar essa política de erra:dicação de ra- _pelo menos, um abono que n_?C?J5(j_âerá ser infei"iQ_r_a
màis ferroviários, ela é errada e não concOrre para o deSenvol- Cr$15.000,00. O Govemo; favorecendo os trabalhadores povimento económico-social do País, ao càrltrário, dificulta-o.
derá, igualmente, criar condições jUnto ao empreSãfíado para
Portanto, dirijo essaS palã.Vicis--ao Si-. Min~s~ro do Infra~ que, se for o caso, as pequenas empresas também atendam
Estrutura, ao Governo, ao Presidente da República. Não é _esta justa reivindicação dos trabalhadores. E ·espero, outros_possível que um Estado como o Piauí, tãO" déSa5SiStido, tão Sim, que o Governo vá ao encontro das aspiraÇões do meu
injustiçado, possa também quanto ao seu ramal ferroviário Estado, mantendo e m-elhorando essa ligação ferroviária -de
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Altos até Luís Correia, passando por Pamaíba. Muito obriga- estudantil deixará de freqüentar as melhores escolas no País
do. (Muito bem!)
por não poderem custear os estudos. Esse fato já está sendo
constatado
nas reservas de matrículas para o o ·próximo ano.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
Por outro lado, se os colégios quiserem proporciOnar um ensipalavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.)
no de qualidade terão que cobrar mensalidade mais caras,
S. Ex' não está presente.
_ -- -- ,-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. para manterem bons professores e a complexa estrutura que
-há por trás de todo ensino de boa qualidade.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA.Pronuncia
Se, em contrapartida, a escola pública estivesse apta a
1
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, -Sr'- e Srs. -s-enãdores: suprir a lacuna, ocupando o lugar da escola privada, as conse:O valor das mensalidades escolares está criando uma área qüência:s nefastas seriam--menoreS. Não é isso, entretanto,
de atrito entre donos de escolas e pais de alunos e os próprios o"-Que Ocorre. Na éscola pública, a evasão se· dá também por
alunos. É cada vez maior o número de pessoas que, à falta causa de dinheiro, só que em sentido diverso. Lá são os profesde uma outra forma de reduzir o valor das mensalidades esco- sores que a deixam, pressionados pelos baixos salários. Como
lares, recorrem à Justiça, na esperança de pagarem uni valor baixa remuneração não atrai bons professores, a escola pública
menor e mais condizente- corii os salários que recebem ·ou brasileira está às Voltas com ·a baixã. qUalidade do ensino.
com as retiradas que tém em suas empresas. Em verdade,
É pelo conjunto dessas razões que a sifuaçáO cfõ- eilsino
como podem, com salários congelados, arcar com mensali- em nosso País é lastimável, o que proporciona um crescimento
dades que sobem todos os meses?
lento e gradual da ignorância da população. Além de a escola
Se formos folhear os jornais deste ano, ireinos verificar não atender à toda a população em idade escolar, aqueles
que o assunto mobiliza um grande número de pessoas: os que· nela ingressem. recebem Um ensino de qualida~e q_ue_stiodonos de escolas estão sempre reajUstando os valores das náVel. E a tendência é piorar.
_
mensalidades; os pais fazem tudo para não pagar·os aumentos, Receritemeilt"e o Governo Federal adotou a fórmula dos
abusivas se comparn.dos com seus rendirilentos mensais; os CIAC. Na teoria, uma ótima idéiâ., tão ótima quantO grarldiosa
alunos perdem a tranquilidade para estudar, pois ~-e- Vêem e cara. Indaga-se, porém: êa solu~o mais adequ~da à penúria
submetidos pelo terrorismo das ameaças ou represálias decor- e-conómica do País? Que iníciativas serão tomada para melhorentes da inadimplência. Constrangedor é verificar que o rela- rar o nível dos professores, mola mestra e espinha dorsal
cionamento pais de alunos/escolas partículares virou questão de todo ensino de qualidade? A fé agora nada vi de concreto
judicial.
_
_ ______ _
relÇtcionado à melhoria da sua formação. De que adiantam
Os reflexos dessa situação sobre o ensíilo são palpáveis bonitas inSfalações, se os professores são de baixo nível? De
e todos eles negativos. Não discuto se o va!or: das ~€nsalidades que adiantam-alunos bem--assistidos- e b-ertfni.ittido:ne o·enSiiiO
é bai;"O ou não; quero chamar a atenção para o fato de que, mantém a m__esma mediocridade de outras escolas? De que
se apenas as mensalidades escolares forem ieajustadõ, ficail~o adiantam instalações funcionais s-e falta elemento humano painalterados os saláriOs, num determinado momento aconte- ra colocar em prática a sua funcionalidade? Não seria mais
cerá a ruptura: os pais não poderãO mais arcãf com -o seu prático e coridize:J?.te com a nossa realidade de país pobre
pagamento. É essa a realidade; enquanto os salários são rea- e endividado se se procurasse melhorar o que já existe, se
justados abaixo da inflação, as mensalidades escolares sobem se começasse por modificar a base de tudo: professor?
acima dela.
Sr. Presidente, Sr'-5 Senadores, nunca é tarde demais para
Vejamos alguns exemplos: de acordo com matéria publi- alguém se render às medidas ditadas pelo bom senso e pela
cada no jornal O Estado de S. Paulo, em 30-10~91, e segundo pí-udêncía. Por isso, em nome do futu·ro do País- que jamais
cálculo da FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econó- se construirá sem educação e sem ensino sério e de qualidade
micas, de janeiro a setembro deste ano, as mensalidades esco- ~?_proponho ao Senhor Presidente da República que trate
lares, em São Paulo, subiram 296_,65%, enquanto o IPC subiu a _educação com seriedade; que dé dignidade aos professores,
18S,s-% -e o salário mínimo 240,7%. Poí-eSses íridices, as men- paTa que possam ser mestres ao invés de meros funcionários
salidades foram reajustadas 37% acima do lPC (le:fa-se infla- gue transmitem c~:mhecimentos; que dê prioridade real â edução) e 23,24% aciri:ii dó Salário mínim<i. Chamo atenção para -cãç'âo para que realmente se delineie algum futuro para o
o reajuste do salário" míniiú-o porque ãpe-na!:f eSSe salário_ teve noSso País. Esqueça, Presidente Collor, as obras suntuosas
remuneração mais uniforme neste ano.
-e~eâifique, através de um ensino de qualidade, uma base
De ac_ordo com a matéria publicada no Jornal do Brasil só!~da para a nossa Nação.
de 4 de julho de 1991, as mensalidades do 19 ·e 29 graus,
O Sr. Carlos PatrÓCínio- Permite-me V. Ex~ um aparte?
no Rio de Janeiro, subiram 342%, de dezembro de 1990 a
·O
SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex• com
junho de 1991, enquanto o INPC sofreu correção de 116,91%.
no mesmo período, o-salário riiíõímo foi reajustado em prazer.
161,75%
O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador Jutaby MagaA alta exagerada das mensalidades escolares é _inconteste. lhães, V. Ex~ fere um assunto de importância Vitâl. Vamos
Em decorrência disso, conforme matéria pubJica no jornal nos debater, no próximo ano, com o problema das mensaliFolha de S. Paulo, de 4 de julho último, a queda das iJ.!_scrições dades escolares, que estão atingindo patamares insuportáveis.
nos vestibulares _chegou a 45% em algumas faculdaàes-de Gostaria de rememorar que passaram por esta Casa por este
São Paulo e 47% dos alunos da PUC/SP, em julho, estavam Congresso Nacional, cerca de sete medidas provisórias, visaninadimplentes, por não poderem arcar com o preço alto das do regulamentara assunto das mensalidades ~~colares~ O Conmensalidades.
- gresSo Nacional_não teve um papel destacado naquela op-ortuEsse. Sr. Presídente, Sr's e Srs. SeD.adofes; nãO é o efeito nidade. Isso acabou, a meu ver, resúltando na queda do Min!smais perverso do alto_ preço das mensalidades escolares. O tro da Educação, Carlos Chiarelli. As mensalidades escolares
.m~is deprimente de tudo é que boa parcela da população
chegaram a um patamar insuportável. Ouvimos, por exemplo,
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que um cidadão, em -1992,_ S~ não qu:~sc_r__ entrár·~:t~·:rE..rififí_~
Universidade CatOlfCa,- compr·a, com -o dinheiro da ~-~_!l_s~lidade, mais ou_ menos setecen-tos rUir crUzeiros, uiD-Catro_zero
quilômetro: EsSa _será a mensalidade daquela universida_de
no próximo ano. EstamoS ôUVindó falaf ein aumentos de 100,
200%, -quando, na realidade, V. Ex~ acaba de bem frisar que
as mensalidades sempre··sobiram muito-além do que sobe
o salário do trabalhador brasileiro. Trata-se de um assunto
muito importante, eminenfe Senador, com-ó qual V_àmOs nos
defrontar. O Presidente da República já está eilviando ~ensagem ao Congress_o Nacio~al, parece~me_; preservando o prinR
cípio"-da livre negociação entre pais--e alunos, ·e, parece·-me
também- não li a íntegra dessa medida provisóriã ou p-rojeto
de lei - e-stab_elecendo já _um contrato, no iníCio- do ano,
e permitindo ajustes_ bimestraiS._ M3s, de qualquer maneira,
do jeito que as_ coisas" estão; pi:''aficiliilente ninguém terá condiR
ção de pagar a mensalidade e~colar no próximo ano. Não
sei o que vamos fazer, mas ·alerto que analisar as medidas
oriündas do Executivo é papel do Congresso Nacional, e deveremos, aqui, estabelecer-aquilo que, de fato, está ao alcance
da população brasileira. Portanto, cumprimento V. Ex~ pelo
s_eu pronunciamento oportuno.
- _
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex•,
Senador Carlos Patrodnio,--porque traz· uma contribuição a
este pronunciamento que acho da maior validade. _Estamos
acompanhando a··situação e· vendo as dificuldades por· que
passam os pais de alunos. Eu, pessoalmente, não tenho mais
filhos em idade escolar, mas vejo as dificuldades dos __ meus
próprios filhos e dos nutros; vejo a· situação por que passam
aqueles que desejam manter os seus filhos em escolas de bom
nível, com ensino de qualidade, porque a escola que fornece
uma b_oa qualidade de ensino tem um custo ·alto para a sua
manutenção; ela tem, também, que escolher melhores professores e pagá-los bem. Se tivéssemos condições, como tínhamos
no passado ... Não sei bem no Estado de V. Ex•, que é novo,
mas talvez no Estado -de Goiás ... No Estado da Bahia, por
exemplo, quem freqüentava ·a-colégio da Bahia, dizia com
orgulho que o freqüentava, e saía daquele colégio _direto para
uin vestibular com todas as condições de ser um dos. aprovados,
porque havia um ensin-o de boa qualidade.
EscOlas públiCas, Coiito -a Escola Normal do RiO de JaíieiR
ro, a Escola Normal da Bahía e as de outros Estados; a Escola
Pedro .II e tantas outras serviam de orgulho para aqueles
que às freqüentavam. E hoje? Hoje, os alunos de classe média,
por exemplo, não têm opção, não podem ir para a escola
pública. Não por uma questão social, mas pela qualidade do
ensino-. Eles não têm condições de ir para uma esCola e dali
saírem sem os co-nhecimentos necessários para concorrer com
os outros alunos que vão fazer um cOncurso vestibu-lar.
Por isso, temos que dar prioridade ao ensiOO: Agora,
devemos começar com calma, sem a preocupação de querer
resolver isso em dois, três ou cirico finos, Te"rêmOs·--que- ter
uma geração voltada para o ensino, talvez a~~- du~~_gerações,
para q-ue o País poSsa coriseguir, af sím, entia'f noó Prinieiro
Mundo.
Agradeço a V. ~x~ o aparte e qUero rriãriif~Siàfa~ffi"iiiha
satisiação de ver que V. Ex~ estápreocupado com esse assunto.
E_mais ainda poderia dizer relacionado ao··se~·-apatte:
que é obrigação do Cõng~eSSO eX~rttínar e5:sas questóéS-. Não
só esta, maS todas as que nos· chegam aqui. E não fic~rmos
votando quando houver 54 assinaturas pedindo a urgência
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b-:_1tio._temos nenhu~a condição
eXamillar todas as mãté~
rias qUe chegam ao nosso conhecimento.
Deveríamos fazer aqui; entre os Senadores, uma corrente
para evitarmos esse-tipo de votação.
0 Sr. Francisco Rollemberg _ Senador Jutahy Magalhães, v. Ex• me périnité úm aparte?
- - -- ~~-- O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Concedo o aparte
à V. EX'
·
:-- -o_~r. FtancisCó Rollemberg- Eminente Senador Jutahy
Magã.Ihães, V. Er- percute riesta tarde um tema que tive oportiinidadede, algumas vezes, no ano que passou, trazer também
â esta tribuna. Veja V. Ex~ que a qualidade do ensino público
~eçaiu _muito, e se diz que isso ocorreu porque a classe dos
p~ofessore_s_ não tem sido devidamente cuidada, tratada e não
ieiD:_:saiários condignoS, e se não tem salários condignos, ela
também não tem tido o cuidado de dar aos seus alunos conhecimenta de uma maneira mais aprimorada. Isso é uma verdade
em termos. Lembra V. Ex~, certamente, estudante que foi
do Colégio da Bahia, como eu· fui, e do Ateneu Sergipano
-:-_e uma das alegrias -da minha vida foi ter sido aluno do
Ateneu Sergipano, eu usava -o ifiFtf blusão e dizia "sou do
Ateneu", como dizia "sou do Colégio Central da Bahia"que saindo do Aterteu e do Colég-io- Central da Bahia eu
me dei muito bem nos vestibulares que prestei. Mas, Sr. Senador, há uma deformação muito grande, a meu ver, para um
País como o nosso. Criaram-se, há algum tempo os_ginásios
gratuitos que, posteriormente, foram transformados em colégios da comunidade, com a Çàmpanha Nacional de Educantiários Gratuitos. Veja V. Ex~ o que acorreu. Nas cidades
pobres do meu Estado, vários ginásios foram instalados, e
rapazes e moças, hoje, têm nível uniyersitáriõ, galgaram 4ma
poSfÇãCf nO estamento social, porque começaram neSsas escolas. Mas não sei por que de repente alguém sugeriu que esses
ginásios, esses educaOdários gratuitos seriam uma excrescência, uma doação, porque ·o homem tem que aprender a caminhar por si só e os ginásios gratuitos passaram a ser da comunidade. Um homem da roça, que trabalha com carteira assinada,
recebe um_ salário íriíiliriw, uin salário -míilimo e meio, no
máximo; os demais trabalham por diária, recebendo um mil,
um mil e quinhentos por dia, com cinco ou seis fiThos. Mas
oo·ginásio-"âa comunidade exige desse cidadão que ele faça
um pagamento~·para nós simbólico, de dez, doze, quinze mil
cruzeiros. E para esse pai, guardando as devidas proporções,
essa quantia atinge dimensões semelhantes às da classe média
- diante- dos nossos colégios de melhor nível: não tem como
pagart O que ocorreu? Esses ginásios- foram sendo feChados
lá no me:u Estado, e certamente o mestno está ocorrendo,
no resto do Brasil.- Os Estados com mãlores recursos financeifOs ·conseguiram feabrir ·esSes_ gillásios.· Mas veja--v. Ex~.
Dobre Senador, que percute o problema das mensalidades
esCOlares. Sexta-feira, fui conVidado para fazer, uma palestra
nas Faculdades Integradas Tinidentes, para ·discurtir um projetó-âa Di:Putada Benedita da Silva relativ9 as assistentes
sociais, aoquai apresentei um substitutivo. Tiverrios Um deba--te 3çli-i?àd0, -muito interessante, mas quando terminamos o
debate, fui cercado pelos _estudantes que me procu·ravam, ·não
~para -dar sigU.ímeiito- ao assunto da palestra, mas para ·me
perguntarem: "'Seilãdor, como o senhor explica o fato de o
-~~édito educativo ~_ão ser liberado na época própria? Estamos
tndos inadimplentes e a faculdade não vai permitir que façaines provas". E não vai permitir meSmo. Pedí que eles fizessem
-iim memorando, ou algo assíni, com ·o nome de todos, para
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que eu fosse à Caixa -Económica conversar com o Sr: Presidente, com quem ~e dou muito bem, a fim de tentar diri~ir
esse problema. VeJa também, Sr. Senador, que os colégios
aumentaram as suas mensalidades_ de maneira de_smesurada,
mas desmesurada para nós que estamos de fora. Não estou
defendendo os colégios, _mas os- que oferecem bom ensino
têm gastos muito -grande, investem em-laboràt_6rios, -professores de_ maior categoria e oferecem algo que, lam~ntavel
mente, o ensino público não está conseguindo, isto é, vagas.
Além de não proporcionarem número de vagas_ suficientes
para atender à demanda, ao estudante, _não concedem _aos
pais a tranqUilidade necessária, a certeza de que seu filho
fará o segundo grau em três anos e que va} entrar na u~.iver
sidade e concluir um curso de Direito em cinco_ ou.s.eis_ anos.
Por quê, Sr. Senador? Porque as greves sã~>t~!!_tas C? t~o ~:_ons
tantes que os alunos dos colégios públicos e das universidades
públicas sofrem a angústia de perguntarem a si mesmos.
''Quando é que colarei grau?: Tenho visto país fazerem sacrifíciOs irileD.sos pafa transferirem seus filhos das iniversidades
públicas para as universidades privadas só para que possam
ter seus cursos concluídos no momento _oportuno. O assunto
é muito complexo e talvez não se resuma somente aos preços
das mensalidades escolares V. EX' fez muito bem em tr~er
esse assunto à tona do Senado, hoje à tarde, para que todos
nos juntamos a V. Ex• e façamos um _apelo ao Senador Presidente da República e ao Sr. Ministro da Educação para que
se voltem com bons olhos para a educação brasileira porque
com a atual situação~ -não podemos dar aos nossos descendentes, homens e mulheres que vão comandar este País no
futuro, uma formação cultural necessária para uma ascensão
no seu estamento social e capacidade de assumir a liderança
e comandar um país como o nosso.
~~ .
. -.
São essas as considerações que gostaria de aditar, se me
permite, ao seu magnífico discurso nesta tarde.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço a V. EX',
Senador Francisco Rollemberg, a análise das questões que
atormentam a educação brasileira.
A referéncia à- questão da mensalidade é um ponto apenas, talvez até dos menores, mas a questão da qualidade
dos professores talvez seja um dos mais íillporta:ntes~ -· ·
Estamos vendo a cada dia - e o.compravamos nas nossas
andanças peJo Estado --que a qualidade do ensino nonnal,
talvez até em decorrência da falta de uma política educacional
voltada para essa que-stão da preparação do professor, vem
caindo sistematicamente. Houve, durante certo tempo, uma
grande preocupação em se criarem escolas normais em diversos municípios do Estado. Na Bahia, por exemplo, temos
escolas de formação de professores em diversos_ municípios,
mas não há professores qualificados para prepararem esses
novos professores q-ue irão ensinar as crianças. Tal fato tem
criado uma série de dificuldades, e a má qualidade de ensino,
aliada à remuneração dos professores, faz com que seja nec~s~
sário muito vocação para que permane-çam no magistério,
porque com a remuneração que existe é imposSíVel se exigir
dedicação exclusiva de um professor. Ele tem que buscar npvas
atividades fora daquele horário, o que-prejudica a preparação
das aulas e_ suas obrigações, em geral, para com os seus alunos.
Agradeço a V. Ex~ por ter abordado o problema em
um ângulo até mais amplo do que o deste pronunciamento.
V. Ex~ tem tratado dessa questão em várias opOrtunidades,
e creio que todos nós devemos juntar nossas vozes para que
haja no País uma política educacional. Infelizmente, não há!
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Aqui se discute a construção de CIAC~ e não se discute o
-problema da permanência do aluno nas escolas, não se discute
a formação dos professores, não se discute uma série de problemas que afligem a educação. O GovernO está preocupã.dõ,
apenas, com a questão física da construção dos prédios.
O Sr. EsperidiãoAmin -Permite-me V.

Ex~

um aparte?_

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço <>"nobre Senador
Esperidião Amin.
O Sr. Esperldião Amin ·- Senador Jutahy Magalhães,
farei dois comen~rios ·a -re_speito do pronunciamento que V.
Ex' .~st& a fazer ..O primeiro é strictu sensu. -Quero Complementar, secundando o que disse o Senador Carlos Patrocínio,
alertando sobre a neCessidade de cautela por parte do Con_gress_o na apreciação desse Projeto de Lei, referente âs mensalidade$ escolares, cautela que, na verdade, o Governo deveria
ter~ Como salientou o Senador a que me referi~ 7 ou 8 medidas
provisórias, principalmente durante o ano de 1990 - justiça
seja feita- arrastaram-se pelo Senado, sendo praticamente
reeditadas. O tema das mensalidades escolares, certamente,
-"deVe sei- o campeão·em matéria_de reedição de nledl.da provi~
sória -pode ser que eu esteja enganado. Agradeço a ajuda
do_ Sf!pador Amir Lando que me lembra um outro tema, também -campe.lo em reedição- de medida provisória, que é o
da política salarial, ainda em impasse. Essas reedições relativas
às mensalidades deveriam ser um alerta para que o Governo
não as encaminhasse sem uma prévia discussão. Infelizmente,
tal não ocorreu e a advertência ao Governo foi feita pelo
próprio Governo, posto que no seu âmbito --.....: é sabido houve discussão resolvid~ quase que a martelo entre a Secretaria de Economia e a Secretaria de Política Económica isto no âmbito do Ministério da Economia, sem citar no âmbito
das outras áreas de Governo erivolvidas na questão. Somente
na área do Ministério da Economia já se registrou·, vazou
uma discussão que foi resolvida na base do decurso de prazo,
oU seja, nãá-por exaustão de argumentos; não por argumentação. Por essa razáO creio que devemos ter essa cautela que
-foi muito bem salientada aqui, tanto por--v. Ex~ como pelo
SenaQor Carl.;>~ Patr()cinio_, pOsto que este tema é polêmico,
-vefâadeiramerite polêinico. Quero valer-me da oportunidade,
não apenas como senador-membro da Comissão de Educação,
mas como Professor que sou, para registrar, com algum alento,
uma preocupação procedente e fundada que ouvi do Sr. Ministro da Educação, na última quinta..:feira. O FNJ?E, historicamente, vem dando preferência, do 1/3 do salário-educação
que é gerido pelo _MinistériO da. Educação, a investimentos
físícos-,- o- que caracteriza um vício dentrO âo qual, reite_radamente, temos sucumbido como governo e sociedade. Investe-se _ou tenta-se investir_no aspecto físico, descuidando do
conteúdo mais importante da Educação, que é a qUalidade
do professor e as condições gerais para que ele se desincumba
.. da .sua. tarefa, as~im como_ a _condição do aluno; cabe-nos
valorizar o professor, tanto no aspecç_o sªlarial, quanto no
pro.fissiõilal. Ouvi do Ministro da Educação,_ na última quintafeira, que S. Ex! já está dando preferência ii pfójetos de treinamento de professor. V. Ex' comentou sobre a escola normal,
sobre a escola do 29 Grau com habilitação para o Magistério
do 19 Grau. Essa questão, muitas vezes, é in-sariáVel, quando
_se considera que milhares de ,professores estão formados por
essas escolas inadequadas, mas já estão lecionando. O que
incumbe ~o Goveriio é não tomai esse mal perpétuo, perene.
Com o Governo pode atuar? Priorizando treinamento, teci~-
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clagem e capacitação do professor. Ouvi, satisfeüo, -do Min~ irisuJ)O!táVeiS
tro da Educação, na última quinta-feir"a, qUe essa já "é a política

que está sendo determinada pelo Ministro José Goldemberg.
E assim, como m·anifesto miriha preocupação a respeitO das
mensalidades escolares, quero registrar, com alento, com esperança - porque ouvi uma exposição ·consistente ·_do_ Sr.
Ministro-, que a par do esforço quanto ao aspecto físico
da Educação, como sistema de e_nsin_o, o Ministério da Educatá dando prioridade a investíinei1t0s na capaCitação dos pi"ofessares do ensino básico, que já SerVem ao ·sisté:iJ.a -de Ensin-o
Brasileiro. Esse é.um aspecto que deve ser salientado, encerajade, estimulado por todos nós, dando seqüência também
ao que o Senador Fr_anC::iSCQ Rollemberg registrou no seu aparte. Eram esSas as observações que gostana·ctefãZer~ cong"ratUlando-me com V. Ex~ pela oportunidade de· seu pronunciamente.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço a V. Ex•
o aparte, Senador Esperidião Amin, que _sempre ajUda, com
suas observações, os oradores que estão na tribuna. V. Ex•
traz informações das mãis valiosas. RC:almente, é bom saber
que- não se busca, hoje, bater recorde_s de construções_ de
escolas, que fOi senipre- a pr-eocupação de muitoS ~gOV*r-nos
ao anunciarem: "no meu governo, vamos faiei"-duàS eScolas
por dia; estamos construindo.trê-s, quatro escolas'' ~umas-não
anunciavam o quanto seria pago ao professor para lecioD."ar.
V. Ex~ fala na preparação, no apetfeíçoariieritO -dos_ professores que já estão lecionando e esse é um dos aspectos
principais que sénti.ri:tOS necessidade de que- ocorra ·no dia-adia, faz-se necessário também que o Ministério_da Educação
e as secretarias -estaduais de Educação se preocupem com
essas escolas de preparação dos professores, porque, se temos
que aperfeiçoar aqueles qu-e j3 eStão ·no mercad_Q de trabalho,
precisamos preoCupar-nos, e mUitO,- com ã.queles que vão entrar no mercado de trabalho, na área' do Magist~rio e--qu~e
estão recebendo, da parte das escolas que preparam-esses
professores, o ensinamento necessário para qúe eXerçam bem
a sua profissão.· · ·
- · ... ~ - ·
-'
A prioridade deve ser dada, em primeiro lugar, às escolas
para que preparem os novos professores e, ao niésril-o teinpo,
preparem melhor aqueles que já estão exerCendo _o magistério.
Fíco ·satisfeitO de ver a atuaçã:o do Ministro Goldemberg,
que merece o nosso respeitO. S. Ex• desde o- início, riwStrou
sua responsabilidade, sua experiênCia;- quando numa das' propostas do Emendão, abordou-se a gratuidade ou não do ensino
das universidades, o Ministro Goldemberg, no dia da sua
entrada, praticamente deu um basta a essa-discussão e a proposta do Governo foi retirada. Portanto, acredito que S. Ex•
está consciente do seu trabalho-e fará uma boa administração.
Estes são meus votos de opOsicioniSta~ mas opoSiciOnista que
desejava veto- Brasil progredindo.
o Sr. Amir Lando -Permite-me V. Ex•.um-aparte?0 SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V .. Ex• GOm
prazer.
O Sr. Amir Lando- Nobre Senador Jutahy Magalhães,
V. Ex• aborda um assunto que constitutum-a vergonha nacional. A questão do ensino, hoje, causa humilhação a -qualquer
brasileiro que realmente pense no futuro -deste País. Não há
dúvidas de que a falência do .ensino é geral e ampla. E tudo
o-que a_Constittiíçáo·e-stabelece, toda a filosofia da Educação,
estamos vendo ir ágUa abaixo. Não há dúvidas de que essa
questão das anuidades escolares do ensino particular estão
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para a

classe média brasileira e até caUsando
dificuldades nas classes mais elevadas._Mas, o que nos preocupa é que a Constituição estabelece, no seu art. 6'?, que
a·Ectucação é um direito social, e o art. 205, também da
nossa Constituição, estabelece que a Educação é um direitode todos. Não .o é da classe média, não o é da classe abastada,
fuas,-sobretudo, não o é de todos. O~que se percebe é que

o ensino, mesmo o público- como bem enfatizou nUm aparte
o_ Senador_ Francisco Rollemberg - , já está sendo inacessível,
so_bretudo para a classe pobre, que não tem co_ndições de
freqüentar mesmo as e-scolas públicas. As cifras estão aí, mãS
podemos abstrair as cifras, que .são dados gélidos, e sentir
a -realidade das ruas, das periferias, das pequenas cidades
OI"ãSileiras, dos confins rurais. Vemos, a cada dia mais, a
Educação fugir do povo brasileiro, da criança brasileira. Estamcrs crtándo neste País uma geração de analfabetos, e efetivantente uma geração de famintos, de- desgraçados, poderia assim dizer. E tudo isso estamos asSimilando. Vejo no discurso
de V. Ex~ uma reflexão séria, na qual se vai embutindo um
protesto contra esse estado de coisas. Mas o Govemo, que
é responsável, pouco ou nada faz. E nós, aqui, rio- Poder
Legislativo, poderemos dotar o Execurivo de boas leis; mas
sabemos -que as leis, por si só, não mudam a realidade, é
pre_ciso força política para executá-las e dar-lhes cumprimento.
O cfue se percebe é a falência absoluta, inclusive no Sul do
País, ·onde vemos-, hoje, escol_as e111 estado deprimente! O
ehsiilo ·afeta os grandes Estados coroo São Paulo e como o
Rio Grande do Sul, que eram modelos de Educação. E assim,
na medida em que se afasta do povo a Educação, não lhe
oferecemos a_ possibilidade da moralidade social, porque sabemos que a Educação é veículo fundamental para a ascensão
económica e social do povo, do homem simples, da criança,
do jovem: Estamos criando um país de ignorantes, porque
o nosso sistema de ensino não produz mais sábios, mas nãO
produZ sequer pessoas instrUidas; e isto é lamentável, se refletirmos que qualquer país desenvolvido tem como verdadeiro
-isso é uma pesquisa científica indiscutível-que a educação
é- o investimento social mais barato que qualquer governo
de qualquer país pode fazer a_ favor de seus cidadãoS. Não
é construindo pontes, nem estradas., que se faz o desenvolYimento, porque o desenvolvimento verdadeiro e fundamental
começa pela educa_ção. Para quem tem uma população educada, fazer uma estrada ou uma ponte é coisa fácil; mas quem
não ditém essa população preparada para o grande desafio
dos nossos tempos, que é o desafio teCito16gico e científico,
não poderá nunca ascender ao Primeiro _Mundo. Sem essa
mão-de-obra preparada, não poderá vencer essa grande corrida, essa grande disputa que todo desenvolvimento económico
e socicil requer. É lamentável que não se inVista o indispensável
na Educação. Sabemos que, mesmo a ~..urto prazo, a Educação
é o investimento que dá o melhor e o maior retomo à sociedade. Podsso parabenizo V. Er pelo pronunciamento e agradeço esta oportunidade de gravar aqui um entendimento sobre
assunto de tão magna importância ·que V. Ex• aufere de forma
tão profUnda.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço sensibili·
zado a interrupÇão de V. Ex•, Senador 'Amir Lando, que
vem complementar uma série de apartes que tive a honra
de receber dos Srs. Senadores, cada um trazendo um ângulo
da questão, de maior importância.
O que V. Ex~ afirmou, todos temos que reconhecer como
verdade absoluta: não atendemos a Constituição e, mais d.o
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que iSsO, não damos essa priOridade absolUta que -deve ser
O SR. MAURÍCIO CORRÊA(PDT - DF. Pronunc;ia
dada ao ensino público brasileiro; não temos uma- pOlítica
o seguinte discursn:.Sem revisão do orador.) -Sr- Presidente,
de educação voltada para a nossa realidade. Vimos, aqui,
Srs. Senadores, peço~lhe vénia para rapidamente tratar de
aumentar ·o período escolar para 200 hcifas, sem saber por
uma questão que, ao primeiro lance de vista_!_po_derá parecer
que e como fazé-lo: agora, já n-ão vão ser mais 200 horas,
pessoal ou no mínimo exótica, tendo em vista a generalidade
voltamos para 180 horas.
do-s temas aqui tratados.
Cofio o País tem reãlidades regiOnais distintas, discutiQuero me refefir eX<ifamente aO- que-tem acontecido Coffi
mos até a questão do período escolar, porque certas regiões
têm um pelíodo escolar diferente de outros; existem aqueles o Clube de Regatas Flamengo, no Rio de Janeiro. Apesar
de existír ao Iorigo de d-écãdas e ser a alegria de muitos torcemeninos que não podem deixar de ajudar seus país na agriculdores brasileiros, pois tem dado_ muitos títulos ao futebol na~
tura e que pm:lem deiXar de ajudar seus pais na agricultura
cional,
o Flamengo foi suspenso pela Federação Internacional
e que não podem, portanto, freqüentar a escola em determide Associação de Futebol- FIFA, d·as competições internanadus dias e horários. Te-mos que con-siderar estas realidades
cionaiS de futebol, em razão de estar exercendo um direito
nacionais e dãr-lhes pii"oridade absoluta durante muitos anos,
fundamental
c-onsagrado na COnstituição brasileira e nas Consaté por mais de uma geração, para que o Brasil possa alcançar
tituiÇões das demais nações democráticas modernas do muno sucesso que, por exemplo-, o Japão alcançou atrav~s da
do, que é o de postular em juízo.
---- --·
educação.
A origem de toda controvérsia envolvendo o Clube de
É desta questão que as autoridades brasileiras devem
Regatas Flamengo: e a Confederação Brasileira ·de Futebol
se incumbir po-rque, se realmente levarem a sério a questão
da educação, poderemos pensat n.Urtíltiliiró melhor. Estamos - CBF se deu pelo fato de ter o Presidente da CBF, em
manobra para se perpetuar no poder, antecipado em seis mecarentes_ de educaçá~ a riõnto de observar que há desperdícios
ses a eleição para presidente daquela entidade_, marcada para
na agricultura, onde por· ignorância no IDãnuseio da própria
aconte_cer somente _em janeiro d~ 1992 e realizada no dia
safra, -os prejuízOS Chegam a 40% por falta de conhecimento
para fazer a colheita certa. A educação -é-- a base-de tudo,
17.de julho último, bem corno por ter, nessa mesma oponunidade, alterado o seu mandato e dos próximos Presidentes
é a base da saúde, do saneamento.
da
CBF de três para quatro anos, permitindo-se, ainda, a
Portanto, se voltarmos os nossos recursos· e··as "riâSSas
sua recondução, indefinidas vezes,_ no cargo.vistas para ela, se o PresídeOú: dã RePrlbiica procm::ãr olhar
com mais carinho para essa área, talvez o Brasil, rium dia __ Ocorf_e que essa ci"ecisão da cBF foí tomada em As~m~ jJléia Geral, realizada alguns dia~ antes da malsinada eleição,
não_ muito distante, possa chegar ao Primeiro Mundo.
onde se cogita que grupos de diretores çle fed_eraçõ~s e:st~duais
Que a Nação dê aos pais que têm filhos _nas escolas
tenham articulado, num jogo de cartas marcad.as, a reeleição
particulares estímulos para que possam manter lá os seus fi~ -dó atual Presidente, ,pela rapide~ c~rn ·que, em apenas 28
lhos. Faculte a essas e~rcolas incentivos para que possam pro- minutos, segundo se noticiOU-pela imprensa nacional, e a porporciona'r um ertsirro sempre de melhor qualidade e em condi~
tas fechadas, o atual Presiden_te da CBF recebeu os votos
ções mais acessíveis.
de todos os 27 presidentes das federações regiOriais de futebol.
De minha parte, erã intenção apresentar projeto de Lei
Tudo indica que essa antecipação não passa de uma estraautorizando o abatimento da renda hrutã, antes do cálculo
tégia para~~capar dos efeitos do projeto de Lei n<? 965, de
do _Imposto de Renda, de importância ~ensã.l--deSUiiãda a
1991, que ora tramita pela Câmara dos DePutados, mais Co~
CQbri"r as despesas com mensalidades,_ tr~~sporte e material
n~ec;idos como "Projeto_ Zico", no__ qual o ex-:-Secretário de
escolares. Verifiquei, entretanto; qUe ·esta casa-ja-àpiovou Desportos da Presidência da República, Sr. Art'ur Antunes
Projeto de Lei de autoria do nobre Senador Marco Maciel Coimbra, propõe e alteraçãO da composição do colégiO éieitonesse sentido, o qual, o meu_ ente~de~. apresenta alguma im~
ral que escolhe o Presidente da CBF, dé fonna que dele faÇam
perfeição ao-estfpular um valor baixo ·para·-o desconto, se
parte 110 clubes de futebol de todo o País, num processo
considerado ser anual,_e ao n?9 p_rever_a su~_].tual_izaç_ão mo!1e- inquestionavelmente mais democrátiCO que O atual, no qual
táriã. Pã.ra rião trazer transtornos.ao ·pr(Ycesso legislativo, jul- essa tarefa incumbe a apenas 27 preside~tes de_ fed~rações
guei de melhOr ai vitre n-ão apresentar o Projeto e manter
regionais.
entendimentos com _Deputados, para ·que- essas Íé!l~has sejam
A
tudo
isso
se
acresce
o
fato
de
ter
sido o Bra~ii ameaÇado
corrigidas na Câiri.ãfã~ átravés de emendas,
..de d~sfiliação pelo Presidente da FIFA, Sr. João HaveJange,
Dessa forma, o Projeto será_justÇ>,_~·est"ará- rial~e-nte em VISta do que~tiOnamento feito ao Poder Judiciário brasitrazendo benefícios concretos aos conti"lbuintes estudantes ou
leiro, pelo Clube _de Regatas Flamengo! que pode tornar sem
que tenham dependentes estudantes, o inipasse das mensali- efeito ã. manobra eleitoral de seu genro, o Sr. Ricardo Teixeidades altas será em parte superado e as _e_scoJas particulares ra, Presidente da CBF:não serão abandonadas por aqueles que nelas estão matriE
o
que
pleiteia_
__
o
Flamengo,
junto
à
JustÍça
Conlum,
culados.
- - -é. anular a decisão adotada pela Assembléia Geral da CBF
0 alCance da medida é incontestável. Espero que os Srs. no dia 26 de junho do corrente ano, que alterou o calendário
Deputados sejam inspirados pelo mesmo espiríto que orientou eleitoral para a escolha do Presidente da CBF, aumentando,
a nós, Senadores, na votação desse Projeto, e que também ainda, o seu mandato e. permitindo indefinidas reeleições_.
eles o acolham.
Em última análise, pretende o Flamengo rest:W.elekC_r a
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
ordem jurídica violada, invalidam a reeleição do atual Presidente da CBF, por entender que aquela entidade desportiva
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a não pode, por deliberação de sua Assembléia Geral, desoPepalavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
decer Lei Federal ou, até mesmo, pretender dar-lhe nova
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A barbaridade de tudo isso é que a CónstitliiÇãõ diz,
redação, em face do disposto na Lei n~ 6.251, cte-s-de-outiihrÕde 1975, que "fnstlfU:i norrÍI.3s gerais sobre desportos e dá no art. 217:
outras providências" e, em. seu art. 19, além de não permitir
"É dever do Estado fomentar práticas desportivas
a reeleição indefinidas vezes do Presidente e Vice-Presídentes
formais e não~formais, como direito de cada um, obserdas confederações, federações e ligas desportivas, ainda detevados:
rimina não poderem seus mandatos exceder a três anos.
I - a autonomia das entidades desportivas dirigenIsto posto~ clara e evidente se configura a ilegalidade
tes e associações, quanto a sua organização e funcioda decisão da Assembléia Geral da CBF, realizada em 17
namento;
de julho deste ano.
. _
.
..
_..
Ao questionar essa matéria perante o- Poder Judiciário,
Claro que, nesse aspecto, os clubes têm autonomia plena
se vê o Flamengo pressionado sob as mais diverSas formas
e sofrendo graves retaliações,· por entender a CBF e a FIFA para agir. O que está realizaridõ a CBF nãO- é,- sem -dúvida
que não poderia ele ajuizar ação na JustiÇa Comuin contra nenhu~a, um~ intromissão indébita, digamos assim, dO Flaa CBF, em face do que dispõe a legislação desportiva, nacional mengo com relação ao que se decidiu nessa associação, porque
e internacional, que não permite a entidades e associações a Constituição fala que primeiro tem que ser exaurida aJustiça
desportivas postular em juízo para resolver questões, conflitos [)esportiva. Mas quando se trata de uma prerrogativa constitucional, no caso da organização esportiva das associações, que
ou litígios de natureza esportiva.
·
A própria ConstituiÇão Federal, da mesma forma, em implica no direito--de todos os clubes de futebol, claro que
seu art. 217, § 1"', só admite ao Poder Judici_ã_rió- cOnhecer essa regra não prevalece. É essa a regra que está sendo posta
ações relativas a disciplina e a competiÇões desportivas, após em juízo. Em face disso, a Confederação Brasileira de Futebol
lançou sobre o Flamengo exatamente essa disçriminaç_ãO: o
esgotadas as instânciaS da Justiça desportiva.
Ora, o ·que sustentá o Flamengo, e com toda razão, no Flamengo ·não-pode participar de nenhuma disputa esportiva
nosso entender, é que a questão posta em juíZo não diz respeito no Brasil. E veio--a FIFA recriminando o futebol brasileiro
nem a disciplina nem a competições desportivas, não tendo, em decorrência de um clube brasileiro ter postulado perante
pois, natureza esportiVa. Trata-se de debate puramente institu- o Poder Judiciário.
Ora, a _própria FIFA, no seu estatuto, que tive o cuidado
cional.
~e ler, explicita Dum dispositiVo que os seus iilfegraittes se
Com efeito, em consonância com o já ·menciOmi.'do prinw valerão do juiz- arbitral, mas aqui o Flamengo se ofereceu
cípíri fundamental de que trata o inciso XXXV- do art. 5"'
para resolver a pendência também através do jUiZ arbitral,
da Constituição Federal, no seu Título reservado aos Direitos e a Confederação Brasileira de Futebol não aceitou isso;·quer
e Garantias Fundamentais, segundo o qual "a lei não excluirá dizer, u~a pena em cima do Flamengo. É uma questão, evida apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito'',, dentemente, mais do que justa. Por isso_ usei a tribuna para
não pode haver qualquer nódoa de ilicitude na providéncia
dizer que não _Se trata de uma questão do Flamengo como
tomada pelo Clube de Regatas Flamengo, ·ao fnteiitar ação
clube, mas sim de uma reiviridicação do Flamengo perante
na Justiça Comuni ·por se sentir prejudicado com a mencionada
a Justiça da soberania da Constituição brasileira.
decisão da Assembléia Geral da CBF, que resultou na ree!ejO que o Flamengo está fazendo, sem dúvida nenhuma,
ção do seu atual presidente.
é uma glória ell!. defesa do futebol brasileiro, é a defesa do
Merece o nosso registro, ainda, a atitude do Flamengo
t~:X.tP çonstitu_cio~al. Não é nenhu~a insubordinação, absoluao se prontificar, eu reunião pública solicitado com o Presita-iD.Cnte, porque ele não está procurando se imiscuir na atividente da CBF, a desistir da açáo judicial para submeter o dade de cada clube, nãO eStá-gerenciando qualquer assunto
litígio a um tribunal arbitral a ser constitufdo de conformidade
r~lativo ao Vasco ou ao Fluminense. O qúe ele está dizendo
com os Estatutos da FIFA, proposta esta surpreendentemente
é :que a eleição realizada na CBF foi errada, foi viciada, foi
não aceita pela CBF.
uma eleição para privilegiar uma pessoa que quer perpetrar-se
Por derradeiro, ao hipotecarmos nossa· solidãriedade ao no poder.
Portanto, não é ato de indisciplina, pelo contrário, é uma
Clube de Regatas Flamengo, gostaríamos que fosse levada
prerrogativa de que o Flamengo se valeu de questionar esse
em consideração pela FIFA e pela CBF, o apeio veemente
assunto perante o Poder Judiciário.
que ora lhes formulamos deste tribunal, no sentido de que
Quero cumprimentar a altivez do Flamengo e sua dire~
se reconheça ao Clube de Regatas Flamengo o direito legítimo
de postular em juízo, procurando-se evitar puriições_precipi- tória por esta atitUde patriota,· naCionalista até, no seiltido
tadas e motivadas por questões menores, em prejuízo do es- de_defender o que é nosso, de legitimar o uso da Constituição
porte nacional e, em especial, do notável trabalho realizado Federal; e não passe o Flamengo por esta crítica de que está
pelo Flamego em toda a sua gloriosa existência, ao lado de _prejudicando o futebol brasileiro;
É uma questão em que o próprio Presidente da República
outros grandes clubes do outrora esplendoroso futebol brasileiro. Em síntese, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que acon- deveria entrar, porqUe, na verdade, defende a soberania brasitece é que a CBF fez uma assembléia, reelegeu o Presidente leira. A Fifa está querendo se valer de um dispositivo do
na forma e no momen_to que não eram adequados, para dar Estatuto da Confederação Brasileira de Futebol, que não perum golpe em cima do projeto de lei do jogador Zico, que mite o clube entrar em juízo. Isso é, sem dúvida nenhuma,
trarriita na Câmara dos Deputados, determinando que a Asso- um absurdo, porque ninguém poderá ser privado de recorrer
ciação passa a ter 110 clubes, ao invés de 27 clubes de tal ao Poder Judiciário em razão _da existência-â~ um dispositivo
sorte que o poder de manobra fica menor. E aí ele deu golpe, extremamente.anacrónico, nada compatível com a democrausando a influência do Sr. João Havelange, no desporto inter- cia, que é o de evitar o ingresso, o direito de- pOstulação
nacional, e se elegeu antecipadamente para mais um mandato, de uma entidde civil perante o Poder Judiciário de sua pátria,
no caso, o Brasil.
a fim de fugir dos rigores dessa lei que poderia ser votada.
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O Flamengo está sendo, portanto, torpedeado injustamente. Daqui lanço este apelo: que os responsáveis pelo desporto nacional se atenham a este aspecto nitidamente sério,
que~ o de prejuízo do fubebol brasileiro por uma questiúncula
esportiva de um "cartola" que quer eternamente permanecer
na direção da Confederação Brasileira de Futebol.
Eram essas as palavra que eu queria trazer aqui, não
como um flamenguista, mas como um advogado e uma pessoa
interessada em direito, que está defendendo a Constituição
Federal. O Flamengo_ agiu dentro da ConstituiÇão brasileira
e por isso-está sendo penalizado pela incompreensão de mtiftos
"cartolas" e por um seto-r·cta opinião "pública que não conhece
a questão.
Viva o Flamengo. Muito obrigado (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- -Sobre a mesa,
projeto que Será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• Í3S,

DE 1991

Susta a eficácia da Portaria n~ 580, de 15 de novem~
bro de 1991, do Ministro de Estado da Justiça, que
declara como posse permanente do grupo indígena Iano~
mami a área que especifica.
o COngresso'
dCcre_ta:
Art. 19 Fica sustada a eficácia da Portaria n~ 580, ·de
15 de novembro de 1991, do Ministro de Estado da Justiça,
que declara, para efeito-de demarcação, como de posse perinànente do grupo-· indíg~~a Ianomami, a _área com superfície
e perímetros aproximados de 9.419.108 ha., localizada nos
Municípios de Alto-Alegre, Boa Vista,"Car:icarafC Mucajaí,
no Estado de Roraima, e Barcelos, Santa Isabel do Rio Ne_gro
e SãO Gabriel da Cachoeira, no Estado do Amazonas.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na d~ta
de sua publicação.
_
Art. 3~' São revógad0S-a5disposições em contrátlo-.--

Nacronai

Justificação

O constituinte de~T988 -ãtribuiu ao CÜDgreSSo Nacional
competência exclusiva para "sustar os atas qorq1ativos do Po~
der Executivo q~e eXbrbitem do po-der regulamentar ou dos
limites de delegação legislativa". O poder que se regulamentar
ou dos limites de delegaçãO legislativa''. O poder que se Íeco~
nhece à instância parlamentar tem pfecisam_ente por propósito
evitar que os ates abusivas das autoridades administrativas,
dotadas que são do atributo de imediata efiçá_cia, possam ser
implementados, causando dano irreparável ao interesse público.
O Ministro da Justiça, no dia 15 de novembro do corrente
ano, atendendo ao despacho exarado pelo Presidente da fun_ai
no Processo BSB/2192/84, _resolveu, com a Portaria n 9 580
(DOU-18-11-91, pág. 25926 esegts), declarar como posse permanente indígena, para efeito de demarcação, a terra_ OC!J._Eada
pelo grupo Ianomami, com superfície e perímetro -àproxímados de 9.419.108 ha. e 3.071.km, respectivaemnte, localizada
nos municípiOS de Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí e Muca~
jaí, no Estado_ de Roraima, e Barcelos, $anta lsabel do R~o
Negro e São Gabriel da Cacho_eira, no Estado do Amazona$.
A Lei Maior defme o que _sejam as t~rras _indígerias nos
seguintes termos:
"São terras tradicionalmente ocupadas pelos ín~
dios as por eles habitadas em caráter permanente, as
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utilizadas para suas atividades_produtivas, as imprescin~
díveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias. a sua reprodução
físlCã e· cUltural, segundo seus usos,_ costumes e tradi~
ções." (art. 231, 1").
Em r_elação às referidas áreas, atribui-se à União o poderdever de ''demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os
seus bens". (art_ 231, caput)
.
-.ocorre que ó tàritório que Se preteitC:ie- reSeiVar aos I~mo
mamis compreende uma vasta região de fronteira com a Venezuela, conforme amplamente noticiado pela imprensa, sendo
quç o § 29 do art. 20 da Constituição prevê:

"Art. 20. ·------··--·-··--·--~-·--·-···-----'----··
......... ........ -··· ............. . .. ;.;...:_; ....... ...... ·.........
-~

§ 'J:I

~

.~

~-~

-

A faixa de até cento e cinqüenta quilómetros

-,de largura, aolqngo das fronteiras terrestres, designada
como faixa de fronteira, é considerada fundamental
para defesa do território nacional, e sua ocupação e
utilização serãó reguladas em lei."
Por outro lado, cabe a·o- Conselho de Defesa Nacional,
nos termos do inciso III do artigo 91 da Carta Magna:

"ArL 9L ......... ..:'"""'".
...... '.' .......... ... ·-··
......................................... ..... ;: ....~.. ~ .. -.·........-:~.~~
~-··

~ ·-·~·

~

ITI- propor os critérios e condições de utilização
de áreas indispensáveis à segurança_do _territ6río nacional e opinar sobre se_u efetivo uso, especialmente na
faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação
e a exploração dos recursos nãturais de qualquer,tipo."
··Não ~obstante todas as reservas ~e. c~utefaS gue a própría
ConStitUIÇão- e~~ge rio trat9 dos assuntos relevantes da defesa
~aciolial, nota~ame,nte ,no que pertine à segurança das áreas
"dé fronieira, liouve por bem_ o Govert:~o_ acatar um patecer
da CorillssãO Especial de Análise~ institUída pela Portaria nq
398, de 26-4-91 (DOU II, 2-5-91), o qual, atendo-se exclusivamente a considerações de ordem antropológica, entendeu deva ser isolada do restante do País, sem qualquer outra _consideração, uma vasta área territorial_supostamente habitada pelos
índios Ianoma~i "de~de tempos imemoriais."
_
Estes fatos seri:im por si sós Suficientes ·para _denioriSirar
a forma abusiva e ilegal como foi conduzido o processo._ Razões _outra~. entretanto, atínentes ao relacionamento extetiló
do Brasil, devem ser acrescidas. Denuncia o jornal Folha da
Tarde na sua edição de 16-11-91:
''A pressão da comunidade internacional e a proximidade da Rio-921evaram o Presidente Collor a decidir
,pela demarcação dos 9,4 milhões de hectares da reserva
-ranomami. Também pesou a chegada ao Brasil, amanhã, do Presidente da Venezuela, Carlos André Péres,
que destinou, em agosto-neste ano. 8,3 milhões de
hectares aos Ianomami e transformou a reserva indfge·
na em patrimôhio da Humanidade,
· A notícia de que Collor havia determinado o reestudo da demarcação da área repercutiu negativamente
no exterior. A organizaçãO Survival Intemational, pro~
pôs oficialmente às demais organizações envolvidas
com--a' cauSa ámbiental e indígena o boicote_ sumário
· ··ã- Rio~92. A Anistia Internacional também enviou tele~
·-gramas de protestos ao Planalto e ao Ministério da
Justiça. A pauta de uma reunião preparatória -para ã
Rio~92, marcada para dezembro; em Paris, foi modificada para priorizar a situação dos Ianomamis."
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O que é mais grave, noticioU=se rra·- nfesma matéria o
interesse direto e imediato de Chefe de Estado estrangeiro
no assunto:
"A operação envolveu inúmeras negOciaçõeS, conduzidas pelo Itamaraty e incluiu até a ameaça de um
sério incidente entre os Presidentes Fernando Collor
e George Bush, presidente dos Estados UI!_id9s. Bush
queria, mas foi impedido de desembarcar na terra dos
Ianomamis quando veio ao Brasil.- Irritado porque o
Itamaraty cedeu a pressões dos militares, o embaixador
Richard Melton criticou a· Governo brasileiro publicamente. O dia da visílã de Bush ao Brasil foi tenso
e no jantar que ó Governo brasileiro_ ofereceu a ele
a ausência mais notada foi a do ministro do_ Exército.
A união dos Inanomami da Venezuela e do Brasil,
uma "nação", sempre foi o- medo dos militares brasi~
leiros. Eles temem a formação de um território _independente."
É voz corrente que poderosos intereSses ecoilõmicos internacionais, nunca· antes empenhados na defesa dos direitos
humanos ou no bem-estar de quem quer que seja, estejam
a fomentar a iriteniidõnalização da questão indígena:

HA assinatura do ato que demarca as terras lanomamis, malgrado o que afirmou o Presidente da República na cerimónia, só pode ser compreendida â luz
dessa "internacionalização" da questão. Fala-se muito
nos interesses económicos contrariados com o impedimento legal de exploração da reserva. Nada se diz sobre
os intereSses económicos intemaciOriais -que se valorizam com a entrega a uma população- nómade, cujo
número não se conhece, de um território inienso, três
vezes superior ao da Bélgica e duas vezes e meia maior
do-que o do Estado do Rio de Janeiro; cujas populações
sãn recenseadas e se contam por milhões, enquanto
os lanomamis, pelo cálculo mais otimistã., Somam 10
miL" (Editorial do Estado de S. Paulo, de 20-11-91)
O assunto sob exame deve ser analisado estritamente
sob a ótica da soberania nacional e, sobretudo, em face do
ordenamento vigente.
_ _
__ _-:__ __
A proposta acolhida pelo Goyerno atenta a própria letra
da Constituição aO dificultar o exercício da defesa das populações indígenas contra possíveis incursões estrangeiras. De fato,
isolando do resto do território imeilsa ái"ea de fronteii-a, criam-
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se dificuldades de monta para o pleno exercício do poder~dever
que Cabe ao Estado.
-- - _::__ ___ _
Ademais, a simples leitura do relatório que embasou a
decisão (DOU 25-7c9J, pág. 14831) evidencia a precariedade
dos dados utilizados para concluir pela necessidade de reservar
tão vasto território. Alega-se, genericamente, que o habitat
tradicional dos Ianomarni concentra-se nas cabece_i_ras_dos rios
que formam as bacias do Rio Branco e do Rio Negro, no
Brasil, e do Oi'fnoco-Casipluiau, na Venezuela.'' Invocando
inespecfficas "fonteS- historiográficas- Conhecidas", afirma-se
que a etnia vem ocupando "pemianentemente essa região
desde, pelo menos, o século XVIII"._ Mais uma vez, reportando..;-se ·a- "estudos especializados••, cuja fonte não é citada,
afirma-se "que a área mínirila referida para provei'-i.iiifaaJ.âeia
Iailomami com todos_os recursos necessários· â sua reprodução
fíSica e cultural é de 640 km quadrados." A partir dessa premissa e tendo em vista supor-se existirem nci Brasil ''não menos
de 150 aldeias Ianomami", conclui-se que "o território neces_sário para -assegurãr a sobrevivência dessa etnia pode ser estimado em cerca de 95.000 km. quadrados".
Ora, tudo está a evidenciar que-os levantamentos foram
realizados por mei-a estimativa, de modo superficial, Sem -ne-nhum erilbasamento técnico ou científico._ Reveste-se, pois,
o ato executivo d_e notória exorbitância visto inexistir certeZa
quanto aos pressupostos fâticos Iegítiniadores da iniciativa.
Por derradeiro, cumpre regiStrai que lrãihita na 7• Varaqa_~u~tiça Federal, Seção DF., a Ação Declaratória n9_
V-331!89, em que figuram como- i'éüS a União, o lbama e
a Funãi, tendo, por objeto·o rec-o-nhecimento Hcomo de posse
imemorial indígena da nação Ianomami a área de 9.419.108
ha, de superfície contínua''. Cumpre- então -indagar: como
pode a União, concomitantemente, c.ontestar na Justiça determinado pleito e, administrativamente; vir a reconhecer a sua
procedência? Do ponto de_ vista do senso comum, é, sem
dúvida, uma contradição insuperável. Do ponto de vista jurídi- co, é insustentável a duplicidade de posições, noti:tdamente
quando se sabe que, uma vez afeto ao Judiciário matéria
envolvendo interesse de ordem pública, não cabe transação
ou renúncia, salvo se expressamente autorizado em lei.
Pelas apontadas razões e com base no que prevê o inCiSo
V do art. 49 da Constituição~ apresentamos o presente Projeto
-9-e _llecreto Legisla~ivo a fim de que os superiores interesses
-da Nação e ·do próprio povo Ianomami não -se}am vilipendiados por iniciativas de origem espúria.
Sala das SeSsões, 25 de novembro de 1991. --:-- César
Dias.
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oa; termo• do Parecer no 02, de lOJ'07'f91, Resolução no
02_. de 1_&/07/!H e Deapacho n9 02, de 22f07'f91, todos da Fundação Nac1!2
.i-l-do -Ind-io .: f'UNAI, p@Uc:adoa no D•(J,O~ de 251'071"91 o ainda oeontJ.do
LEGISLAÇ-ÃO CITADA __
no Processo FUNAI/BSB/1822/911 reaolvo:
1 - De~:lara:r co_mo C:e poase per111anente indlgen11., para e fel
GABINETE DO MINISTRO
to_ de dt:-Mrcaçiio, a terra ocupada pelo 9rupo indlqena YANOHMI, com su- perf.tcie e per!111etro aproxi111ados dD 9.419._11}8 l'>a _(~ ndlhÕea, quatroeen_tos e
PORTARIA N' 580, OE 15 DE NOVEMBRO DE 1991
de:t:.enOITt' •U o c«~to o oito hectare:~;) e 3.071 bl (trêa mil e 11-etenta e um qu!
O Minllh'O eH Ü'tlldo da .1ut:t.1ça, no uao ac- ~;;ul"s
atribui- ~Õmetrool rollpectivasnente localirad~:~ nos municlpio• de Alto Alegre,. Boa
çô••• tendo 0111 viat!:! o d.iapoato no art. 231 da~COT'I.atituição, no art._ 67 Viata, caracarai e Hucajai, Est{u,:l.o de Roraiftla,e Ba.rcelos, Santa Iaabel
do ~to da• Dicpos1çoes: Conatituc:ionaia Transitarias e no art. 20, § 99, do lUo Neqro e Sio Gabriel da Caehoeira, t:stado do Ama:tonas, .aaai111 del!
do Decreto no 22, de 04 de fevereiro de 1')91, e eonaid~raml.o•
MitaGat LESTE1 Partindo do' Mar-co K2 4e ~ ~i!icaa aproximada•
que i dever do !:atado reiCJUilrdar os int~rctases daa pop!! 04 • 0 .,, 22 .. " e 6 2 •oJ•Js~w 9 r,,
loc:ali~ado
no
U:!l:li~e
in~ernac:ional
Iações 1ndlgenaa:,de acordo com o que 4i•poeJI a• Leia n9• 5.371, de osr-Braail/Venezuela nae proximidadea da cabon::e-ira _do lHo tcab•uo _(do l.,do
/12,-167, e 6.001, d• 1~2-f?J, principalmente quando •• encontram ameAÇ!venezuelano); daí, aegue por um11 linho teta até o Ponto 01 de
4a• de conflitos com a aocledade envolvente;
_
coordenadas geogri:Í!icaa
11proximadal!l
04•0B'JU"N
e
62•0"J'OSHW:$1t.,
seque por
a necessidade. da tomada de llll!dida.s caparen de garantir localizado na cabeceir.e~ do u" igarapé sem deno~ninaçiio; dai.
a integridade !laica e cultura; do Grupo Indiqena Yanomami c d<" IICU h!.e~te no .!lentido junilnte até o Pont.o _ 02 "!- _coordenada• g~og:~ãfic_":a
bitat;
aproxi11111da11 o.c•02'0:l"N e 62•02'0_7~\llgr., local1zado na eonf'tua-nc1a com
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outro igarapé sem denominao;;io; da!, aegue por este
t~entldo
iul!lante
ati- o Ponto 03 de c::oordenlldall geogriific::11: aprod~nadas 04"00'10~N
62•0S'~5"wgr., localiz:o.d~;~ na contluincia co-~ o_Rio Amajar.i;
dai; Seque
por 11:;1~ no .eentido jueante ;(!lt.,e: o Ponto 04 de coordenlldlli'J çeogrâficflS
aproxi-dae OJ 0 57'30"N e 62•0J'22"Wgr., loclllh.ado na conflui'ncilt c~;~m um
iqarapé 11em denominação; da!, segue por linha rl!t" até o Ponto OS de
coordenadas geogrâfic.ae
aproximada•
03°56' 55"N
e
62•04' SS"W'iJr,,
localizado na confluincia do Rio Trdda com um ig11r11~ llt'!'ll <'lenominaçiio;
daí, !legue por este no 1111ntido J:Jontante 11té o Ponto 01'. dto c.coro:tenllcl.'l8
geognifi.<::as f1Eroxlmacle8 OJ• 57 • OQ" N e 62 •07 • Ja~wqr.,
lo<::lll iz,.do em .11ua
cabeceir3; clal. llegue por uma linha reta at.t o Ponto 07 ote 1:-oorden-adllll
qeogr!ifico~~9
aproxim11clas 03•S5'40~N co 62•0B'J7"Wqr.,
locjlllizado
na
cabeeelr111 de um igarap.t :se,. clconominação; dei, 11egue por f'Bte n• :sf'ntido
ju11ante até 111 confluência com outro igarap~ ~em denominação; dai, Segue
por este no 11enticlo montllnte ati! o Ponto 08 de coorcl_en11.das geogrlÍficall
aprodmad11.s 0)•44' 25~N e ~2·06'40_"Wgr •• locoli:.ado na confluência com
outro ig11.r11.p.; sem clenominaçio1 da!, 11eque por linha ret.11 11té o Pon-to 09
d"! eoord•n.llclllll c;;eoqr~tico~~B aproxi111adas 03•42'40"N e 62•08'05"Wgr.,
localizodo no confluência de ym igarapé :cse11 denominaç:io com o· --xgat'II"J:>tli
Paca-Sibi; daí, 11e!iue por este no 11entido ju:!llt.nte _oté o
Pont__o 10 de
coordenada.!! geoqrafiCall
aproximnd~ll
OJ•J0'46''N - e_ _l;i_2•l5'00'"Wqr.;
localizado n111 c:onfluincia c:om o Rio Uraric:a&: d!l.Í,
se9"~
por este no
.sentido jusante até a connuência c:om o Igarapé cunflime;
segue_. por
eete no sentido montante- até o Ponto 11 de _cqorden.adas geogrõifices
aproJCilallda.!l 03•2J'20"N e ó2•12'00"Wg_r., localizado na confluência com um
igarapé sem denomin111Çio; dai, 11egue por linha reta 11té
Ponto 12 de
coordconedll.lill geogní!icaa
aproJCimadoll
OJ•l6 'lO"N
e
62•09 '"20"Wsr,,
localiz11.do na_conflu~ncia de dol:cs ignrapt:s sem denominação; do~~Í, Beque
p•Io iqarapé prineip11l, aem denoo:~inao;ão, .at• o Ponto l3 de coordenndall
g•o9ráfic01S aproxi111ada11 OJ•l5 1 19"N e 62•09'l0 Wgr..
localizado
confluência eom outro igarapé 11e11 denoadnaçio; daí.
.segue por este
ÚltiR1o ll!lt~ o Ponto 14. de coordl"nadaa geoirÔficas aproximada.!! OJ 0 l4.'4.2'"N
~ 62•06'00"Wgr., localizado na CachOeira Feira: dlli. at.t o Ponto
15 de
;oo-rdenado.:s geográficas
aproxi~clas
03•1)'50"N
e
62"05'20'"Wqr.,
loc.slizado no outro exttemo da Cachoeira r.a morg-em direita do Rio
Uraricoera; daÍ, 11egue por e.!ltill' no sentido jusante até o Ponto 16 de
coorden;,:das <;Jeogrlifical5
lllpYDXi,.ad'n.•
03•13' 38"N
e
&2•03' 40"'Wgr.,
localizado 11a <::onfluência com 1.1111 i<;t1-r11.pé .u•m "enominaçiio; do~~ L segue por
<!'.!!te no •~ntido mont111nte até o_ Pónt.o 17 de- coordenlldllln _geogrâfic11.s
aproxi..odas OJ"lO'OO"N e '62•-õS-'00"-Wgr.,
localizado em aua -eabC!ceir11.;
d~:~.i, seguco por linhA reta até o
Ponto lB dill' coordenada.s geogrjficas
llproxi=das OJ"08'42~N e 62•0Z'l0~Wgr., locoliiodo nn. eonfluêncio de
doia igar111pé!1 !lem dttnoainaçio: daí, •egue pelo iga:rapifi: secundãrio no
••ntido mont.111nt.e até o Ponto 19 de coordenoda• ic-ogr.ificas aproximada.s
03•06' 18"111 e 62'"02' lO"Wgr., localizado na confluencio com outro i.garapé
•com dono•inao;iio; da!. aeguco por linha reto atli o Ponto 20 de. coordenadall
geogr-Áfica!! aproxi111ada,: 0)"0"4'45"N e 62"01'20"w9r.,
localizmdo
na
c:ontluência de doi111 igar111p~os !!11!'111 denomin11çio; dai, se-gue por linha reta
atof o Ponto 21 de coordenadas geog-tôficall eproximadll!l OJ"02' lO"tf e
61•59'JO"Wgr.,
loealh:ado n111 confluincia
de
doie
.iqer11pé11
!llem
C!enOfDillGçdo; do!, segue por linha rcota nté o _Pont.o _22 de coordenada a
qeogril"icea "proximedoa OJ.•OJ"OO"N e 6I•S7'4.0~wgr..
locali%edo
na
conflllincia de dois igarop.rs sem denominação; <'la!,
:regue pelo igar..,.pt:
principal, 11em denominn.ção no aentido jUBIIntill' Bté
Ponto 23 dC!'
csord•lllldall s•ognrica•
eproxi111adas
03•0-t • 37"K
e
61·~· OO"Wir ••
!::.calindo na confluincia coa~ outro igerapé
denominação: dAÍ,
segnll'
por liaha reta até o Ponto 24 de coordonlldllll ieoqrâficos apro11imada:cs
02"59':JC"N e 61"55'05"Wgr., localiza-de na eont'lueno::i.tl de doi11 igorepéa
••• denominaçioJ dei. Degue pelo igarapé 11eo::undário, .11em denominação no
~""' i•l•• "''""'""''" 111;." P<•ntn 2'• r'l" C<-t<:'lrt.!Nllt•T~~ Q.. ,.,urtir;,..,s flt'•"•imll<ill~
n;o••.,•'JO""N I" (•:•>;l">;{t'"W<.~r., JO>:"II]ÚIIr'lr:> f"M IIU" r'llh,.~Plfll; (!.,{. '""'l'IIO J1nr
lonlt, •ruo nll" <.> f'O.,U• 2f> "'" l."oordeTlllolll~ 'jll'r>Qtftr 1 .- 11 " 11 prto~h"'"'""
02•.Cfl"U.I"N,. ~t•>;t•JO"Wo.Jt,, localluodo n" l"onrlu•ne>ll <'lt- (loia ig11rap.Ó11
,. ..... eh~"''"''""~,;""; c1 .. r. ""IJUf' rur lJ11h11 r•t" ,.,;. r> P<•uln 27 ''"' co~rdanad11a
<J"<"J•Ilft ... ,,., npr~"'"'"'l~,. fl?•o4>;"2(t"N "' &1~">1'1/I'"Wrn ••
Jm-,.11r,.(ln
<:llt-<'-l""llll ~"um J~IJrapl' " .. "' d .. no10ln11çitrl: <'laí., ~"<I"" P<:>t ,..,,,.no ,..,..,tlclt>
)IISIOTltl' l t l f ' O rc>nte> 2(1 d" C<">O:rdf'ltll(!lt,. Cf<'O':fr..Í!iC"II!'> lt~>r<)~imll<lat" o.ze.Cl'!>!"I"N
.. 6J•?O'lO"'W•;r ., !oc .. Ji:r:lldr> nlt ccm!lulouc:i,. c-0111 o ltl<i -Mur:aJ"Í: da[, Sf'\jlue
~:~or l1nha r"'" ll!lt~ o Ponto 2<1
de _cnord~nftdll!t vtooqrárJ,..,.,. spro~im1rthoa
02•~5~110""!:'" (•1:47')0"'W<p ., IOI"IIlir:ado na,c'"h"t:f'iT/!0 d•
UM i 9 ., 1 ,..p<Ô Sf'tn

""i.

8

••m

~;:~~~~:;~~: ~~:~xT;~.~: ~·~"~7! ~~~:o~·;',., "':1 ~.c11~~~~~<~' ~~ ~~ca ~~~~~~nad~:
"""'

..
c-.-.tt..c:.-lta '~" ""' ''i'l"'"~'p
d"n<>mlft10çiõr.o; .,,.;, ~"ll" .. pur t-st~ no "•ntido
J•uonntt> llt"" <t Ponto 31 cl., coorcl"tlad"" gsoyráfi<::a~ opro>:l1011d11~ 02•)0'00"'N
<' r,J.45'~0"Wqr.,
lo,.. .. liuul<"> n11 cc>nflu~llein er>m o !1ic- flp1n•Í:
dC~Í:,
tlf'gut'
F"<>,.. N•t .. no '"""h~>d<> 10e>nt•u1tt" at<' o Ponto 32 (le
eoo<clf'I>Ml"" qtooqráficlllt
~Jlr<">Xi'!"d"a 02•2J:!>o··~ e 62:02'05"W9r., toc:-alizaclo n11 c<>nfl..,;;nl."ia col!l um
l<1~1np10
d .. nc:•nunrt<;ao: dol, eegu .. por e.ste no IIPntido montftnt" ltt~ o
f'vnto lJ eh•
coorc.lE'nades
qeoçu~fic11u
aproximadas
02•t7'30"N
62"01: OO"~gr.,
local i Zft<lo na o::onfluênc~n com
outro
iqoup.é
se.,
d .. nc.om~naç ..r;1; d10Í • .!1 .. 9lllf' por linh" reta ~~t'_O Ponto 34 dE• coc.tr<l~naclae
9Pe>qra~icn.!l llpr?ximodf!"'
02"11'0!)"!'1 _e 62:0l'40"W9r.,
Joc.alizl!>dO
cabtH"elfa ~" um lgar.-.pP st-m dtonominoçao; dal, .!lfii'<JUI! Pttt t'SlP oo .11entido
jus•wte att- o T'onto JS df' coo~demtda" qeoqnífie.ae "fHO .. im..,rliJ.!I 02"00'20"N
t' 61"';4.'00"WI)r., lOt""llliT.I!.c!O nD eonftuiíu:ia t:nm o Rit> ,..j,.rllni; <'Jai, llt'9"U~~t
;•·r ""t.e no :csc-utido jus.,nt .. at~ o Ponto .36 de e_<;>_ordt'n,,rJ,,:!! """9'"-'ficaS
••t'rO><>n••ulo:!! 02•oo•1o~N ~ 6I-32'00"Wgr., Ioc-,.,lindo nll int.,r\Ol'çiw c:om 1'1
L .. -210 Perimetral
Norte; doí, se-gue pfll'la Perimet.tlll ~one l'>tf. o Ponto 37
c_<;>or•lenlldll ~ g"oini f ical!l aprox i mad11s ·o:;o•oo • .CO"N ~ t' I>T"•ill • 20"w·g-r~: ,
l~CO:lludo no11 conflu~nc:ia. com o Ignrapé Rt-portiml"nto
do
ll.jnr~ni;
dai,
~"9U~ por esu• no
stontl_clo montante atC: o PQ!'I.~º _]~ -:1.~ o;oot'-;!'!·tH!i•'!l:!.:"i"Og-"iffiCõS- =~Ulr:õx-f~na-dall 02•16' lO"N e 61"33 'OO"Wgr..
loc11l izado
nll
c;;c~flu~ncin. C::õm outrO igar-ap~êlleiiõ-dl-rlominaçiio; dai. .seque por linhn tetl'l
ote o Ponto 38·I de coordenadas gebt;l'Dfica~ oproxill'o!ldo~~s 02"13'20"lf e61"22'20"Wgr .•
localizodo n111 confluêncio
de
dot•
iqa-rapi-1!'
denominação; daí, llegue pelo igarap~ principlll,
u•111 denomin11.;iio, no
.11entido jusante atrí o Ponto 3~-II de coordenlltda:cs geográticall aproxilllaÇles
ot•57'20"N e 6J•25'JO"Wç;rr., localizado na confluência coon o Rio Ajaran.l.;'
dei. ...!"C!<Iue pot eatl! no atont.ido ju•ante até o Ponto 39 de coordenad••
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ç;reogrâflca11 aproxi.,adn.ll Ol"4.5'10MN e 61"26"50"Wg:r ••
localirado
n•
conflui;llcio. com ul'l i<;Jarapá aelil denomlnaç~o_.
SUL : Do ponto 39 segue por linha re-ta até o Ponto 4.0 de- coordenada•
geogr.Í.fica; aproximada a 01•45' SO"K e 61• 31 'SO"'Wgr.,
loc:alizodo
n~
confluincia de doi& iqara.pés seD denominação; do{,
acogue pelo :a.ge.rape
- prineo~411 11em de-nominação.
no aentido ~~~Cntante até
Ponto 4.1 l'le
coordersda.!l geogrlifica.11
oproximadll.!l
Ol"51'20~K
e
_61"35'00.,Wgr.,
local irado em sua cabeo=eira; d11.Í. 11egue por linhs rt-t.o. ate o Ponto 42 de
cootdf'r.sclas geoqráfiea"
11pro11imad~•
Ol•46"~l1''H_
e
f:l'"40'30"Wgr.,
_l<><""'>l)rtt.do na e .. bec"ira de um igarnpco aem dcononunnçao:, .d>~~1.
11egue por
tir'.-ha reta 11;té o Pc;lnto 43 de eoordenadll.!l CJ~Ot;lrllhCill.!l aptoximad!le
Ot•42":''J"N e 61°5l'IO"Wgr., localizado no~:~ éonfluenC:illl do R1o Ajarani COI!l
um iça~sp,; sera deno1ninaçiio; doi, :segue por linha reta ot~ o Ponto 44 de
c.Po.i-der.adas geográfica.!!
11.proximada.11
Ol•Je•OO"N
e
61•54'00"Wgr.,
Ieccalizado nil!. eonfluê-ncia de doi.11 igar111pés sem denominação; daÍ, eegue
pelo igarapé principal, sem deno~n1nao;io, no ~ent.ido ju.!lante até o Pont.o
.cs ..:!e ct;;oorc.'l<:!ni!O(I.ti.S qf'ogr.Sficas eproximoda!l Ol"34'10"N e 6l"55"40"Wgr.~
localizado na confluência com o Rio Pecu; dn.!, segue por outro igar&pe
sem dl!nominao;ão no sentido montante at~ o Ponto 4.6 de coordenadaa
geográfica:s aproximadas 01"29'20"tf e 6J•~9'5o~wgr., localiz111do _em .11ua
cillbeceiro; dai. segue por linhm reta ate o Ponto 4.7 de çoordenlldaa
geogrâficas aproxim<'!das 01"25'10~N _e 62•Jo•oo••wgr.,
]OCGlizado
n:a
cabec;;.eira dill' um igorap~ l!ll!m denominao;ao; dai, segue por e:ste no llentido
jullo~~nte oti: o Ponto 4B de coordenodos geo~tráficas aproximada:' ot•2~'50"N
e 62•14.'00"Wgr.,
localizado n.11 confluencia cora outro J.qarape sel!l
_denominação; da:L segue por .ente no sentido montante oté o Ponto 49 de
coordenada:!< geográfica.!!
aproximada.!!
OI•I6'40'"N
~
r>2•13' 20"Wgr ••
localiudo em sua cabeceira: daí, segue por- linha reto at.P o Ponto 50 de
coordenad11.11 geogtáficas
aproxim~<!la.!l
0! • 14.' og"N
e
62•10'o40"Wgr.,
lQc<llizado no c11beceiro do Igarape Morora; do'ill, 11egue por este no
.sentido ju!l~nte oté o· Ponto 51 de coordenado11 ge!?grlificn..s aproxil!ladlll!
01"04'20"N e 62•11'00"Wgr •• locolizo~~do na confluencia eom o Iga~111pe
castanho: dai, .segue ainda pelo Igarapé Marorã no sentido jusante ate o
Ponto .52 de
coord~nndn.s
geográficas
oproximodo11
01"0)'50"N
e
62'"10'55"Wgr;, toc:.ali.:r.ado na confluincia coon o Rio Catrimoni; daí, :~egue
por este no senti"o montente at.P o_ Ponto 53 de coordenlldll.S geo1Jr.ificas
aproximado~~s Ol"14'10"N e 62°27'00'"Wgr., localizado na confluência com o
Jgarapé Xeriano; deí, oegue por linha reta até o Ponto 54 de coordenada.!!
geoqrâfic.11.11 aproxim.!tdas Ol 0 06'30"N e 62"36'50"Wgr.,
localizedo
n~
eonnuênc:l.a 4e dois igarapéa sem denominação; daí.
segue pelo igarape
principiJl. sem denominação ni:t se-ntido ju.11ante ll.t,;: o Pol"lto 55_ êle
coorde~.)~.llll
geográficas
aproximadas
00"SB'4.0"N
62•4Q'20"\4gr._,
locãHzado n.11 conflui-nci11. ~o Rio Demini; d11i. segue por ~.!!te no
sentido::: JUIIIlnte Pela marge~r~ dire-ita até o Ponto Sf:o .de c<?orden111das
geogni!i.ca1 aproximllldlls 00'"51'10"111 e 62"34')0"W9t ••
loeallrado ~ 11a
confluf-~cia com o rqorapé do Diogo;- daí, .11egue
por linha reta ate
Ponto S7 de
c:oordenadas
IJI!oqráficas
aproJCimado:cs
00"4.9'40"N _ •
62"-10' ~-"wgr., loc:alizado na cobeceira de um iqaro~~pé "em denomi~oçao;
dai.. .segue por linha reta até o Ponto 59 de coordenadas ~eoc;;rafica:cs
aproximada$ 00'"52'40"N e 62"41'50~Wqr., locatizodo n.s ca"beee1r.rt de u11
igarapé sem denominação; dai, ~:~egue por linha reta at.; o
Ponto 59 de
êoordenlld•u geogrôficas
opr<;~Xil!llld~·
00"5J'30'"N_ e
~2'"4.5'20~Wgr.,
localizado n111 c:-t~beceira de um lÇJilr~p• •em denomin111çao: d111. 11egue por
I!'Bte no sentido 'u:sante atê o _Ponto 60 _de coordenedas _geogrlifica:cs
aproxi"ma_da:~ õo•s2'00"N • 62"46'40"Wg-r., localizado no conquencia co•
o
Igarap.t Granda: dai, neç;rue por eate no aentido montonte &te o Ponto 61
de coorden111da111 qeogr.l;ficas aproximados oo•54.'50"H e ,62"4B'lO"Wgr ••
localizado em aue eabeceir"; daí. aegue por linha rl!tl'l ate o Ponto 62 êle
eoordenad11s geoo;rlif!ealil
o~~pro~r.imodas
,01"01'10"N
• _ 62"51",50MWqr.,
loc:al-iza-do n111 co.nfluencia. de doi.!! iqorapes .se11 danominaçao;
d.111, se'l'le
pelo i9arap* secundáJ:"io. ael!l denol!linaoç .. o no •entido montant• até o
Pont-o 63 ~e
coozd.enadas
~edgl'lifica.ll
ap~o><imad•.s
01'"0~' "Oft:f
e
«02'"59'00"'"'9r., Ioe;,.lizado em sua eab•c~!iro; d1111, sogue por l1n~l'l ~reta
até o Pontn 64 de_ c-oordenadas _ q•ograCicoa aproxiw>adas 01•09 20 H •
6)•QJ•~o~wqr .. lncnliJ!sdo nn eonrlu .. ncio d<> Jl[,.. Mllodn"""" ro.-. ""' iqAfll~,.;
,.,. t1enomonl'>o;,i, 0 ; d 11 i, ••O'-''" por linha r•t" 11t,; o ~·•mtro fo~ ,)., ''"'f'l .. nft<ht~
_ gcoo~r.-íf i o:; !Is l!>pro~r.i,.od•ll'l Çl•n•50"N •
6?"0!> •-t~"Wgr..
lt>l""l ~ n<lo
conflu~nci~ ~'"dois lgnr•P'"" ~f"M d"'nominnçno; <1111,
por l1ntta r•ta
at._ o Pont<• I!>& clf' coordt'nlld&!l 9eogrlÍflc-o!1 IIPH'Mimd'"" 01 1ft''jClftN .•
6l•07")(1""Wqr., loc-IOlizodo ne cnnOui-ncia dt- um i(/IIT"'P,; ,.,.., ''""""'Í"~çao
co111 o Rio ttPmini; da.Í, •egue por '""te no lll"ntid<"> m<:>nUtnl"" J''"l" ~OTQf"RI
esqut-rda ,.tf. n Ponto 67 de coordelllll'lll~
go<•vritri.c""
apro••"'""••
Ol"20'20'"N ~ 63"15'00"WQr., localiz11d0 na int~r!I<!'ÇJIO com " l'f"rltn"ttal
Ncrle ~11"·210; da.Í, lle9ue por eata pt-lo borrlo diu•lln n<> ""ntir'lo
L .. e~e-O..,.t• "''"
o P<>nto 6B dl' coord .. nacta._ 7"'ogr,;f i""" OF'Tn•i~'"'"'"
OJ•I3'JO"N ..- 6J•29'40~Wqr .• locolizodo na confluenc.ia c:om um Jçnrftp<> ,. • .,
df'n<>mtnaçiio: "aí, lll't}UII' por f"llte no st>ntlr'lo "'""'"'nt<" ~t,;. o l'unt<> t.9 de
coorde-1>ocln" geogr~f1cos
ttrroxl.,acla.!l
OI"(1~·20"N
"
.(,l"2'1'4C\"Wo;r ••
)ocali:.:a<1o em !<Ull cabece"lre.; clnÍ, eegul! por l1r>hn rets ator o Por>to 70 d•
coordf'r>lldlltl 91!-0<:r-'!ic 11 ,.
aproximado!!"
OI"OS'30"N_ .,
~1"2'1'3~··wgr ••
Joc,.lizado na cahec;;coir 11 de um igarape se111 denoW~Inll.ÇftO;
<1111.
IIC<JU~
por
linha reta atEi- o Ponto 71 dt> eoorden,.,da.!l 2""ngnÔfil"·,,. nproxi11010d~"
Ol"Oo4'50"N e ó3"32'4.o~wgr., lncalizac:'l-:> nl'l con~lu<"ncie "" r'lois
t~.-.ropt:o•
a..-'" dconomlns<;;ão; do.Í, aegue pelo igorapé princ:lpal, sem dl"-nom1naç<'l>o. 110
sentido montnnte o11tC, o Ponto 72 de coorden11das gtooqráfica.!l l!pro><j;IOIIdll.!l
OI"06'40"N e 63•37~20"\fgr,. localizado e111 sua ellht>c_eir~; doí, seque por
linha rf!'till ,-t-é o Ponto 73 de eoordeno~~daa geogrtlfit"~" npro~iatada:o
ot•o6_ • 10 "N ~ 63 •.c o' 50"'Wqr. , loca 1 izad9- n10 cabecc i r a de um iqa r.,p;. ••111
óf'.no~<~inftçio; oeioL III!'<;Jue P.,r elite no oentido jus,.nte ué- _o
Ponto 74. de
coordenada~
geoqrti.Ucas
•proxi111edae
01"05' .CO"H
e
ó)•U' Sn"Wgr ••
10-<:-.!Uzado-tH!-- i~t.l!'-'t~~çic--c<::lll--:0 Pr-r-!.r.~t-r~l---HONc"ii Jl-R--2-19: -~aJ-. -M-;a~----pt'll'
esta -pe-lo "bordo direito no sentido Le.ste-Oeote 11t.~ o Ponto _75 de
coordenada:s geográfica•
aproKiDIIdiiS
oo•sg• '5..0."N
•
63"4S' ~O"Wgr ••
loeo~~lizado n111 confluência co111 o Igarap.; Oe~ninizinho; dllÍ. llegu .. por- este
no sentido jus~nte attÍ o Ponto 7ó de coordenllda.!I.S'eogrlifiea.!l al?roxiaad~s
OO•'jJ'OO"N e 6J•51'10"Wgr., locolizado n111 conflu_encie eoM o RlO "1:ac:a;
· dlli, aeçue por e:cste no se11tido WtOnto~~nte e tO: o Ponto 77 de eoordenadsa
geogrlificas
tproxilnadas 00'"56'40"N e 63·5~·oo~wgr.,
localizado
intcor.!I(!Çio co101 a pnrtl!' planl!ja~a do11 Perimetral Nortl! BR-210; dlli:Í. segue

II"CI"'"

8
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PQ\" e:~ta

pel!l bordo direito at~ o Ponto_78
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de

eoordentulll~

geogr.ifJ<:a•

aproximadas t:'')•)4'40"N e 64"!;3'1'S"Wq~; •• loco~~liuodo nill conftuf.ncia eo• u111
igarapo; se1n -~'l'nOII1.il'iaçio; dai. 11egue por e•He no sentido mo_ptlmte _ ritô. o
Ponto 79 de
cool."den11das
qeográric:~ts
aproxim.!ldar~
00"32'l0"l'
64"5.C'55"Wgr •• localizado n<:~ c:onfluii-ncia c:o111
_ou._t~o
igarllP'i
.11e11
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OES'!E : Do Ponto 95 segue 11.1ndo pelo Rio Cauaburi

,.t.,; o Ponto 96

a,..

~oordenadas

geográfic11011

no

11entido

illpro><imada•

"'ontante

00°14'10"H'

e

66,•2.4'45"Wgr •• localizado na t::onfluincio co>n wn igarapé sem deno.ainaçiio;
dai. 1n•gue por este no sentido 11u;.ntante llté o Ponto 97 de c:ool:Coinad~u'
q'l'ogr.ific:"'s aprox~-~adas 00"16'40"N e 66•:Z7'10"Wgr.,
1ocaliõtedo
confluência com outro igllrapé aem denoMin~ç.\io; dllli, !legue einda pelo
iq- 4 rapé principal ~e111 den0111inação,
até o Ponto 9S Cle coordenadas
geoqrâfie;u: aproxi-o~da!l oo•2g• JO"N e 66•27'10..-W9l'·,
loealiz.ado em su•
cJ.beceira; dai, :se-:: :e por linha ret11 até o Ponto· 99 de coordenadas
ç~ogr~ficas 4 prox:-•d"'3 oo•J1'35"N e &6•24'40"Wgr.,
loc 4 1iz.ado
n•
ecnfluéneia de dois iq!srapé11 .sem denominação: dai,
seque pt~1o igaul'i
princ:i~l :sl!"so dt'nl!n>lnaçiio no sentid<:t juaante at<t o
Ponto 100 dt'
c:oordenada:s qeoqrÂfieal!l
aproxi"'adal!l
oo•JO'l2"N
e
66"20'40"W9r ••
1
l'
d
tl ·
·
R' c
b
· d •
.. ~~~i~~alll~n~:n~~n at~e:e~~n~~~i~ei~o eo!u~m u~~~n~' .,.,.!"'~~~om1n~,.;;~~t:· ~~
este no s•ntido montante- atê o Ponto 101 de coordenado~~• g-eogrlirie•s
oproxi111sdo:=. oo•J2'l8"N e 66•19'40"Wqr .. localizado_ na c:onHuêneia ~::o•
outro igiJra.pé sem deno!Eiinaçiio; dai, !'leque por linha rete. até o Ponto 102
de c;oordenad;~~a qeo~râfica.s aproKimad.aa 00"34'20 .. N •
66•17'40"Wgr ••
locali:r.ado _na conflueneia dt' uso igarO!Ipé •e111 denominação co111 o Iqarapé
1lu~10u: d"Í:
poT" .,,.,. nn ••ntido montnnt .. ftti n Pont<! 10l de
enór<.f""""'•• c;J•ogr~tirn.,
•1•roKhoadaa
oo•n•n<;"fol
•
M•"'lf.'OO-III9r ••
locatuad~• •m aua cllh•r••u; daí, •eo;ru• ])'>t 11nh" rfO!I! •tf, o
P<>ntC'> 104
o:!"'' coordanod•• g•no;rrârtr:aR apro:.:im•daa oo•4t'-CO"N e 6f>•u·so-wgr.,
loeiollu•do na conCluincia dt1 un iqarap; ae~~~ dencnnJnaçio eon. o_ Canal ""'
tu_rl!l<;i: d..,L apque por ••~• nc> ••n!f1do -.ontantf'
o J'<">nU'> lO!> d• coo'r
dehãÇI,.._a qeo<,Jrá!ic;aa •p~~<ll'>.ll_d.lla 00 4-S':lo•N • 66"19'10"1<1<;• ., _ Jn:Ç_I'Ill""'tõ
,u_nti\ a.o !olo!'rc:o do s•.1tO.!":.lli nq Urdt_e 1nternncional lltaaii/V....,.:n..lauJal,
•eogutt Ff'lO T"ef•rido Uml:• ati o ponto 106 dtt C"OOrdenad•• 'il.O<JrlíUc••
_... proKir'l.!<i•• 04017 1 10•N_a 640•J7'JO•wqr,

denocnin•o;io; d.ai, 11eguc- por linha reta at,; o Ponto 80_ de __ coot'den.,dolts
qeogrÁficas o~proxintada=s oo•:zs''iJ"N •
64•S7'15"Wt,~r.,
locali>::ado
na
eonflu;nc;ia de dob ig11rap,;a te•'Cienordnaçio: daÍ., .segue pelo iq•rapi
pdncip.!;l, se• deno~ninaçio, no sentido ju!lanto até o Ponto 61 decooro:Jenada:lll geo9r6iricaa
4pro11Ciii\Gdllll
oo•:z4'50"N
e
64•57'lO~w9r.,
locali:r.ado nl!l confluiinci.a eo111 o Rio GUO!Iriba; da!, seque por tl!te •t• o
Ponto 82 da
eoordtmadall
9e09rD.fieaa
aproKimlldlla
oo•:z.t'l6MN
•
6('"58'07"1olçr., locali.r.•d:O-n~--eonf'luênc;ill com um .llr_aço 1'oronedor artut'nt•
d11 •arqe• direita.; dai, •e9ue por linha reta atê o Ponto _83 de
eoo>:denadn geográfieu
e~proxi111adu
00"15 • 20"5
•
65•01' 20"1olq-c:.,
localiz.ado no cabeceira de u• ig-a~ep; se-• denominoçicr; daÍ,
:se<Ju• por
e-ste no mentido ju1111nt.e 111té 11 c:onfluincia com o ~garaptõ Tibarr.ii, • por
este- nn sentido ju.l!ente e.tli o Ponto S4 de c_oordenada.l! geoqr.D.fic11s
tproxi .. ados 00'"18'40"S e (i.t•S7'30"Wo;rr., loe_alhado na confluênci 11 ca. •J•
Lgarapoi ••• d•nomil'.a!;jào; daf. aegUê por e~te no lt'ntido cnontlll'ltl!' atê o
Ponto B'!i dt'
eoorden;~~dal!l
_geogr6.flc~tl ____aproKii!ladas
oo'•l'3'20-"S
e
6S'"00'40""Wgr., lOC'Ilizado e• Du:il e11beet'ira: da{, aeçut' por linha reta
ui o Ponto 86 de co_ordenada:s ÇI!'O<;Jr6.fieoa aproxi..adal oo•,I9'20"S "
&s•07'20"Wo;r., loc•lizo~~do no connu~nci.a com o Rio Marauiâ: d.Í.i, aegue
por ••t• no :st:ntio!o jusante até o Ponto 97 dt: coo_~deT;adi!B qeográriea•
aprod•adaa OO•l9'Q5MS e 65•06'-CO"Wg~ .. -locali:~:o~~do na confluênd11 com um
br•ço formador aflu•nte dll ~t~argc-m dire.l.,t~; ~~~-· .II!!'J;Ie pa:o: as~e_ no
~enti<::~o montante- at,; o Ponto 68 de- c-oord.,.nlldiJ!il
9eogr,fica1'1 11proKi~n~~da:11
oo•I6'30"S e 65•08'40"Wgr·., locall.:r.ado em sua ~a;bCO-Cairo~~: é111f. Beque por
linha reta at,; __ o Ponto 99 dt' coordenad1111 _ i•ogrâficaa apro:dma.de~111
oo•l4'40"S 1• 65.10'20MW'ilr., localizado na co:-~flu~ncia do 11Jarap~ Ao:ixana
com '?utro io;arapé S<:m deno~r~inação; d<'li. "egue pelo zo:ra~ape AriKana no
~ORTE: Do ponto 106 •e<;~u• no ru1<10 "Nt, ~ln limit• lnta~n•c;lonal IJraeU/
!llent~do montante ate o Ponto 90 de eooo:denad~~o.s
~eograflcas
aproxin~ad••
oo•o6'40"N e 65'"15'2!;Rwg,-., 1ocali~ado na eonflueneia dP:. dois igar11p,;11 ·/Venezuela,até o MaT"c;o 11·2 lolcio da•t• rnemori•l.
sem denominação; dai. ~e9ul! por linha reta _a.t,; o PQnto 91. d• eoorde_nadas
__ II_- i{.. terminllr .;, !'UNIII aue r>romov11 a demercaçiio adn>1-.
g-~ognifie;!la
ap>:oximada_s_ oo•17'30"111_ e- 65•16'05"-wqr--::. -loealizacío
na
:r:rt.
eonfluênc:la de dois braçoa form.11do~e11 de \Lili igarapoí- u•m d~noml.nação:
dai, aegue peto braço fo>:medor _e11querdo no .:lll!ntido mont4nte at,; o Ponto Oec;reto nQ 22/91 e art 1 19, § J,.Q~da Lei nQ 6.001, de 19-,1121"73.
92 de coordenadeis: qeográfie;~~s apo:oximadaa 00"19'00"N e 65·~6'00"Wgr.,
III - ""'ro1b!T" o lngr•••o, o _trlna.lto • • p•rm•ninc:l• d•
localizado na inter:nçiio eom a partt' planejada da Perime~r/Jl Norte
ear>ecif1ca~o,
SR-210; daÍ, ~egue por eata pelo bordo direito no !lentido Leste-Oe:~:~te l>elllltlll:ll ou <p;uro• de n:.o lndlolll dentro do perimetro ora
ressnlvil-tlas
a
pre111ença
e a. '"-'iio de autoridade!! federai a, bt'm como a <I•
até o Ponto 93 de eoordenadai!l 9eogr.D.Hcã.,· · apio:.:imada; óo•tJ'OO"N
particulare•
e•peclalmente
autorh:ado•,
deade
oueau4
atlvidad•
ni.o •e
66•02'40"Wgr., loc:4lizado na confluinei.a com o Rio M<'li6.: dai, aegue por ja noC"iva, 1nc"Onven1enta ou dano•• 1 v1d11, ao• bena a .ao procaa-o
di
et~te
no Sl!'ntido ju:~;~~nte pela margam cHreita até o Ponto 94 de a••l•t.êne1a aoa 1ndlqen.tll.
coorden;~~<::la:!l
geogr6ific:a11
<'lproxi111ada15
oo•o1• IO"N
66~07 'OO"W9r ••
localiz~Jdo na confluêroeia eom o lHo Cauaburi; dai,
aeque por eate no
.sentido montante pela marqe111 e-!llquerdo até o Ponto !r5 do eoordi!'MidiUI
IV - ..i_• ta Port.arla antra e111 Vl<}or a partir deo au• publ!
qeogo:li f icaa aproximadas oo•tl' lS "N e 66• 23' JS"Wgr , ,
lOca 1 iõtado
Cll'iiO. ~
inte-c:seçiio coon a parti!' planejada da Perimetr~l Norte tl!!-210.
.JAIIAS GONÇAI:f'ES P'ASSAIUNHO :

••<1•..

•t•

~1~-;r~~~o~:ç~~r~:~~c;~~=~~d~~~~ ~~ur.p~~f!~:~ ~N~~~;

À Comissao de Constíluiçao, Justiça

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - 9 projeto lido
será publicado e remetido à COmissão competente.
Sobre a me_sa, ·reql!~f!IJlento que será f~do pelo Sr. 19
Secretário.
-- É lido o seguinte:.
REQUERIMENTO N• 8<14, DE 1991
Nos termos do_ art. 397, inciso I, do Regimento Interno,
requeiro a convocação do Ministro de Estado da Justiça, Sr.
Jarbas Gonçalves Passarinho, para expor, perante o Plenário
do Senado, as razões que levaram o Goverrlo a demarcar
áreas de terras para posse permanente do grupo indígena
Ianomami, co-nforme dispõe a Portaria n 9 580, de iS de novembro de 1991, daquele Ministério.
·
Sala das Sessões, 25 de novembro de I991. - César

~:t:~

e Cidadania.

ções n' 836/91, de autoria do Senador Pedro Simon, ao Minis"!ró das Relações Exteriores, e o de n' 841191, do Senador
Eduardo Suplicy; -ao Ministro do Tratialho e Previdência Social.
_FiCa, portanto~ prejudicado o requerimento do nobre Senador César Dias. -O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Esgotadç o

ORDEM DO DIA
Item 1:

Dias.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A propósito
N' 85, DE 1991
do requerimento que acaba de ser lic:!_o, a I:resíd~ncia informa
ao Plenário e ao nobre Senador César Dias que comparecerá _ __ (Em régíme de urgência, né)s t"rmos do art. 336, c do
ao Senado, amanhã, às 14 horas e 30 minutos, o Ministro- Regimento Interno).
.
da Justiça, Jarbas Passarinho, nos termos dõ-art. 39(, inciso
Discussão, eni turno -único do Projeto de Lei da Câmara
II, do Regimento Interno, para prestar todos--as esclareci- n' 85, de 1991 (n'1.793/91, na Casa de origem), de iniciativa
mentos ·necessáriOS a respeito da demarcação=---aa re_serva dos do _Presidente da República, que dá nova redação ao § 1'
índios Ianomami. -do ar!. 3• e aos arts. 7' e 9' do Decreto-Lei n' 288, de 28
A Presidência corimnica-ao Plenário que deferiu, ·ad refeM de fevereiro de 1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei
rendum da Comissão-DiretOra, o Requerimento de Informa- n' 1.455, de 7 de abril de 1976 e ao caput e § 2• do ar!.
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10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro de 1953. (Dependendo
da votação do Requerimento n' 7~7, de 1991, de extinção
da urgência).
A matéria foi incluída na Ordem do Dia~ eí:i:f virtude
de estar em regime de urgência.
Apreciação- do requerimento ficá adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Item 2:
Discussão, em turno úUico~ da RedaÇão~Fiiíiif(oferecída
pela Corilissáo Díretárã em seu Parecer n9 444, de 1991),
do Projeto de Decreto Legislativo n' 9, de 1985 (n' 90/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo_
BáSicó sobre Privilégios e Imunidades e R~lª-_ções Institucionais entre o Governo da RéPU.blica Federativa do Brasil e
o Instituto Interameritano de Cooperação para a Agricultura,
celebrado em Brasllia, a 17 de julho de 1984.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não bávendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a di~cussão sem apresentação· de emendas,
·a redação final é considerada definitiVamente ap-rovada nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
~ a seguinte a -redação final aprovada:

Redação final do Projeto de -Decreto Legislativo
n•9, de 1985 (n• 90, de 1985, 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 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, celebrada
em Brasflia, a 17 de julho de 1984.
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo Básico aobre
Privilégios e Imunidades e Relações Institucionai~ 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. 2<? Este decreto legislativo entre vigor na data de
·
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 3:
DiscussãO, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em-seu Parecer n9 445,
de 1991), do Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de
1985 (n• 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_ Tomé e Príncipe,
concluído em ~rasília, a 26 de junho de 1984.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente apro-vada, nos
termos do disposto do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

Novembro de 1991

É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 19, de 1985 (n' 72, de 1984, 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 Internq, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9
. , DE 1991
Aprova o texto do Acordo Geral de Cooperação
entre o Governo da Repáblica Federativa do Brasil e
o Governo da _!!~pública Democrática de _São Tomé e
.&íncipe, concluído e~ Brasfiia, a 26 de junho de 1984.
Art. 1• É aprovado 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.
Art. 29 Este deçreto legislativo entra em vifor na data
da sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)-:-. Item 4i
DiscuSsão; e·m tuiriO- únicá, da Re'dação Final ( of~
recida pela ÇOinissão D~í:eto!3:_ ~m se~ Parec:er n~ 456,
de 1991), do 'Projeto de Lei do Senado n' 278, de 1991,
de autoria do Senador Nelson Carneiro, 'que altera
o item III do art. 59 da Lei n' 8.059, de 4 de julho
de 1990:
Em discussão a redação final. (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 disposto do art. 324 do _Regimento Intern<?.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 278,
de 1991.
Altera o item III do art. 5• da Lei n' 8.059, de
4 de julho de 1990.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 1' O item fif do art. 59 da Lei n' 8.059, de 4 de
julho de 1990 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 59 ................................................. ..
_ III - independentemente de sua condição, os filhos menores de vinte e um anos ou inválidos, e as
filhas solteiras que viviain sob a dependência económica do ex-combatente_ por ocasião do seu óbit.o·."
Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário. "
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
O Sr. Jutahy Magalhães- Peço a palavra pela ordem,
Sr. PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra a V. EX'
· · -- O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, eu gostaria
de saber por que um projeto de resolução do Senador Márcio
Lacerda, constante da pauta de quinta-feira, após ter retornado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, poste-
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riormente, voltado ao Plenário, não fói -iO.i::luído na Ordem nifestarem uma espécie de queixas pelo fato· de empresários
do Dia de hoje.
_ abusarem de preços.
Eu não Sei ·se na seSSão de sexta~ferra, houve alguma
Hoje, ainda~ ouvimos um3: manifestação nesse sentido
coisa, porque ao- c-hegar ao -Plenáriá já havia-se_ erlcerrado dp Senador Ney Maranhão, a quem tive a oportunidade de
a sessão, que foi muito rápida, por não ser dia de votação.
_apartear. O povo brasileiro está sofrendo de maneira cruel
Deve haver alguma razão, que não seja do meu.conheci- os efeitos desses abusos, posto que eles oco_rrem num momento, mas perguntaria a V. EX' por que este projeto não mento_de compressão dramática de salários. E, na verdade,
entrou na pauta de hoje.
não há um caso concreto sequer de punição, nUm país onde
já se e_stabeleceu o congelamento de preços com grande semO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelai) -Senador Jutahy
cerimónia e incompetênCia, pOrqUe; se congelamento de preMagalhães, não constou pelo mesmo motivo de não·ter sido
~ ços resolvesse, todos o subscreveríamos.
iricluído na pauta de sexta-feira.
Não funciona, pelq contrário, exerce, a: curto prazo, um
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Eu não estava presente
efeito danoso sobre a sociedade como um todo e sobre os
na sessão- de sexta-feira.
--mais fracos em especial. Por esta razão, ao observar, nas
respostas a esses requerimentos de informações, que as autoriO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -·Segundo o
dades federais não satisfizeram a esSe direito elementar da
artigo 168 do Regimento Interno, não há votação na segunda
sociedade brasileira, de ter a defesa dQ seu decadente poder
e sexta-feira. Estará incluído na sessão de terça-feira.
aquisitivo, percebi que o nosso caminho deveria ser a convoO SR. JUTAHY MAGALHÃES - F'ói induídó" na pauta
cação de tais autoridades. E a Comissão de Assuntos Econ·õde amanhã, já com discussão encerrada, portanto, sem condi- micos o fez; tais autoridades estarão aqui amanhã, em sessão
ção de se apresentar emendas.
_ convocada para às dez horas para a qual eu gostaria de solicitar
o comparecimento não apenas dos membros_ da comissão de
O SR. PRESIDENTE(Magno Bacelar)- Como amanhã
Assuntos Económicos, miS de todos os Srs. Senadores, já
já está preVfSfa·, pa"fá a se'sSãO::das 14 horas e 30 minutos,
que, segundo o Senador Jutahy Magalhães, nesta semana haa presença do Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, deverá
verá poucas reuniões de Comissões e amanhã teremos uma
entrar em uma sessão extraordinária que a Presidência convoimportante. E eu gostaria de, nã. OO:ildição de autor da proposta
cou para quarta-feira, às 10 horas.
de convÇ>qtção, concitar os meus P(_lr_es para estarmos todos
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Já temos, então, uma
lá, tratando com tais autoridades de um assunto que, -sem
sessão extraordinária para quarta-feira, às 10 horas da manhã?
dúvida alguma, é-o x;nais importante da dramática atualidade
brasileira .
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Sim, tendo
em vista a presença do Sr. Minfstro-da Justiça, por convocação.
O Sr.Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, mais uma vez,
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Antes de encerrar, ouço
não teremos reunião de comissão.
com satisfação o Senador Jutahy Magalhães. _
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Provavelmente
-O Sr. _J_11taby Magalhães- Eu o aparteio, inclusive, penão.
. dindo desculpas a V. E~, porque o que eu quero lembrar
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-- É interessante isso.
n~o se refere tanto a esta manifestação de V. Ex~ mas a uma
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Volta-se à lista frase, de V. Ex~- de que não se vêem aqueles que abusaram
do poder económico presos..
de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Preso eu acho que seria
muito, mas nem sequer uma sanção pública.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS .:.... SC., Pronuncia o
O Sr. Jutaby Magalhães -Mas_ V. Ex• veja que, no
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, meu pronunciamento ·é p·ara uma breve comu- iníciO do gõVenio~ houve até uma manifestação do "xerife"
nicação e, ao mesmo tempo, procurar sensibilizar os Srs. Sena- de então de que iria precisar de estádios de futebol, ...
dores, em virtude da cónvocação que a Comissão de Assuntos
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Preocupando até os flaEconômíCos, ·poi- Solicitação nossil, .. fez-·chegar a três autori- menguistas.
dades, cuja atuação é da maior importância neste momento.
O Sr. Jutahy Magalhães- ... para poder lá colocár todos
Amanhã estarão prestando esclarecimentos e se submetendo
a uma inquirição na referida comissão o Secretário nacional aqueles que seriam presos em razão disso. E V. Ex~, agora,
de Direito Económico, Salomão Rollemberg, a Secretária de afirma que não _tem nenhum.
Economia, Dorothéia Werneck e o Diretor do Departamento
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - E afirmo "mais, Senador
de Administração de Preços, Celsius Lodder.
Jutahy Magalhães, que recebi- e é isso que vou dizer amanhã
Lep1bro aos·meus nobres Pares que essa convocação de- na Comissão de Assuntos EconômícOs,- se Deus permitircorreu de dois requerimentos de informações que apresentei eu recebi, o Senado recebeu à resposta a esse re9uerimento
no Plenário do Senado e foram aprovados por esta Casa. de informações dizendo ser impossível individualizar casos
Requerimentos que tinham e têm como objetivo o conheci- de abuso de preço. "É impossível já li isso aqui- ídentificar
·
mento de casos concretos de abuso, tan_to na questão de abuso, a empresa e o produto".
tanto na questão da remarcação de preços, quanto no chamado
Diante dessa rleclaração de incapacidade de resolver o
abuso do poder económico. Principalmente a partir de agosto problema - não quero com isso pill-tir para a agreçáO ou
deste ano, com a escalada inflacionária, assiStimos a vãrias para crítica ao Governo Collor - quero saber o que está
autoridades federais, inclusive o Presidente da República, ma- faltando, porque isso é a questão, sem dúvida alguma muito
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Ora, á Projeto de Lei não contempla, como erã de se
grave para o povo brasileiro. Pode até ser que pãta as autoridades não o seja. Pod~ ser até que ~s ':eíO?los tl_e co':Ilunic:ação - -e~perar, a classe dos Procura9_9res Autá~g-~~~0.§? regídos pelas
clêeiD; importâDcia maior-a -outros assuntos, mas esse é um LéiSii~"-5.645, de 1970, e n~" 6.550, de 1978. c dentro deste
problema que d_oDlina a _cab_eça, o coração, o estômago, o enfOQue-e diante de tal injustiça;que os--PrOcuradores Autárbolso, enfim ê o- qúe- cõnsome--mrus tiiDpo e-pre-ocupação q:Uicõs do Estado do Rio de Janeiro, encabeçados pelo ilustre
da sociedade brasileira. É o seu empobrecimento, é assitir Procurador Dr. DiOgo de Mello Menezes, estão reivindicando
a essa loucura desenfreada de_ remarcação de preços, pra ti- - melhores condições salariais para a categorl~, el?:~endendo que __
cando especulação que o Governo :CI~riuil_~i_a no gé_gero e não a "política salarial do Governo atenta contra o património
comina na prática e no caso lndividualizado. __ Então, é essa dos Procura<;lores Autárquicos, reduzindo seus salários". Arimpotência à que a ~SOéiêdã.de está assistindo e à qual está gúem, ainda aquelas autoridades, que "tabelas publicadas nos
sendo submetida que pretendemos desvendar nessa· reun!ão nos jornais do Rio _de Janeiro distancia111 os _I:'rocu~adores
de amanhã que considero da maior importância. Não me consi- da Fazenda de seuS colegas- autárquko-s;- que -pertencem à
dero competente para-dar à reunião o andamento e a sOlução mesma· Advocacia Geral da União, Cavando fosso salarial,
necessária. Por isso, solicito a todos que puderem que lá com..: contrário à isonomla cbnsfitucional'~.
pareçam a fiffi de cobrar das autoridades, por que nenhum
Ao destacar as reivindicações e queixas_ daqueles Procuracaso de abuso económico foi identificado. Nenh-um. Por qtie dores, iilstamos com o Governo para_que uniformize, dentro
as autoridades se queixam dos que abusam, e nada fazem, dos padrõ_es da Justiça e eqüidade e do_s p~eceitos de isonomia
como é do seu dever, para puni-los? E nem diria parã pren- da Constituição-Federal, ã-sua- PolítiCa salarial para os servidê-los ao menos para -publicar no jornal o nome: "fulano dores públicos em geral, e para os Procuradores Autárquicos,
de tal". Se houver sanção legal e aí estaremõs-Senâo-cham-ados -ern particular.
à -colação como instituição Legislativa que ·somos. mas ao· ·
Ao lado disso, estaremoS atentos quanto à tramitãção
menos que haja a sanção morai, publicando "fulano de tal" do projeto no Congresso Nacional, no sentido de resguardar,
está abusando de preços, porque a cadeia do processo produ- através de pronunciamento e apresenta9ão de emenda~. se
tiV_o demonstra que os índices de crescimento dos preços dos fOr o caso, os_ direitos e interesses dos Procuradores AutárinSumos do seu produto são inferiores aos-o reajustes de tal quicos: Era o qué tíllhamos a diZer spbre o assunto. Obrigado.
empresa, em relação a tal produto e com isso está carâcte- (Muito bem!)
nzado o caso de abuso económico, deespeculaçãoc Ou chegaCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
mos a- isso, ou varilbs ContinUar corre-ndo o risco da tentação
--Aureo Mello- Carlos De'Carli- Césa"r Dias- Ch?gas
do congela~ento _que, com todos os seu~ Qesastres, parece Rodrigues- Dario Pereira -:Esperidião Amin - Epitácio
ser mais fácil de ser praticado do que o cumprimento iotíneiro · Cafeteira- Francisco Rollemberg ___..:: Gers_oh Camata ...;.._H_enda obrigação da vigilância, do monitoramento, razão de ser rique Almeida - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior desses órgãos, cujo~ tituJa_re_s estão sendo convocados para, João Frariça- JOsé Paulo-Bisol- José Sarney- -Lrivy Dias
amanhã, prestar esclarecimentos na Comissão de Assuntos - Mag~<?- Bacelar-~ Maurício Corrêa --:- Nelson Carneiro
Económicos.
- - Ney Maranhão- Raimundo Lira- Ronan Tito-- Valmir
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Não há mais
oradores inscritos.
O SR- PRESII)ENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
Tendo em vista o comparecimento nesta Casa, amanhã,
palavra ao nobre Sendor Nelson Carneiro.
do Sr. Ministro de Estado da Justiça, não serão designadas
O SR- NELSON CARNEIRO (PMbB ::___ RJ. Piónuncia matérias para a -'Ordem dO Dia.
o seguinte discurso.)_- Sr." Presidente, s~~ e Sr-s:_-Seiiadores,
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ,-Está encerrada
as distorções e inju-sfiç3-s que Se vêm verifiCando, ultímainente, ·a sessão.
no s_erviço público federal, têm deixado o servidor público
(Levanta-se
a
sessão
àS
17
horas
e
6
minutos.)
em total desamparo, Jevando~o ao desalento e de_s_âl}irilo. Atingem~se direitos adquiridos, reduzem-se salários de várias categorias, atenta-se contra o institutO da isononiia, (Jue é, antes
de tudo, um direito constitucional, e é o servidor que, no
exercício de sua profissão, exercida com dedicação, esforço
e trabalho, sofre as nefastas conseqüências deSta fãlfa-de critério e justiça. Tal é o resultado da equivocada política salarial,
atualmente em vigor, para o funcion~lismo público no :País.
Ainda agora, Sr. Presidente, o Executivo enviou ao Congresso Nacional Projeto de Lei Complementar, n~" 73, de 28
de outubro, que "institUí a Lei OrgânTca da Advocacia Geral
da União", para regulamen~ar o artigo 131 Ça Cop~titui_ção
Federal.

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Atas das 28~ a 30~ Reuniões, Realizadas em
29 e 31 de outubro de 1991. · · ·

(*) -

-(")-Serão publicadas no suplemento "A" à presente edição.

COMISSÃO DE CONSTITiJIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
....
('1' ) - Atas das 27~ a 31~ Reuniões •, Realizadas em
9, 10, 22, 23 e 30 de outubro de 1991.
(~) _:_ Serllo publicada~ no suplemento '"B" a presente ediçãõ.
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1- ATA DA 212' SESSÃO, EM 26 DE N<NEMBRO
DE 1991
!.1 -ABERTURA
1.1.1- Fala da Presidência
-Finalidade da sessão destinada ao comparecimento
do Ministro de Estado da Justiça, Dr. Jarbas Gonçalves
Passarinho. a fim de prestar esclarecimentos sobre a demarcação da reserva indígena dos Yanomamis
1.1.2- Exposição do Ministro de Estado da Justiça,
Dr. Jarbas Gonçalves Passarinho

1.1 ~3 - Fase das interpelações
_____ _
Senadores Epitácio Cafeteira, MauríCio ·corrêa, César
oras . Esperidião Amin, Júlio Campos, Marluce Pinto,
Eduardo Suplicy, Aureo Mello, Amir Lando e Marco Maciel.
1.1.4- Comunicações da Presidência
-Finalidade da sessão ordinária de amanhã destinada
ao comparecimento do Sr. Ministro de Estado da Infra-Es-

-trutura Dr. João Edua;do Cerdeira de Santana, não sendo
portanto designada a Ordem do Dia.
-Convocação de sessão conjunta a realfzar-se hoje,
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
- Ttánsferência para -às 18 horas e 30 minutos de
amanhã, da sessão anteriormente convocada para às 10
horas.
1.2- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO AN·
TERIOR
Do Sr. Abdias do Nascimento, proferido na sessão
de 14 de novembro de 1991. (Republicação).
3- ATOS DO PRESlDENTE
-N'' 13, 160 e 196, de 1991 (Apostilas)
-No 798, de 1991
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES

Ata da 212a Sessão, em 26 de novembro de 1991
la Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE- gas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge
.... Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - ElSENTES OS SRS. SENADORES:
cio Álvares - Epitácio cafeteira --Francisco Rollemberg Abdias do Nascimento - Affonso Camargo - Alexan- Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata- Henrique Almeidre Costa - Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - Amir da- Hydekel Freitas- Irapuan Costa Júnior- Joao Caimon
l.ando - Beni Veras - Carlos Patrocínio - César -Dias - Cha- - Joao França - Joao Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphal
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ASSINATURAS
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Marinho- José Richa- José Sarney - Jutaby Magalhães Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Maurício
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão -

Nabor Júnior -Nelson Carneiro_; OilaCir Soares -Onofre
·Quinan- Oziel Carneiro- Rachid Saldanha Derzi _;Ràiinundo Ura - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar Telmo Vieira - Valmir campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores_. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nos termos
do inciso II do art. -397 do Regimento Interno. comparece
a esta Casa o Exm" Sr. Ministro de Estado da Justiça, Senador
Jarbas Passarinho.
A Presidência registra, com prazer, a presença, também
no plenário do Senado Federal, de S. Ex• o Sr. Ministro da
Marinha, Almirante .Mário Cezar Flores • .que vem assistir as
interpelações que s-erão- feitas ao Ministro da Justiça. Jarbas
Passarinho, formalmente convidado por est3 Casa, já qUe
S~ Ex~ se colocou à disposição do Senado_ Federal para prestar
esclarecimentos· a respeito da delimitação da área _dos índios
ianpmamis.
Portanto, é o registro que a PresidênCia -faz, prazerosa~
mente, da presença, no plenário. do Sr. MinistrO-da Marinha.
A Presidência esclarece que S. Exa, o Sr_. Ministro Jarbas
Passarinho, já se encontra no Gabinete da-Presidência.
Para introduzi-lo neste plenário, a Presidêncja designa
comissão integrada pelos Senadores Marcos Maciel, Rachid
Saldanha Derzi e João C.lmon. (Pausa.)

(Acampanhado da comissão designada, pelo Sr.
Presidente, tem ingresso no Plenário o Sr. Ministro,
que ocupa a cadeira a S. Ex: resen•ada.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Acha-se em
Plenário S. Ex•, o Sr. Ministro de Estado- da JustiÇa; Senador.
Jarbas Passarinho.
Nos termos regimentais, o Sr. Ministro disporá de meia
hora para sua-exposição.
Para as interpelações a S. Ex~ serão cliamados os Srs.
Senadores ins-critOs, qtie disPorão de cinco minutos_ cada um,
sendo assegurado ao Sr. Ministro igual tempo· para as respostas. Para contraditar o Sr. Ministro, os Srs. Senadores poderão
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usar de dois minutos, concedendo-se ao Ministro igual tempo
para a tréplica.
S. Ex\ certamente, ocupará a tribuna, onde já tem pontificado nesta Casa quando se acha v? ,no exercício do seu man~
_dato de ilustre representante do Estado d9 Pará.
_
- ·· Con_~_edo a pafavra ao Sr. Ministro J_a_rbas. Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Sr. Presidente, _ nobres Sr~~~- e Srs. Senadores:
Preliminarmente, desejo justifíc3r o· meu pedido de vir
até aqui,_dentro_ do que estipula o Regimento da Casa, porque
li. eln jornais, é}ue SeriadorcS da República estavam preocupados com a decisão que o Governo tomou, e fui eu a peça
fundamental na medida em que a mim coube assinara Portaria
e pedir ao Senhor Presidente, anuência para ela, no sentido
da demarcação da terra ianomami numa superfície de 9 milhões, 45 mil e 108 hectares.
Como vi que o Senado, através dos Srs. Senadõfes, preo·
-cupci.Va-se com O problema, entendi que a melhor solução
seria oferecer-me; como me ofereci a V. Ex\ Sr. Presidente,
para me antecipar a uma convocação que poderia ter alguma
dificuldade até de natureza regimental quanto ao tempo.
E. assim. hoje aqui es_tou com a alegria. Sr. Presidente,
com que sempre retorno a este plenário e a esta_ Casa, presidida
com tanta proficiência e dignidade por V. E~ _e pelos membros
da Mesa.
Para falar sobre essa questão dos ianomamis, dentro do
prazo que V. Ex~ me deu, de 30 minutos, prorrogáveis se
for o caso, fiz um pequeno roteiro, que inicialmente me repor·
to a precedentes próxímos.
- -No Governo do Presidente Figueiredo, a Portaria nn 25,
do meU saudoso amigo, Ministro Andreazza, interditou a área
contínua de 7 milhões, 751 mil, 945 hectares.
Não me parece que tenha havido, nem aqui no Senado
nem fora, tamanha controvérsia como surgiu a partir da decisão que tomamos a 15 de novembro.
No mesmo Governo, ainda, o relatório da Funai a ComissãO peJã criação do Parque Ianomami, em ligação com a UnS,
em 1974, identifiCou pela primeira vez a superfície de 9 milhões, 419 mil, 108 hectares.
Nessa altura, eu era Ministro do Governo Figueiredo,
não vi e não me recordo de nenhum tipo, também, de contestação tão forte como se pretendeu fazer agora.
Passado o Governo Sarney. nosso ilustre Colega Ílesta
-casa, lembro-me da Portaria n" 1.817, de 8_ de janeiro de
1985, interditando a área de 9 milhões, 419 mil 108 hectares.
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Nessa ocasião, dois Senãdores aqui presentes, Marco Antonio
Maciel e Affonso Camargo, suponho, eram Ministros do Presi-

dente José Sarney.
Depois, houve a Portaria n" 6, de 1988, q-Úc Criou uma
equipe para estudos da área interditada. Fazia-páde-do grupo
-de estudos um representante do Conselho de Segurança Nacio-

nal, já para a implantação do Calha Norte. E no grupo que
redigiu a portaria 3"CJ.Ue me i'efefr, -interditando a mesma área
que agora se interditou, figuravam quatro Ministros: João
Alves, do Interior: !ris Rezende, da Agricultura; Leopoldo
Bessone, da Reforma Agrária e do Desenvolvimento, e o
Chefe do Gabinete Militar, que tinha status de Ministro, Rubem Bayma Denis, ao_ mesmo tempo, Secretário-Geral do
Conselho de Segurança Nacional.
Portanto, esta retrospectiva que estou fazendo mostra
inclusive, a presença de militares na área de 9 milhões. 419
mil, 108 hectares.
Houve um relatório dessa equipe provando que o recenseamento da população ianomami _havia ci_leg_~çlq_" ~ 9 mil e
910 índios e que diminuira a área iriicial interditada para 8
milhões e 545 mil hectares. Então, foram 7 milhões e 700
mil, depois 9 milhões e 400 mil e, agora, 8 milhões e 545
mil, quando foram recenseadas as 120 aldeias.
Um ano e dois meses depois, no mesmo Governo do
honrado Presidente José Sarney, a Portaria n9 160, recua da
posição anterior. A referida portaria, que tinha mandado marcar os 8 milhões de hectares, passa a ser modificada pela
Portaria n» 250, de 18 de novembro de 1989, que determinava,
então, a demarcação daquilo que ficou vulgarm-ente chamado
corno as dezenove ilhas. Foram dezenove decretos, cada um
fazendo a delimitação exata de Uma terra -indíge-na, como,
por exemplo, a Serra dos Surucucu, Serra_Catri~ãnia__e outras
semelhantes. Isso conduziu a uma redução para a população
ianomami; dos 7 milhões e 700 mil, dos 9 milhões, dos 8
milhões de hectares que fossem, para apenas 2 milhões, 435
mil e 215 hectares. E de permeio colocaram as florestas nacionais e o pico da Neblina como Parque Nacional. ParaJelamente, ou logo _depois, vários decretos do Presidente José
Sarney, um de 25 de janeiro de 1990, e dois de 15 de fevereiro
de 1990, permitira~ exerddo da gã.rimpagem_ nas áreas
que não se confundiam com os2 milhões e 435 mil hectares.
Não sei qual foi a razão; evidentemente isso não veio a público
ou, se veio, nàquela altura, não tinha informação. Mas tudo
leva a crer que uma grande pressão política do território de
Roraima deve ter-se exercido nesse intervalo de um ano e
dois meses. Porque, como vamos ver adiante,_ o_ dr~ma dos
ianomamis começa com o levantamento do Projeto Radam,
o levantamento do subsolo com a identificação de grandes
jazidas, imensas jazidas de cassiterita e de_ ou:ço, e pelo início
da construção, depois interrompida, da Perimetral Norte já
no ano de 1973. _A partir daí, o número de garimpeiros que
se deslocou .para a área passou a ser extremamente volumoso,
porque dos 200 ou 300 garimpeiros iniciais chega-se à hipótese
de ter-se acumulado uma população de garimpeiros de 50
mil pessoas. Tal acumulaçãO- se deveu, em boa parte, decorrente do fracasso de Sertã Pelada e a transferência natural
para a área de Roraima. É preciso caracterizar, em primeiro
lugar, que, infelizmente, o Presidente José Sarney foi levado
a assinar decretos inconstitucionais, porque esses decretos que
permitiam o exercício da garimpagem já são, como eu disse,
de 1990, quando a Constituição de 1988 proibia que qualquer
tipo de exercício dessa natureza fosse feito, senão quando
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passando previamente pelo Congresso NacionaL Então,_ o;s
decretos eram naturalmente insubsistentes por serem anticonstitucionais ou inconstitucionais.
Com isso, imediatamente, dois Procuradores da República - os eminentes Dr. Eugênio Aragão e Dr• _Débora
Brito Pereira- entraram com uma medida cautelar, em ln
de outubro de 1989, perante o Juiz Federal d·a 7' Vara, aqui
em Brasília, o eminente Dr. Nove li Reis, pedírido ainterdição
dos 9 milhões, 419 mil, 108 hectares, uma vez que havia sido
reduzida a área para 2 milhões, 475 mil hectares. O MM.
Juiz deferiu a medida cautelar, dando a liminar em 20 de
outubro de 1989, antes, portanto, dos decr~tos de_ 19.90 que
ouso dizer inco-nstitucionais. A União contestou a ação. Como? Dizendo, apenas isso consta da sentença do Juiz- "'que o problema é político
. e não jurídico e, corria tal, devería ser resolvido pelo Presidente da República". O MM. Juiz manteve a liminar, interditou a área de 9 milhões e 400 mil hectares, obrigando a
retirada dos garimpeiros da área.
Os mesmos procuradores. já em)_~ de novembro de 1990,
logo depois da liminar, entraram com uma ação declaratória,
para que fosse declarado, como foi, como posse e memorial
ianomami a área de 9 milhões, 4~9 mil, 108 hectares", já
interditada liminarmente.
Com isso, procuro dar aos Srs. Senadores uma idéía das
intercorrências de ações. Quando o Governo fez a redução,
imediatamente houve a ação judicial, que prosperou numa
liminar e, depois, numa ação declaratória. Agora, recentemente, antes que to·mâss-ernos, no dia 15 de novembro, a
decisão que tomamos~ o-eminente Procurador-Geral da República- em quem votei nesta Casa e__em_quem, agora, os
Srs. Senadores voltaram a votar, confirmando-lhe o cargo
por indicação do Presidente da Repúbtica -entrou com uma
ação imediata para a interdição da área de_ 9 milhões, 419
mil, 108 hectares.
Já no Govefno do Presidente Fernando Collor, o que
aconteceu? Por ofício, o Presidente da Funai, em 17 de outubro de 1990, propôs a revogação da portaria das chamadas
dezenove ilhas, das florestas nacionais e do Parque Nacional
da Neblina. No dia 17 de outubro eu tinha dois dias de Ministro. Assumi no dia 15 e, e"m 17, rêCebi o oficio do -Presidente
da Funai.
Decreto de 19 de abril de 1991 torna insubsistentes os
dezenove decretos das terras indígenas e_os decretos referentes
às reservas garimpeiras; mandã reestudar a área e abre um
prazo de 180 dias para que isso fosse feito. Entrementes,
o Presidente da República, para disciplinar as ações de demarcação de terras indígenas, edita o Decreto no 22;· ao qUãi
nós reportaremoS em seguida. E a Portaria n~ 173, do Ministro
da Justiça, manda interditar por 180 dias a área de 9 milhões
de hectares, corrigida pela Portaria no 224, de acordo com
o Decreto n1> 22. Tinha havido um pequeno defeito na hora
·
em que a primeira porta na· fOi feita:: · --. A Funai cria Ui:n~-_grupo técnico, a chamada Comissão
Especial de Análise, que, a 16 de julho de 1991, acolhe o
Parecer n' 2, de 10 de julho de 1991, da antropóloga lsa
Maria Rugeto, que, por seu turno, também foi aprovado por
toda a comissão, que era constituída por cerca de 7 antropólogos, um engenheiro geógrafo e um agrimensor.
Vale dizer aqui que, dos primeiros 180 dias, a metade
foi tomada pela falta de cumprimento, por parte do então
Presidente da Funai, dessa providência de reanálise. Talvez
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por isso o novo Presidente da Funai, o sertanista Sidney Possuelo, tenha acelerado os seus trabalhos, uma vez que ele
precisava completar, no prazo, agora ape-nas metade do original, aquilo que tinha sido determinado pelo Presidente da
República. Ele aprovou as conclusões da Comissão a 22 de
julho de 1991, determinou a publicação da sua decisão no
mesmo dia, no Diário Oficial da União, encaminhando o processo ao Ministro da JuStiça·, aCompanhado de minuta Já de
portaria declaratória. O prazo da interdição, então, terminaria
em 16 de outubro.
Quando foi publicado esse documento, conetamente,
porque o Decreto n" 22 lhe permite isso, houve, particularmente por parte de Roraima e de outras áreas até do próprio
Governo, uma grande preocupação. Interpretou-se logo o documento do Presidente da Funai como se ele já tivesse poder
terminativo; e pelo Decreto n<? 22, não. É que ele era mandado
ao MiniStro da Justiça. qúe ãgora, dentro do decreto, verificaria se concordaria ou não.
Verificando eu que o trabalho da Funai tinha sido feito
com base no levantamento de 1984, que até hoje a Funai
sustenta, porque está absolutamente atualizado, exceto no
problema populacional, resolvi usar do direitO- que· o Decreto
n" 22 me concedia, de ouvir outros órgãos da Administração
Federal que não tinham sido ouvidos no momento em que
o Presidente Sidney Possuelo fez a aprovação do documento
que lhe foi submetido_
, o GaEntão, ouvi a Secretaria de Assuntos Estraté&
binete Militar da Presidência da República, o Governador
de Roraima, o Governador do Amazonas, a Secretaria de
Meio Ambiente e o Ministério das Relações Exteriores, A
resposta, que pedíamos fosse dada em 39 dias, veio de maneira
a caracterizar-se por um ce-rto laconismo, ficando apenas a
favor ou contra; uma parte dos órgãos que citer a favor da
manutenção da interdição e, conseqüentemente,_ da portaria
declaratória, e outros achando que deveria ser ouvido o Conselho de Defesa Nacional.
Voltei a estudar a matéria, e aí jã individualmente e
com o apoio no meu Consultor Jurídico. Verifiqueí que, em
primeiro lugar - e disse isto ao Presidente da República
numa reunião setoríal reduzida - não deveria ser ouvido
o Conselho de Defesa Nacional. Por que não achava? Porque,
pelo que diz a ConstitUiçãO exatamente, não lhe-caberia, nessa
oportunidade, a interferência no assunto. O Cõnseflio é ouvido obrigatoriamente quando, na faixa de fronteira, se pretende fazer utilização da terra Fste era o caso.
Por outro iado, seria não digo covarde da mlnh3 parte,
mas muito cómodo dizer: "Não dou a decisão e sugiro ao
Presidente da República que ela seja transferida para o Conselho de Defesa Nacional". Seria fugir da minha responsabilidade de decidir.
Então, a 15 de novembro de 1991, depois qe me deter
e analisar, tanto quanto pude, dentro da escassez do meu
tempo, em profundidade, os documentos que me chegaram
às mãos neste processo - e fiz a leitura praticamente de
cada página - , propus ao Senhor Presidente- da República
a interdição da área e a sua demarcação. Baseada em quê?
Baseada, em primeiro lugar, no texto constituciOnal. A Constituição diz no seu art. 231:
"São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicioilalrnente ocu-
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pam, competindo à União demarcá-Ias, proteger c fazer
respeitar todos os seus bens."
E para que não ficasse vago, os ConstituiOtés qUe -fomOs
nós_ àquela altura, definimos o que eram terras tradicionalmente_ ocupadas. Está aqui no§!?:
§ 1\' "São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente,
as utilizadas para suas atividades produtivas, as imp-rescindíveis â preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as ne,;:essárias a sua reprodução
física e culturál, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 29 As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse permanente, cabendolhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes.
§ 39 O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos_ os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra
das riquezas minerais em terras Indígenas _S6 ]?odem
ser efetivados com autorização do Congresso Nacional,
ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma
da lei- o que até aqui não foi feita.
§ 4o As terras de que trata esse artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os_diréitos so_bre eiâs~ imprescritfveis."
É importante determo-nos também no § 5o
.. § 5 9 É vedada a remoção dos grupos-indígenas
de suas terras, salvo, ad referendum do Congressq_ Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha
em risco sua população, ou no interesse da soberania
do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo
que cesse o risco."
É bom que nos detenhamos ll:este ponto para ver que
qualquer tipo de remoção de populações indígenas, ainda que
em tabas isoladas o que a Constituição obriga? Obriga exatamente _a_ isto que estou mostrando aqui; passar pelo Congresso
Nacional e somente nos casos de catástrofe ou epidemia, soberania do País afetada e garantido o retorno imediato."
Ao mesmo tempo me detive no art. 20 da Constituição.
O art. 20 diz: "São bens da União: ... " define quais são,
finalmente.
"§ 29 A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros qe largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacioriaf, e Sllã OCl.i"paÇãO e utilização serão reguladas em lei."

Ora, Sr•s e Srs. Senadores, o que me cabia era fazer
uma articulação entre o mandamento constitucional, que todos juramos defender, inclusive do Presidente da República
na sua posse, e a documentação que, a partir da Funai e
outros órgãos não governamentais, poderiam justificar a posse
tradicional dos ianomamis naquela região.
Dessa obrigação constitucional de demarcação nós, agora, então, tínhamos que chegar a uma análise independente
de todo esse problema de citação, de decretos _e portarias.
São essas terras, realmente, ocupadas, tradicionalmente, pelos
ianomamis? Eles estão lá há mais de miJ anos. Prova-se, através de documentação de antropólogos, lingüístas e geneti-
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de de sua gente - 50% de perda. Houve área localizada
menos, no tempo em que se aprendia isto em ginásio, nós que perdeu mil índios.''
Então, começou o Brasil a ser conhecido lá fora pelo
sabemos que um tronco lingüístico corno, por exemplo, o
Latim - já não me refiro ao Latim clássico mas ao Latim_ _ genocídio dos ianomamis.
Era impossível defender-nos na medida em que isso era
vulgar - deste derivam vários outros ramos, e u·m deles é
o Português, o outro é _o Espanhol, o outro_ é o Francês, provado, inclusive, já agora pela presença da Funai, que já
estava em Boa Vista no início da década de 70, cum médicos,
0- .outro é o Italiano, e assim por d-iante. Provam aqueles
que usam o chamado Método glotocronol6gico, portanto, mé- enfermeiras e por levantamentos feitos por equipes que se
todo lingüístico, que, para um tronco se transformar Cm ramos deslocavam para essa área.
Outra grande invasão se dá no período compreendido
dessa área língüística, decorre, no mínimo, entre mil e três
entre 1975 e 1976, quando um grande número de garimpeiros,
mil anos.
que chegou a 500 indivíduos - 500 era grande número Os índios ianomarnis têm 4 línguas a partir da original. invadiu a Serra de Surucucus, coração do terdtório dos índios
E antropólogos_ da maior responsabilidade provam a sua exis- Ianomamis, explorando cassiterita.
tência, nessa região, com- o ceritro de dispersão, a partir da
Em 1980 o alto Rio Curaricuera é ocupado por 2 mil
Serra do Parima, para onde eles vieram agora, praticamente garimpeiros, em busca de ouro. Novas levas subiram rumo
em proximidade_s, constituir o chamado território Ianomami às aldeias dos ianomamis e de outros rios chegando, em condiatual. Essa __ duração do seu isolamento, por estudos feitos, ções críticas, a atingir 50 mil garimpeiros naquela área. A
inclusive, pelos antropólogos e pelos geneticistas e lingüístas, tragédia dos ianomamis começa, pois, com a Perimetral, com
no mínimo, significará míl anos de_ presença. Esse grupo se a invasão de S_urucucus em 1975, e prossegue com os garimmant€ve isolado durante todo _es.se tempo, nesse altiplano peiros em busca de ouro.
que hoje marca a fronteira entre o Bras'jl e a Venezuela_,
----A proposta de criação do Parque Indígena dos lanomamis
esse centro de dispersão a que me referi, da Serra lmeri e --vamos discutir o problema de população -falava em 10
da serra Parima. Documentos históricos são datados de -1787, - a 12 mil índios. Foi feita pela Funai em 1980. Era um levantaprovando a existência deles Ca primeira rii.igrãção já na metade mento precário, embora baseado no Projeto Radam, no levando século XIX, a partir, exatamente, da Serra Parima, resul- tamento aéreo e nas informações das missões.
tando, o que é curioso, no aumento populacional. Quando
Depois, em 1984, foi féito um excelente trabalho em
eles saíram do seu centro original de isolamento, para o atual conjunto pela Funai, Comissão pela Criação do Parque IndíM
Território de Roraima eles aumentavam a população a uma gena dos Ianomamis, Universidade de Brasília. Levantaram
taxa de 2% ao ano.
120 aldeias, localizando 9.910 índios. A Funai diz que, em
Os primeiros ·contato_s__queeles fizeram cO-m a- suposta
dados mais recente_s, _são 10.090 índios. É interessante que
civilização branca foi quando? Com representante da socie- a antropóloga Isa Robedo, a que· me referi há pouco, diz
dade regional, do antigo Território do Rio Branco, depois que, pelos inúmeros dados apresentados -_eu estou lendo
Território de Roraima, com balateiros - e os homens da o trabalho dela - chega-se à conclusão de _que _a avaliação
Amazónia sabem bem o que é isso, a balata -- piaçabeiros precisa da população ianomami é uma tarefa impossível, pois
que são aqueles que construíam com piaçaba as cabanas, as as suas aldeias deslocam-se periodicamente para atender as
moradias, caçadores _e _membros das Comissões de limites.
necessidades de ordem ecológica e económica. E um levantaAinda hoje existe, centrada no norte, na Cidade de Belém,
mento que leva um ano, dois anos, para ser feito, pode, evidena sede de uma comissãb demarcadora de limites. E qual de
temente, estar confundindo um recenseamento já feito Com
nós, mesmo não sendo muito idoso, também não sendo tão o deslocamento de_ uma taba ou de uma aldeia para um novo
criança, não se lembra que foi recente a descoberta do Pico recenseamento. Entretanto acho que seria imprudente que
da Neblina? É um fato recente na história- brasileira. É nesta
nós admitíssimos haver menos de 9.900 índios lá do nosso
área.
lado, e do lado da Venezuela tem mais do que isso, uns 12.000.
No entanto, a expansão, muitas vezes de natureza guerreira,
Esse santuário indígena - se podemos chamar assim não confirma, de forma nenhuma, as afirmações do antropóM
começa a ser abalado, como disse, depois do Projeto Radam: logo americano Napoleon Shanon, no qual se baseou o docude 1975, que detectou essas grandes jazidas de o_uro e de mento, a segunda portaria dos mesmos ministros que tinham
cassiterita- a corrida para o ouro - e a Perirnetral Norte. pedido a interdição de 9 milhões, para depois fãzer a reserva
Aí começa o drama.
de 2 milhões de 400, e fazer as florestas intermediando as
Vou ler aqui o documento de uma antropóloga, queres- duas áreas. Não apenas ess_e antropólogo americano escreveu
peito, e faz parte do grupo da Funai e que se refere, exata- sobre os ianomamis. Temos vários antropólogos bras.ileiros,
mente, a isso que chama do drama da primeira inVasão.
também de nomeada, que escreveram sobre os ianomamis,
"A primeira grande invasão do Território Ianomami coM e defendem pontos de vista contrários: Essa_idéia, diz a Dr'
meça com a construção da Perimetral, cortada. a parte meri- Is_a, não pode ser contestada por todos os antropólogos e
dional da área atingindo os povos do Vale do Ajarani•e estudiosos desse povo para servir, para justificar um plano
Catrimani. Esses índios foram contaminados por repetidas de retaliação de suas terras. E aí aparece um argumento que
epidemias de gripe e sarampo, suas mulhereS prostituídas e tem sido muito citado pelos que pretendem impugnar-a decisão
a mendicância passou a ser;na ocaSião, um dos recursos de do Governo: são os espaços vazios.
sobrevivência do grupo, sem condições físicaS de manter suas
Em que se teria respaldado a comissão, realmente notáatividades regulares de subsistência.
vel, que o nobre Senador José Sarney, quando Presidente,
Nesse período, quatro aldeias do Ajarani perderam 22% · nomeou? Teria se respaldado no fato de que entre as malocas,
da sua população .;_;_ nesse período, da Perimetral Norte e entre as aldeias e as tabas, o que existe é uma grande quantido Projeto Radam- e quatro do Catrimani perderam a meta- dade de espaços vazios. Tenho aqui um mapa, que entregarei
cistas. Todos nós que aprendemos gramática histórica, pelo
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em seguida à Taquigrafia; Uma âaS _-minhas

~urpresas

nesta

Casa, Sr. Presidente, foi não se poder fazer uma exposição
com meios·auxiliares, porque de um modo geral ~ão há onde
projetá-los. Então isso deveria ser tirado, se possível, depois,
através do trabalho da Taquigrafia, em cópia Xefo-,q:icira o fere~
cer aos Srs. Senadores. Mas por esse mapa aqui, que acredito
que os óculos do meu querido amigo Senador João Calmon
conseguem Jer, pol' esse mapa vê-se perfeitamente que essa
área onde está a maior concentração de índio:s ianomamis,
que é ria área de Surucucus, está praticarllc::nfe a cavã.leiro
da fronteira, na linha de corneada da fronteira.
E esses- espaços considerados vazios, dizem os antrop6M
logos que eles, na verdade, não são espaços vazios-: São espaM
ços não ocupados permanentemente. Mas eles servem fundaM
mentalmente para a interação tribal. São várias tribos, embora
do mesmo tronco Ianomarni. Elas às vezes guerreiam entre
si. Porque pelo menos numa delas há o princípio de Folkmays
mantido, de que nascendo a mulher ela deve ser morta, e
só o filho primogénito, como homem, deve ser mantido. Com
isSo, há uma rarefação de mulheres naquela tribo, e aí, então,
o caminho que lhe resta é atacar a tribo mais próxima, de
onde vai repetir o que aprendemos na nossa História Universal
como o Rapto das Saóin3.s. Vai busCar mulheres onde existem,
para a área onde não existem as mulheres. Já dizia o velho
Lord Byron· que o que há com as mulheres de complicado
é que não se pode viver -com elas e muito menos sem elas.
Essae uma Colocação que os iaáomamis devem ter aprendido
também. Conseqüentemente, eu diria que esses espaços vazios
são destinados a essa interação das tribos, e a prova disso
é que naqueles espaços vazios levantados não_ apenas pelo
Projeto Radam, não apenas pelos levantamentos aerofotogramétricos, mas taml)éri:t- pelas equipes de campo, existem trilhas
permanentes ligando uma taba a outra taba, a 50km, a 60km,
a 100km de distância.
Dizer, portanto, qUe eie"s deVfãiri ser Confinados nessas
ilhas, apenas a 3km de raio, para poderem manter as suas
roças, considerando-se que essa terra é uma terra sáfara, é
uma terra que não é fértil, e dentro de pouco tempo as roças,
como conhecemos em certas áreas da Amazônia, também
deixam de produzir- _e eles têm que aba~donar suas roças
e fazer um sistema _circõ.lai- num raio de 3km para as novas
roças. A área que foi desmatada, a área que- foi utilizada
e abandonada, segundo os_ próprios estudiosos da Região,
muitos deles, leva de 15 a 20 arios para se regenerar.
Há a necessidade, também, da chamada perambulação,
a busca da caça, a busca da pesca, e isso leva às vezes a
15 quilómetros de distância.
Portanto, é um equívoco pensar qUe se· póaefia iSOlar
uma tribo a partir de 3km de r:aio, ou chegar, no máximo
a dez para sua perambulação.
Isso·nos levou a meditar precisamente no campo--de que
nós ouvimos na COilstitUinté -nós· disSemos naquele artigo,
todos nós assinamos, mesmo os que -se reCüSãram a -·assinar
a ConStituJ:ç-ãõ-'átãbaram vota-ndo a matéria- d~ que era
preciso preservar a cultura indígena, a sua forma social de
ser. E se colocarmos florestas intermediando essas posições,
vamos impedir, inclusive, a interaçáo ou a ação intertribal,
que não se limita apenas na questão matrimonial, vai também
até o ponto das cerimônias fUnerárias, que são intertribais.
Essa é a razão pela qual achamos que a região deveria
realmente ser demarcada em linha contínua e não em linha
descontínua.
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Aí surge uma advertência e urna ponderação que me
levou a aprofundar mais o meu estudo, e achei essa uma
ponderação correta, porque se falava, e isso está num artigo
do meu nobre colega Senador José Sarney, publicado na Folha
de S._ Paulo, onde S. Ex~ dizia:
"Não tivemos unanimidade quanto ã criação das
florestas nacionais. Muitos desejavam estender a áreã
indígena até o limite da fronteira. Não existe nenhuma
aldeia ianomami junto à linha de fronteira. As mais
próximaS eStão afastadas destã cerca de 20km."
Isso me impressionou. Não que houvesse necessidade
de fazer uma faixa, como a Faixa da Gaza, uma faixa intermediária de terra de ninguém para que ali ficasse garantida a
soberania brasileira. Não! Mas, aí, de outro modo respondia.
Mandei rever isso na Funai. Tenho aqui os mapas, Srs. Senadores, com a revisã.o do trabalho, Esses mapas mostram cla_ramente. que muitas áreas que· estão até ZOkm das fronteiras
estã.o Clqui marcadas nesta linha marrom (mostra o mapa),
elas -incluem tabas, várias delas incluem muitas tabas, não
são poucas. E aqui está o documento analítico da própria
Funai, quando fez o trabalho.
· Diz assim: .
"Tomando-se como base de análise os mapas e
os levantamentos populacionais efetuados em 1988,
-concluiMse:
No Estado de Roraima foram recenseados 95 aldeias ianomamis, com uma população total de 7.281
índios. Dessas 95 aldeias, 36 estão localizadas na faixa
de 20km na fronteira com a Venezuela,_ nessa faixa
vivem 2.950 índios. No Estado do A'mazonas, o levantamento populacional não foi- tão preciso quanto o de
Roraima, porém deduzimos terem sidos leVantados 27
aldeamento:$_, com uma população de 2.629 índios. Desse montante, 27 aldeias, 18 aldeias e 1. 745 índios situam-se na faixa de fronteira de 20km.
Fazendo um quadro analítico, diríamos: PopulaM
ção ianomami, Aldeias, Aldeias na Fronteira, População, População na Fronteira.
Aldeias na fronteira, em Roraima, 38% das aldeias; e 41% da população indígena na fronteira" a cavaleiro, como disse, da linha de cumeada, ou, senão, a cavaleiro próximo. Amazonas: Das 27 aldeias,
67% delas na fronteira. Dos 2.629 índios, 1. 745 índios"
-ou seja, 66% de índios, lá."
Eu li o texto constitucional. Já imaginou o Ministro da
Justiça mandando fazer uma faixa de soberania nacionaJ de
20 quilómetros na fronteira, com a remoção de milhares e
milhares de índios, proibido pela Constituição, e que só poderia ser feito se o Congi"eSso'Nacional assim o determinasse,
em caso de catástrofe, e assegurado o retomo tão pronto
aquela catástrofe acabasse? Não tinha sentido.
Então, me preocUpei em saber que se na hora 4e fazer
ess_a linha contínua, se isso agredia a soberania nacional em
-algum ponto. Ouvi o meu assessor jurídico e, depois, outros.
E ao Presidente da República serviu como assessor, num determinado momento, pela sua erudição extraordinária, o MiM
nistro das Relações Exteriores, Francisco Rezek.
O que é que S. Ex~ dizia?
"Assim, impõe-se repisar: as terras tradicionalM
mente ocupadas pelos índios" esse é o parecer do meu
Assesor, o jurista, professor Inocêncio Mártires Coelho

e
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- integram o domínio da União (inciso XI do art.
20 da Constituição Federal) e se destinam à posse per~
manente dos indígenas aos quais a CoOstituíÇ~O conferiu o usufruto exclusivo das riquezas dos solOs, -dos
rios e dos lagos nelas existentes (art. 231,_ § 2<?).
De outra parte, para evitar controvérsias facilmente previsíveiS, em face da amplitude de_ signifícados
que poderia comportar - e efetivamente comporta

- a expressão "terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios", a própria Constituição arúecipõu~se-ã nos dar
-critérios para iritcrpretação."
Foi aquele que eu li, que a Constituição diz que são
terras tradicionalmente ocupadas.
E, finalmente, S. EX' diz:

"Fazendo-se a leitura integrada de todos os dispositivos cóliSfituciónais antes mencionados, o que se impõe como inafastável necessidade hermenêutica, facilmente compreenderemos que o reconhecimento dos
direitos das populações indígenas em relação às terras
por elas tradicionalmente ocupadas não colide com o
pleno exercício da soberania do Estado brasileiro sobre
essas mesmas terras, inclusive, e sobretudo, sobre
aquelas localizadas na chamada "Faixa de Fronteira",
que a própria ConstituiÇãO considera fundamental para
a defesa do TerritõriO Nacional e que se integra expressamente no domínio ·da União para todo e qualquer
efeito (art. 20 da Constituição Federal, Inciso XI, §
2')
Em conclusão, o nosso parecer é no s-entido de
que identificadas, segundo estudos e critérios técnicos
seguros e insuscetfveis de impugnação, _quais seja-m -as
terras tradicionalmente ocupadas pela comunidade indígena ianomami, ainda que situada na faixa de fronteira, poderá e deverá o Goverrio fazer-lhes a demarcação, nos· termo·s e para os efeitos constituCionais,
sem que tal demarcação implique a abdicação de qualquer parcela da sQberania do Estado brasileiro sobre
as referidas terras, nem restrição- alguma ao poderdever de velar pela sua integrídade como parte componente do Território Nacional, cuja defesa a Constituição atribuiu predpUamentc às ForÇas Afffiaâas."
Isto significa que no Projeto Calha Norte, hoje, se nós
temos dois ou três pelotões, podemos ter dez ou quinze. Se
for necessária, amanhã, uma base área para a defesa do Território brasileiro situado na fronteira com a Venezuela, podemos lá colocar, também. Não há absolutamente nada que
possa impedir.
Mas, para evitar que a minha decisão pudesse ser contestada, dei-me, ainda, ao luxo de estudar com os noSS()S jurfs-tas,
e já~ como disse, até com a participação do Ministfo F-ranc~s~<?
ReZek, como fazer a portaria. Essa portaria de delimitação
e demarcação de terra tem sido rotineira.
Mas, que fiz eu?
Primeiro, fiz uffi despacho- foi esse qüe leVéi à reuníã~
do MinistériO --e, dentro do consenso do Governo-,- hOuVe,
.q.aturaJmente, alguma discrepância, mas funcíotú:ni-aquilo que
chamamos de disciplína intelectual: tomada a decisãO, val-se
cumprir a decisão por quem pode tomá,la.

Disse, no item 1:
"Aprovo a proposta da Fu~~i, de _expedição do
ato declaratório, para efeito de demarcação da terra
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ocupada pelos Indígenas ianomamis, com a superfície
de aproximadamente 9 milhões, 419 mil, 108 hectares,
como descrito no processo tal, ... " - que é este aqui
-"nela íricluída a faixa de fronteira de exercício pleno
da soberania nacional, como definida no art. 29, § z~,
da Constituição Federal, determinando, em conseqüência, que se lavre a respectiva portaria.
2. Tendo em vista o disposto no art. 91, § 1'",
III, da Constituição, que estabelece ser da competência
do Conselho de Defesa Nacional "propor critérios e
- condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do Território Nacional, e opinar sobre seu efetivo
uso especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração de recursos
naturais de qualquer tipo",- desde já- ligo no meu
despacho no digo- desde já fica ressaltado que, oportunamente, quando se fizer necessário deliberar sobre
o uso das terras em processo de demarcação, aquele
colegiado - que é o Conselho de Defesa Nacional
-deverá ser ouvido, por proposta deste Ministério,
o ExcelentíSsirilo Senhor Presidente da República."
E termino o despacho com esse item:
"Igualmente~ em face do disposto no § 39 do art.
231 da Constituição; a exploração -económica dos recursos hídricos das riquezas minerais existentes naquela
. área fica condicionada à manifestação do Congresso
Nacional, ouvida a comunidade Ianomami, à qual fica
assegurada a participação no- resultado da lavra, na
forma da lei que há de ser feita."
E, em seguida, submeti, també~, nessa reuni_ão $etorial,
o texto da minha portaria, e, na altura, foi, numa reunião
anterior, até objeto de sugestõ_es de colegas do Miriistériõ,
que eu atendí.

Então, dizia eu:
"Item 1. Declarar como de posse permanente
indígena, para efeito de demarcação, a terra ocupada
pelo grupo indígena ianomami ... " - e aqui nós fugimos
de qualquer tipo de ambigüidade que dissesse "povo
ianomami", muito menos "Nação Ianomami", que é
uma preoctipãção que tê"m os patriotas, naturalmente,
de não criar aqui um país basco, de um lado espanhol,
de outro lado francês; de um lado brasileiro,_d_o outro
VeneZuelano. - - - - -E o principal é o item final da portaria, porque
aqui está marcado ponto por ponto geodésico como
deve ser feita a delimitação.
2. Proibir o ingresso, o trânsito e a permanência
de_ pessoas ou grupos de não índios ... "
Paro aqui a leitura para dizer que o Presidente José Sarney
já havia determ]riado, inclusive, a extrusão dos garimpeiros
na área. Não foi iniciativa deste-Governo.
"r .. dentro do perímetro ora especificado, ressalvadas a presença e a ação de aut_o~dades federais, bem
cõmo a de particulares, especialmente autorizados, desde que sua atividade não seja nociva, inconveniente
ou danosa à vida, aos bens e ao processo de assistência
aos indígenas."
Com isso, concluímos nosso ato e o Presidente da República aprovou o meu despacho e a portaria. Estamos agotã.
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com o plano cronológico para fazer a demarcação dessas terras, até o máximo em maio de 1992.
___
_
Que fiZ eu? Ao contrário- de alguns aligeirados leitores
da Constituição, com o maíor respeito pelo seu texto, eu
.a cumpri. Que fiz mais, como Ministro da Justiça?: Não trabalhei sozinho, é claro. Tentei salvar um povo--que figura entre
os mais primitivos do mundo, no momento em que seu conta to
com es_sa ilusóiia chamada civilização branca só lhe trouxe
endemias, doenças de todos os tipos, prostituição, desnutrição
e morte.
Também não concordei com a tese daqueles que acham
que, pelo fato de existirem ouro e cassiterita no su~~o_lo_ dessas
terras e outros metais preciosos que ainda possam vir a ser
descobertos, esse desenvolvimento possa ser feito em detrimento de um povu que possa, por seu turno, ser obséquio
do seu esmagamento, quando não fizemos isso em geral na
História do Brasil.
A terra de onde venho, a terra que represento aqui nesta
Casa, é um· exemp16 extraordinariamente feliz: de mi;Scigeneção entre branco_e índio. O caboclo, que é um tipo físico
bonito- principalmente, eu diria, a cabocla- não foi resultado de um extermínio, mas sim de uma miscigenação.
Sr. Presidente, Sr" Senadora e Srs._ Senadores, esta foi
·a maneira pela qual achei que era de meu dever ??-e ant_ecipar
à convocação do nobre Senador César_ Dias e, segU:ildo os
jo-rnais, do nobre Senador MâiOO Ma~ie_1, para ~xplica~. como
Senador e como Minístro da República da Justiça, aquilo
que pratiquei com a anuência do Presidente da República.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -Depois da
brilhante exposição do Sr. Ministro Jarbas Passarinho, iniciase agora o período de interpelações.
Concedo a palavra ao primeiro inscrito, que -é o 'nobre
Senador Epitácio Cafeteira, que dispõe de 5 minutos para
interpelar o Ministro da Justiça.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC ,--MA)- Exm"
Sr. Ministro, quero iniciãJmentc dizer a V. Exa que posso
não estar convencido de tudo que V. _Ex" disse, mas estou
convencido de que V. Exa tomou todas as atitudes acreditando
estar absolutamente certo do que estava fazendo.
Na realidade_, eu pretendia levantar questões de ordem
jurídica e de ordem política.
Em relação às questões de ordem jurfcHca, V. Ex• a elas
já se referiu ao citar o art. 20, § 2'1 , da Ç9nstituição, _que
fala nos cento e cinqüenta quilômetros de largura na fronteira;
referiu-se, igualmente, ao art. 91, § 1", inciso Il~._e ao art.
231 da Constituição.
-·
Acredito que V. Ex~ tenha verificado que esses artigos
não colidem entre si, mas também não se subordinam um
ao outro.
No que tange à terra indígena, oart. 231 dá aquela garantia ao índio. Mas, no que tange à terra de fronteira, com
a devida vênia, acho qUe sem ouvir o ConSel&O de Segurança
Nacional -embora com a ressalva que V. ExH colocou no
seu despacho- nada teria sido feito sem ferir de certa forma
a Constituição. O Conselho de Defesa Nacional teria que
ter se manifestado antes, e não depois.
O Presidente da República, já uma vez, convocou o Conselho para dizer que o Brasil estava muíto mal, mas não pediu
àquele órgão nenhuma manifestação sobre o problema da
defesa da nossa fronteira.

Entendo que é muito importante que o art. 142 da Constituição - aquele que dá às Forças Armadas a obrigação de
defender a soberania nacional - também seja cumprido. E
me pergunto: Como? Através daquele dispositivo do decreto
que permite que ãutoridades federais entrem no território
ianomami? Apenas por essa citação nós teríamos condições
de armar, de colocar as nossas Forças Armadas na fronteira
com a Venezuela?
Essa dúvida me assalta. DigO-a V. Ex'_quc em re-lação
à parte jurídica, embora o assessor jurídico de V. Ex-' tenha
garantido que não havia essa colisão, a mim resta a dúvida.
Entendo que V. Ex", louvado no seu assessor jurídico, considere como perfeitamenta correta a atitude tomada pelo Governo.
No que tange à parte política, a minha preocupação é
maior. Quem está hoje gritando para o mundo em defesa
da ecologia e dos índios? O povo norte-americano? Com que
a_u__toridade moral?
Ainda há pouco, conversava com o Senador E leio Alvares
e S. Ex~ falava que, nos Estados Unidos, quem inventou o
escalpo foi o branco americano. Cortava o escalpo e colocava
no cinturão para, no fim do dia, cobrar pelos escalpas retirados
dos índios. E esse povo que nos quer dar lição de como tratar
os índios? As reservas indígenas criadas pelos americanos parecem mais campos de concentraç-ão, campos de extermínio
porque, de certa forma, foram instaladas em terras que não
tinham condições para a lavoura e para a sobrevivência dos
índios. E a mim assalta a dúvida: por que estão- principalmente os_ norte-americanos - preocupados cOm os nossos
índios? Se;rá que essa preocupação é, realmente, para evitar
o genocídio? Não acredito. Eu acredito muito mais que seja
em função do próprio Projeto Radam, que seja em função
até de uma defesa do ecossistema, da ecologia, porque são
el_es que estão- e os saté_iites provam, agora- perfurando,
em maior profunidade, a camada de ozónio. Eles querem
defender a ecologia, mas são os primeiros a destruí-la e querem
dizer o que nós devemos fazer - e será que nós devemos
fazer exatamente porque estamos lhes devendo c a nossa dívida só será rolada se atendermos a tudo que essa gente quer?
Eu me pergunto, Sr. Ministro: amanhã --e esta é a minha
pergunta política - depois de transformada essas tribos, de
certa forma, queiramos ou não, em nações- porque, assim,
chamam os norte-americanos: elas são Xingu, e todos eles
se tratam por nações - será que quando quisermos entrar
~ess~s terras não vamos encontrar os representantes dei ONU?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Conceoo a
pálavra ao Sr. Ministro, por 5 minutos-, -parã: n!spoii.der.0 SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça)Obrigado, Sr. Presidente.
Nobre Senador Epitácio Cafeteira, muito me honra em,
primeiro, vir à tribuna para fazer o que eu entendo em homenagem ao seu colega, fazendo-me essa interpelação.
Preliminarmente, se V. Ex~ me permite, nas reuniõeS
das nove horas - chamadas, quando participamos sempre
uns poucos Assessores do Presidente - vejo sempre o Consultor da República responder cautelosaitlente a perguntas
que o Presidente lhe faz. E qúa-ndo p-ergunta. Ê assim?_Depende. Sempre se justifica dizendo que Direito não é uma ciênc_ia
positiva, não é uma ciência exata. Certa feita, o Ministro
Rezek, que todos nele reconhecemos esta extraordinária erudião jurídica, disse a_rnesma coisa: depende. Nunca se poderia
dizer claramente, é isto ou aquilo, depende das interp:etações
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Vejo, por exemplo, que c:stou envolvido no caso do depende, entre meu consultor jurídico e a pessoa de V. E~.
não menos brilhante do que ele.
Mas V. Ex~ se referiu, por um equívoco normal, a uma
convocação que o Presidente da República teria feito do Conselho de Defesa Nacional. Não, não houve, em nenhum momento, qualquer convocação do Conselho de Defesa. _f!ouve
convocação do Con~elho da República. E ~o Conselho da
República não caberia isso. Seria um insulto a V. Ex~ eu
ler no Texto Constituéió:Ual qual a sua atribuição.__
_
Quanto ao Conselho de Defesa, expliquei aqui que seu
papel está exatamente preserv~do. Mas onde? Onde exatamente a Constituição lhe atribui o qué?
"Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

I - opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de
celebração de paz, nos termos desta Constituição;
II- opinar sobre a decretação do estado de defes_a, do
estado de sítio e da intervenção federal;'"
E agora sim.
_ _ _ _
"III -propor os critérios e condições de utilizaçã-o de
áreas indispensáveis à segurança. c.':--_
Aí que, naturalmente, V. Ex~ a isso se reporta, ~o Terri·
tório Nacional, de opinar sobre seu efetivo uso, especialmente
na faixa da fronteira e relaCionadas com preservação e exploração de recursos. -_
Isso está preservado, nobre Senador Epitácío Cafeteira;
na medida em que o meu despacho, baseado pelo meu turno
naquilo que os juristas que servem ao Governo me garantiram,
todas as vezes_ que nós tivermos de fazer a condição de utilização de áreas da faixa de fronteira, nós ternos de ouvir previamente o Conselho de Defesa Nacional. E todas as .vezes que
essa área, que for delimitada, for objeto de qualquer proposta
de exploração de suas riquezas, tem de passar, obrigatoriamente, antes pelo Congresso Nacional.
Então, acho que quanto a isso _eu não teria dúvida de
estar mais tranqüilo do que V. Ex~ está, em relação ao futuro
do Brasil.
Já quanto â sua preocupação política, fico ainda mais
o_

--

-
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racionalmente. E aí, sim, é possível que haja interesses escusas. Mas no caso ianomami, dentro de uma floresta densa
e fechada, uma hiléia, seguramerite nãO Percebi nenhum tipo
de pressão económica, a não ser esta a que V. Ex~ se refere:
uma tentativa - eu diria - de complexo de culpa de povos
que sacrificaram seus indígenas e querem nos dar lições de
como preservá-los. Ainda assim, eu me refereria a uma frase
do Ministro Delfim Netto que diz: "Dois erros não somam
um acerto". Não posso, realmente, admitir que porque eles
erraram devamos errar também. Não, somo·s independente
deles.
Não há dúvidas de que o Br~sil em 1500, quando Pedro
Álvares Cabral aqui chegou, possuía 6 milhões de índios;
hoje restam 200 mil. Houve miscigenação e houvç também
extermínio, sabemos disso. É uma brutal injustiça se falar
agora na permanência do genocídio dos Ianomami.
Agradeço a V. Ex~ O Presidente me chama atenção para
o tempo da minha resposta. Agradeço .giUito o alerta que
V. Ex~ fez, e creia que, patriota como V. EX\ eu o tenho
em mente.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Sr. Ministro, vou ser
breve, pois eu não pretendia retornar. Todavia, o faço para
apresentar as minhas escusas exatamente pelo erro que cometi
em falar no Conselho da República quando, na realidade,
pretendia falar em Consel~o__ I_nternacional.

-

calmo.

Ouvi, certa vez, do ex· Presidente Castello Branco, urna
frase que nunca esqueci: _"É preciso que n·ós nos livremos
definitivamente da estratégia do medo". Este__é um País que
não permite mais que nós tenhamos submissão a essa estratégia do medo.
~
Posso garantir a V. Ex\ que sei que é um patriota, que
talvez se meça o meu grau de patriotismo por algo semelhante
ao de V. Ex•
Eu, em nenhum momento, preocupei~me Cõril iõ.fere-sSes
norte-americanos nessa ·delimítação: Posso até dizer a V. E~
que, no meu jargão militar dos fatores de decisão que elenquei
para chegar a minha decisão, não coloquei sequer a pressão
internacional.
Mas, no momento, não vejo uma preocupação de V.
E~ ser tão sólida neste caso dos Ianomami, como eu veria
em outros casos que empolgam nossos __Senadores do Acre,
que empolgam os nossós Sc::n3:dores de Rondônia, .que é a
questão da BR-364, na possi~ilidade dela ser estendida para
o Pacífico, através de uma articulação com a rede viária peruana. Nesse caso, creio que V. EX' tivesse mais iazão em coloCar
difiCuldades em refaç_ão à possibilidade de termos__ um porto
no Pacífico para exportação dos grãos de Mato_ _9rosso, um
porto no Pacíficcrpàra- a exportação da madeira, explotar

O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Isso não foi erro, ·roi um lapso apenas.
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- Mas me permita ainda
voltar a este artigo que compete ao Conselho de DefeSa Nacio·
nal, e V. Ex~ o leu com toda ênfase, só que V. Ex• olha
a lado, vamos dizer, da exploração ou da comercialização
da terra. Diz: "Compete propor os critérios e condições de
utilização de áreas indispensáveis à segurança do Território
Nacional" ... E eu pergunto: será que demarcando, entregando
aos Ianomami, tirando as nossas forças de lá, nós não estamos,
na realidade, desdizendo da utilização dessas áreas e opinando
sobre o seu efetivo uso? Qual é o efetivo uso dessa terra?
Tudo isso foi feito. V. Ex' leu, entendeu e eu_assino. Compreendi como esta parte se refere à garimpagem, ã colocação
de indústrias, à determinada ação comercial.
Entendo que o Governo, realmente, fez tudo isso, sem
ouvir o Conselho de Segurança Nacional, não quis saber do
Conselho de Defesa Nacional essa utilização da área como
área_ indígena, que é também assegurado por outro artigo
da Constituição. É aí que digo que eles não se completam,
embora não se choquem, mas são independentes. O.Governo
nesse decreto criou condições, disse da utilização de território
que nós entendemos indispensável à segurança nacional, porque faixa de fronteira, e diz aqui também, "especialmente
na faixa de fronteira". De forma que, só retornei a inquirir
V. Ex• porque não consigo me desvincular desse pensamento.
E veja V. E~, que serviu a dois governos, e um dizia: "Integrar
para não entregar''. E pergunto: E agora, não podemos co-rrer
o risco de desintegrar e entregar?

O SR. JARBAS PASSARINHO- Nobrdeiador,~a nossa discussão ficaria intermiriável, porque é uma questão evi·
deritemente de interpretaÇão Ço texto._ ~ .d!zem .o,s mes_t:res
de-Direito- e aqui há váfios; ·entre eles lobrigo na tribuna
o mestre Josaphat Marinho- que não se p-ode fazer interpre·
tação de um texto a não .ser na lição de Miguel Real e, fazend~
a compatibilização de um texto no contexto em qu.e ele e
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situado .. E _foi iSso que o meu ilustre consultor jurídico fez.
O SR. MAURÍCIO CORRÉA- O tl.ei da Itália. A InglaNo caso do Conselho de Defesa Nacional - fixei-in_e_ eXata.. - terra eni a parte interessada.
mente nisso, que V. Ex• interpreta de outro modo- propor
O SR. JARBAS PASSARINHO (Minisiro da Justiça)os _critérios e condições de utilização _das áreas. Não estou
propondo utilização nenhuma. Estou propondo no momento Só tive a audácia de interromper po-rqoe entendi V. Ex~ dizer:
apenas a demarcação. Agora, quando se tratar da utilização, para o rei da Ingl~terra;:pr~císava ser um Chefe de Estado,
é claro, que como eu disse no despacho, é imperativó oUVir Réi da Inglaterra.
o Conselho de Defesa Nacional. E, mais ainda, Senador, tamO SR. MAURÍCIO CORRÉA- Não, se falei isso ...

bém essa utilização, assim, corno o outro texto que V. Er.
citou, tem a obrigação de passar pelo Congresso Nacional,
atraVés de um projeto de lei.

Oulro grande equívoco que há é o de_ que a terra passaria
a ser intOcável. A partir do momento da delimitação, nãO;
inclusive para um desenvolvimento homogéneo, não predatório, basta que haja projeto de lei que o Congresso 'aprove
e o ExecutivO sancione.
----··
Dé maneira que volto a agradecer a V. Ex~, e fico, c·omo
disse V. Ex~, tranquilo porque me convenci, pelos meus assessores, de que essa dúvida tinha sido espancada. (Muito bem!)

O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Se o lapso não foi verbal, foi meu de ouvido.

O SR. MAURÍCIO CORRÉA - Foi o rei da Itália.
E, por final, perdemos a demanda depois de um extraordinário trabalho feito por Joaquim Nabuco. Há uma peça
dele, maravilhosa, réplica, vários volumes, várias madrug-adas,
meses em seguida trabalhando. Parece-me que há esse receio
exatamente em decorrência da gama internacional no qu-e
tange à soberania, enfim, às riquezas -existentes na faixa de
fronteira do nosso País.
Quero dizer a V. Ex• que sou favorável a esse ato demarDurante a'ihterpelação do_Sr. Epitácio Cãfetei.fa;
o Sr. Mauro Bene~·ides, Presidente, deixa a cadeira da catório e, repito, eritendo no gesto uma bravura do Presidente
presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu ·Carneiro, da República, uma cOragem, e quero diZer que há um reconheci!Uento iilternacionar por esse gesto.
]" Secretário.
·
·'
----Mas~ dentro dessa tóniCa, Minísfro Jarbas Passarinho,
forinulo ·a V. Ex~, por escrito, rápidas questões que de um
O SR. PRESIDENTE~ (Dirceu Carrie"iro) - Concedo a fôlego só, e V. Ex• com a sua coragem e· inteligência vai
palavra ao nobre Senador Maurício Co-irêa, para-faZer suas responder depois.
indagações ao Sr.. Ministro da Justiça.
· Em primeiro lugar, nos termos da Constituição, § 29 do
O SR. MAURÍCIO CORii.ÉA (PDT -DF)_.: Sr. Minis· àrf -zo; ••a faixa de até cento e cinqüenta quilómetros de
tro, sem nenhum rnaniqueismo, devo confessar a V. Ex~, nesse laiglii'a, ao longo- das fronteiras terrestres, designada como
preâmbulo às minhas perguntas, que julguei esse gesto de faixa de fronteira, é "considerada fundamental para defesa
V. Ex~, evidentemente do Presidente da República, como do TerritóriO NadOriâ.f, e sUa oCup-ação e utilização- serão reguuma atitude extremamente corajosa, para tentar equacionar ladas em lei".
· As terras ·co-ntidas naquela faixa sãO consideradas bens
uma pendência, diria até um contraditório que não é só nosso,
porque detemos a soberania brasileira_, mas é, inclusive, uma da União e indispensáveis à defesa das fronteiras, como, tamaspiração de toda a consciência mundial, preocupada e_xata- bém; são consideradas bens da União as terras tradicionalmente com a preservação -de uma nação indígena, enfim, de mente ocupadas pelos índios (art. 20, incisos II e XI da Constium drama.
tuição).
E creio, sr-.- Ministro, que a inaiof crítica coiri relação Nó dia 15 último, V. Ex• baixou a portaria que derriarCoU
a eSsa portaria de V. Ex' reside na preocupação da unidade a regiãO dos índios.
Priri:tefra perguta: qual a filosofia do plano de trabalho
brasileira, quer dizer, da soberania brasileira em cima dos
a-ser implementa?o, de modo a conciliar a ocupação indígena
limites da demarcação.
Eu aqui recordo-me, também naquela região, de um inci- cóm a segUrança nacional, inclusive~ diante da imposição consdente extremamente penos-o para todos nós. Há uma_ grande tituCiOrial, para que a matéria seja disciplinada mediante lei,
afirmação, que é verdadeira, de que o pai da nossa diplomacia tendo eln vista ·ainda a situação social dos garimpeiros da
- -é. o Barão do Rio Branco, mas muitos se esqueceín que Joa- região?
quim Nabuco também foi um advogado_ das fronteiras brasiO SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro de Estado da
leiras, porque o próprio Barão do Rio Branco o indicou para Justiça)---:- Seria interessante respondê-la por etapa.
ser o advogado brasileiro. Ele foi o adid.o na Inglaterra, mas
Nobre Senador Maurício Corrêa, em primeiro lugar, diria
com a ·miss-ão de advogado para defendennos com relação que estaria ao nosso alcance a- solução, se ainda houvesse
à pendência de fronteiras que tínhamos com a Inglaterra, . alguma dúvida em relação ao que o nobre Senador' EJ?itácio
vale dizer, con;1 a GU.iaila Inglesa.
Cafeteira falou. E que até agora não regulamos errí le'i exataE todos os precedentes eram faVõiáveis ao Brasil, todo mente a utilização da faixa de fronteira. PodíainOs-regulá-Ia
o histórico existente, toda a jurisprudência, digamos assim, de acordo com o que dispõe lei ordinária.
que havia àquela época favore~ia o Brasil, tanto é que, por
Segundo, parto do pressuposto de que já está assegurado
fim, entenderam que o Conde de Baden deveria ser o árbitro. a nós o exercício da soberania nacional nessa faixa, porque
Descobriu-se depois que, pelas regras de Direito Interna- no despacho -pode não ter valor para o Tribunal, mas tem
cional vigentes àquela época, o Conde rião teria legitimidade, valor para efeito, pelo menos do Executivo - Se declara
porque teria que ser um Chefe_ de EstadO," e daí"aesiocou-se que a área delimitada nela se contém a faixa de fronteira.
para o Rei da Inglaterra.
E a prova disso é que estão, lá, os pelotões do Calha Norte
O SR. JARBAS PASSARINHO --'- Rei da Itália, se V. que continuarão sem nenhum problema. Como dizia~ ~á_pouco,
Ex~ me permite.
não sei se V. Ex~ me ouviu, se for amanhã necessáriO Colocar
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uma base área para a defcsa __daquelc território brasileiro,

em face de qualquer questão venezuelana, também não baverá
problema. Isto também me foi asse_g~rado ---~ y._Ex• saQe
do alto respeito_ que tenho por V. Ex~ como pessoa e como_
juriSta - pelos Procürã.dor~~ ~9- Rcpú_blica _que-fizeram esta
solicitação, pdO Procurador da Funai e pelo Ministro_ das
Relações Exteriores, FranciSco Rezek, que é egresso do Superior Tribunal Eleitoral deste País. Então, ve}ã. V. Ex• que
me cerquei, pelo menos, de pessoas nas quais CO!'lfio, _como
confio em V. Ex~ Mas há discrepâncias de entendimento._
Quanto ao problema de fronteiras, por que temos essa
pre_ocupação com os lanomami c não ternos _com relação __à
área indígena Tikuna-Ewarium. Está lá dep:mit~~~.n.a ~~on
teira do Brasil com a Colômbia e Peru sem nenhul]l problema
até agora. Por que não temos a mesma preocupação com
a área indígena Campa, do rio Amonea, na fronteira com
o Peru? Essa não é a prinieir3 vez em que se delimita uma
área indígena na frontei~a. Estão lá as_du!lS: Eu ~inda.lf!mbra
ria o OiapOque do meu tempo de Oficial de Estado Maior.
Quando vi~ítei a fronteira pela primeira vez, vi Já a companhia
de Clevelândia, que era uma companhia avançada nossa, numa área em que, ao contrário do que V. Ex~ disse~ no Díreito.
Internacional, nós que resolvemos sempre por arbitragem as
nossas pendências,-ganham-Os mais do que provavelmente deveríamos ganhar no Amapá, porque, ao -invés d,e _ficarmps
no Calçoene, ficamos no Oiapoque_, graças ao livro de um
gaúcho -De la Amazonie à l'Oiapoque.
.
Então, vi o primeiro resultado, nobre Senador, do encontro da chamada civilização branca com os íl}.dio$. Eram índios
da região.-inteiramente' degenera_dos: as ffiulherçs CQmv.enéreas, os homens com tracoma, e o pobre d~ wn índio .v~lho
lá, com roupa descarregada cfo Exército, _era o pescador da
companhia. Isso é civilização? É isso que levamos a essas
unidades_ tribais a título de elevar o seu nível de vida? Foi
iss_o que vi lá na fronteira brasileira com ã_ G!lfã_n~ Francesa.
Quanto â depressão do Pirar, a que V. EX~ se refere,
é verdade. De todas as delimitações, desde. o Tratado de
Madri de 1750, quando ganhamos a fronteira pelo uti possi~
detis, foi a primeira vez qUe peidemos; e perdemos porque
o Rei da Itália deu mais â Inglaterra do que_ela havia pedidp,
Esse-J:iroblerna pode surgir mais tarde geop_olitiCã.mént~. não
mais entre nós e os ingleses, mas,_sim, ~ntre os ven-~zuelanos
e a Guiana que se tomou independente. Tanto que ó Governo
brasileiro, preocupado com isso, deslocou tropas, de n:zane_ir_a
cautelar. aliás, para essa região; na: possibilid~de d~ um conflito. D.epois que a Guia.na Se tOrnou independente, a Venezuela
reclama aquele território, que, entretanto, também era nosso.
Na linha de nossos tratados de fronteira; nobre Senador,
o Acr~. onde nasci, o que foi? Segundo geój)olíticõS_ -bfaslleiroS", Uil;l amálgama; mas, na verdade, foi um" ato imperialista.
Domin~ainds' o Acre em virtude de_ um determin_ism-o_ geográficO: quem Vinhã de La Pai para-tentar chegar a ~s_§a região
percorria caminhos terrivelmente difíceis; n9s, não-, -porque
tínhamos o caminho normal do rio Amazonas en~rando pelo
rio Acre.
- --

II)

a--dificuldade que temos de fazer análise do procedimento
·
dos homens.
· ASsiin, não tenho mais medÓ nenhum. Só teria medo
de- um novo Rei da Itália que fosse tão parcial. Acho que
isso nós não tem_os. Nossas fronteirªs·e:stãádelirriitidas. -Rarís_simos pontos ainda _não podemos ter como punctum dolens.
Então. n"ãO creio qu_e· éssa dúvi9-a pOSsa nos_ assaltar.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA _:_Sr. Ministro,:toq~~i nessa questão, fazendo, aqui, o papel do advogado do diabo.
A decisão do Presidente da República tem cdmo maior amparo
o próprio texto constitucional a que V. Ex~ fez réferência.
Discutimos e votamos essa questão na Constitu-ínte~tabele
cendo que as terras dos índios tinh~IJl~ Que ser demarcadas.
De modo que, no meu entender, a portaria é extrema e corretam ente constitucional.
Estou trazendo essas questões-. mais para responder as
indagações de alguns Companheiros do meu Partido, a come':'
çar pelo meu Presidente, o Governado i- Brizõia: Qu~ tem algumas hesitações a respeito. Eu, não. Eu -tenho a minha -posição
firme. Pode ser até que., amanhã ou depois, eu venha a me
posiçion:ú contra~íarilenfe; mas ai'não,s8rá por uma questão
técnica minha, mas por uma imposiçãç:> partidária. Sou favorável à portaria em todos os seus termos. Sou favorável à demarcação das terras dos índios, quero dizer isto a V. Ex~ Se,
amanhã, tiver que tomar uma atitude contrária, será por fechamento de questão do meu Partido, quero deixar isSo -bem
claro. Se existe um·a característica· qUe ·tenhó e de que me
gabo é a de ser coerente nas minhas posições.
_ _ Vou ler agora_a segunda questão, se airtda tenho. tempo,
Sr. Presidente. Ela_ tem a mesma tônica. V. Ex~, Ministro,
pode ficar exacerbado com os outros; com_igo não_, porque_
sou favoráVel. Estou, disse e repito, tentando obter resposta
a indagações alienígenas.
O SR. JARBASPASSARINHO (Ministro da )ustiÇa) NObre Seriado r, não me exacerbo contra V. Ex~ e, menos
·
ainda, contra o Líder do Partido de V. Ex• (J\ísos.) ·

O S&.MAURÍCI() CORRÊA _:_O art.' 67dasDisposiçóes
Constítucionais TranSitórias preconiza que a V nião deverá
c~c~~_ii a demarcação· das ~erras indígenas no prazo de ~_nco
ãnos, contados da sua promulgação, üü sej:;t, at_é 5 de uU.tubro
de 1993. A demarcação da reserVaianomami,entre os E.süi.dos
de Roraima e Ama:zonas, segundo notícias, abrangerá cerca
de 9.400 milhões de h~ctares, ou um. pouco mais, incluindo
a fàixa de fronteira . .Pergunto: o despovoamento da fronteira
de R9raima - se é que existe um povoàineiltO lá --com
a Venezuela não poiá em risco a defeSa dâ Sohei-aniá naCional,
á exemplo-do que já ácorreu no início deSte áno com a invasão
de militares da- Guarda' Nacional Venezuelana ao nosso Território?
Considerando-se- que a estimativa: de índios no Estado
-·de Rorãima é de Cerca- de 7, -ffou 10 mil, segundo avaliação
~ de cada_ !J~, os 9.~_:milhões de hectares previstos para a
reserva- não estariam sendo demasiados, corno afirmou o Comandante da Base Aérea de Boa Vista, Coronel Narem OrO SR. MAURÍCfO CôRRÊA- Foi quando Rui BarbQlla tiga?
perdeu para o Barão do Rio Branco.
O SR. JARRAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) O SR. JARRAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Nobre Senador, em primeiro lugar, se me-permite, assim como
É verdade. Nem sempre Rui Barbosa podia ganhar. Houve me _tr_anqüiliza o jurista ~izer que a portari~ é a_b:!!olutamen~e
ocasião e"m ·que ele tanto defendeu o Amazonas contra o constitucional, tranqüifiza-me também a sua independência.
Acre, como o Acre contra o Amazonas. É uma questão que, V. Ex~ nunca será rriembro de partido para ser marionete,
ainda hoje, suscitava, para um ilustre Senador, Montaigne: se me permite a expressão, de quem quer que seja.
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O SR. MAURÍCIO CORRÊA - E a maior injustiça que
fizeram comigo foi com relação à antecipaçãO do plebiscito.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Mae. V. Ex• não dirá que fui eu. (Risos.) · ·
O SR. MAURÍCIO. CORRÊA -Nunca V. Ex• falou
comigo, tampouco o meu Presidente. Votei por uma questão
de consicéncia, porque tOda a minha Bancada acompanhou
sem fechar questão e votou achando que não era recomendável
naquele instante.
-- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- (Fazendo soar
as campainhas.)
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Posso-prosseguir, Sr. Presidente?
O SR. MAURÍCio CORRÊA - O Presidente é parlamentarista convicto.
··
· -··
·
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça)O-Presidente é parlariientarista e é tucano, eu que me cuide.
Segundo a ornitologia os tucanos têm_·o-rilau hábito de agredir
ninhos de passarinho. De maneira que i-Sióu aqui precisando
de uma certa defesa. Mas o Presidente acima de tudO é iillpatcial, não é aquele rei da Itália a que V. Ex~ se referiu.
1

Relativamente a esse caso, creio que essa iõvasãó se deu
- e talvez o Exército pudesse lhe dizer melhor que eu porque essa fronteira é delimitada, mas os marcos são muito
distantes um do outro. Então, volta e meia, há a possibilidade
de alguém chegar de helic_óptero- como chegaram os militares venezuelanos- e, achando que está em território venezuelano, prender garimpeiros brasileiros. Na medida em que essa fr_onteir_a, que foi totalrriente
morta até agora, começar a se vivificar e esseS ritarCos forem
se multiplicando, de maneira a chantar o padrão de posse
com intervalos menores, esse perigo, no meu ente-n-der, desaparece.Por outro lado, o relacionamento do Brasil com a Venezuela nesse campo é mUito bom. A Venezuela, nobre Senador
Maurício Coii"êa~ fez uma demarcação de terra dos seus lnanomami que correSponde a 9,6% do território venezuelano. A
nossa, embora as comparações sejam relativas â superfície
de cada país, corresponde a 1,1% do. teri'itóriO brasileirO.
Assim, tenho a impressão de que esse perigo não existira.
Mas o alerta de V. E~ deve ficar na consdênda: de todos
nós.
Não sei se a outra parte da pergunta de V. Ex• teria
escapado.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Não, era isso mesmo.
Creio que essa última pergunta, V. Ex•, em síntese, já respondeu. Mas vou reprisar, porque çssa, realmente, é uma preocupação que tenho.
Há muito vem sendo alvo das mínhas preocupaões a questão da demarcação dos limites territoriais -ao- Brasil com a
Venezuela --V. Ext falou em marcos, mas não é o que sei.
Acho que a Venezuela pretende, além dos_ marc_os, trazer
a sua fronteira m-ais para dentro do território de Roraima
-abrangendo uma extensa área que é pr6spera em riquezas
mineraiS, por isso mesmo explorada por garimperios venezuelanos e brasileiroS", constantemente reprimidos por forças policiais de ambos os países, em ações unilaterais.
Em novembro do ano passado tive que interceder junto
ao MinistériO das_ Relações Exteriores, no sentido de que
fossem libertados, como vieram a ser em fins de dezembro,
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d~z brasileiros que se encontravam presos desde setembro
por militares venezuelanos, a pretexto de haverem ingressado
ilegalmente em território estrangeiro, du seja; exatamente,
- naquela faixa que. segundo as cartas cartográficas, estampadaS
no Brasil, era considerada como integrarite do nosso Território.
Pergunto: dessa dúvida ainda existente sobre o exato limite Brasil/Venezuela, quais implicações que po-dem resultar
pará demarcação das reservas indígenas?
- Segundo: implatada a reserVa Iallomami, as restrições
impostas aos garimpeiros brasileiros, alijarido da região, não
importará na facilít8ção a garimpeiros estrangeíi6s·e ao contrabando de ouro por quadrilhas estrangeiras_? Essa, realmente,
a- preocupação -que tenho.

. O SR. JARBA.S PASSARlNHO..(Ministro da Justiça) Pois não, Senador.
Quanto ao problema de- marcos, eu me referi a eles porque os vi. Quando oficial do Estado Maior, fazendo a viagem
nos 11 mil quilômetros de froriteira, que eram da responsabilidade do Comando Militar da Amazdnüt, que iam do Oiãpo-:.
que até Forte Pt1'ncípe da Heii'-a, Com a- Venezuela -tínhamos
apenas mato; floresta densa, e a crítério do Governo brasileiro
a limpeza em torno do marco. Não se via- tim outro mar..:o
próxinio. As distâncias ·eram muito" grandes.
-·AgOra é que começa a haver, como eu disse a V. Ex',
marcos caracterízando, como se dizia outrora, na linguagem
colonial, chantão de posse, então caracterizando a linha de
demarcação.
Na medida em que isso se transformar numa fronteira
viva, evidentemente, o peiigo deixa de exi$tir. Existirão outros
como os que existem· entre b Uruguai e o Brasil, Argentina
e Brasil: contrabando, o descaminho. Isso já outra coisa. Mas
relativamente a possibilidade, poi' exemplo, de mineiros venezuelanos vire.m para o territó:do_qr_a~ileiro, P.rimeirO, a demarcaçao-do Parque Ianomami da Venezuela, feita pelo Presidente Andrés Perez, atualmente. Lá, ele proíbe essa atfvidade
venezuelana de garimpagem, pelo menos a garimpagem à
-la diable. E do lado brasileiro, a interdição vai exatamenú:
caracterizar aquilo que mostrei no final da minha Portaria:
cabe à Funai. Porque ·colocamos lá "exceto as autoridades
federais"? Justamente o Exér-cito, a Marinha, a Aeronáutica,
-amanhã o MinistériO das Relações Exteriores, quem _for. Mas,
fora 4isso, pode surgir a possibilidade de uma ação individual.
Uma ação individual eu não teria dúvida.
Até acho, nobre Senador, que os que nos contestam agora, nos trouxeram um novo tipo de contestação. Não vai adiantar nada essa demarcação: demarca e ela vai continuar violada.
Bom, é um apriorismo trágicO, mas que pode ser responsável
amanhã por algum tipo de procedimento ilícito individualizado, mas não uma ação coletiva. Não tenho este receio,
embora deva me lembrar de_ um conselho que me deu o Presidente Castello Branco, aqui, nuriül-noite Chuvosa de úutubro
de 1965. Eu estava preocupado com o problema da ~volução
institucional do País e ele pôs a mão no meu ombro e disse":
-·Vou lhe dar um conselho asiático: preocupe-se, maS não
_
muitc.". É-o que-eu daria a V. Ex•
O SR. MAURÍCIO CORRÊA Muitoobrigado.
..

Está bom, Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) palavra ao nobre Senador CéSar Dias.

Concedo a
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O SR. CÉSAR DIAS (PMDB - RR)- Sr. Presidente;
Sr. Ministro, Sra. Senadora, SrS. _Senadores, V. Ex• nesta
tarde é duplamente Ministro; Ministro da Justiça e Ministro
do Legislativo. -Segundo a revista Quorum, o Senador é o
Miriistro do Legislativo.
Em face disSQ pergunto: por que V. Ex• não ouviu o
Congresso Nacional para essa demarcação, principalmente
o Senado, com·o qual V. Ex• sempre teve bom relacionamento
e apoio nas intenções do Govefno?
O SR. JARBAS PASSARINHO-(Ministro cfa Justiça) _:_
Pela simples razão, nobre Senador,_ que eu não tinha nenhuma
obrigação de ouvir o CongreS-so' Nacioital.
A matéria que estamos tratando passa por· alguns mandamentos constitucionais~ O prüneftO -é a dem3i:-cãçãó daS~ terras
indígenas, quando elas são tradicionalmente ocupadas pelos
índios; a segunda é quando se tratar da utilização das terras,
tem de ser ouvido o Conselho de Defesa Nacional; o terceiro
é dizer que a faiXei-de fronteira assegura a soberania brasileira;
e, o quarto, que acrescentaria, é com o papel das Forças
Armadas, onde está dito que elas são responsáv-eís pela defesa
das instituições cofl.Sfifucioflàis da -lei e ·da ordem.
Então, em nenhum momento a nós ca~_e~ia a obrigação
de ouvir o senado da RepúbliCa e ó Coiigi.-essó~ E ·me espanta
um pouco - se V. _Ex' me permite- o espan{ó-=- riáo é bem
o caso, estranheza apenas, que· depois de -pelo menos no
GovernO Collor;deSde que estou nele -72 portarias demarcatóriãS- fertas-·sem que-ninguém viesse com o arg-umento que
V. Ex~ veio ao-meu e-ncontro: por que nãO foj ~uv!çlo_ o Congresso NacioJlal? Porqu-e não_era 0 caso d_e ~ouvir o COnªesSo_
Nãciáiiãr Qi.Iãilto-a.-ser -Mlrilstro-dO LegiSiadVO; eu~ não-enú~Tidi
bem. V. Ex• disse_que fOi a revistá. Co-snio? . .
_ r. _:
O SR. CÉSAR DIÁS -_:_ À revista Q~~rum,
Se~ado, .
disse que o_ Senador era o Ministro do Legislativo.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Deve haver alguma
insinuação-que a -minha pouca inteligência não permite -alcançar. (Risos.)
O SR CÉSAR DIAS - Mas, Sr. Ministro, o ait. 48 da
Constituição-; diz:
·
·
,, ·
:·

do

"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts_. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da Uriiãci, especialmente sobre:
E aí cito _o inciso V.
V- limites do território ·nacional, espaço aéreo
e marítinlo e bens do domínio da União;"
Por isso que eu-ãcharia que o-Con-greSso-NãCiol13.1 deveria
ser ouvido.
-

O SR. JARBAS PASSARINHO -Ministro~ da Justiça)
-Mas, nobre Senador, s_ó para dar um rápido aparte, V.
Ex~ é um homem por quem aprendi a ter apreço _f)e~~oal. _
O SR. CÊSAR~DlAS- Muito ob-iiiado.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministroda~Justiça)V. Ex~ é médico, e eu sóu tocador de tambor. Entre nós
dois, talvez, as nossas opiniões em matéria de Direito devam
ser remetidas aos mestres de Direito que eu citei, o que não
impede que, o médico e o tocador de tambor possam de
opin3r também. Até houve, aqui, no passado, um grande
Senador maranhense, ·q.ue e·ra o maior Conhecedor de direito
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eleitoral. Não era nenhum advogado, era um médico._ D.emaneira que respe~to o ponto de vista de V. Ex~, mas aCredito
que pela assessoria_ de que me servi não se aplicaria, aí, a
exigência a que V. Ex~ se refere.

---O SR. CÉSAR DIAS - Dando continuidade a não ter
ouvido o Congresso Nacional, analisando também.. o art. 20,
da Constituição, por que não foi Ouvido o Consellio da República, as Forças Armadas e principalmente o ConSelho da
Repúhlica, nessa demarcação, uma vez que atinge realmente,
i3- soberania nacional?
V. Ex~ explicou que nâo foi Ouvida. Eu gostaria de saber
por quê? S~rá __que não tem ünportância, principalmente o
comãndo das Forças Armadas na Amazónia, Sr. Ministro?
O .SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) V. Ex• não quer ·encurralar um cororiel reformado contra as
Forças Armadas da Amazónia?
Por que não oUVir, Of.! o P~eSídéiiie' da Repú'hlica não
ouviu o Conselho da República'? Porque 9 Conselho da República é o órgão su.P_erio-r de ConsUiia do _Presid~nte da _República e dele partidpãm _:_ art. ~9\ ~a- Consti~uiç~?: ·
Art. 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República e dele
Participam:
I - o vice-Presidente da República;
II- o Presidente da Câmara dos Deputados;
UI - o Presidente do Seriado Federal;

- -IV ---OS-lf-dtues-da m-aioria e-d-a minor-iã-na-€-âmara
_dos Deputados;
V- os líderes da maioria e da minoria no Senado
Federal;
VI -o Ministro da Justiça;
VII- seis cidadãos braSileiros natos, com rilais
de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados
pelo Presidente da Repriblica, dois eleitos pelo Senado
Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados,
todos com mandato de três anos, vedada a recondução.
~ Art. 90 .. Compete ao Conselho da República
- -ptõnunCiàr-se sobre:
-· --· ··· --·- I - intervenção federal. estado de defesa e.e_stado
de sítio;
II -as questões rel~vante~ para a estabilidade das
irtS-tituições democráticas.
§ 19 aO Presidente da República poderá convo• Gàr Míilistro de Estado para participa{ da- ·reUriião do
Conselho, quando constar da. pauta questão rÇ:lacionada Com o respectivo Ministério-.
-§ 29 A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da Repúblie3..
·
Não é compatível? Ele não estava obrigado a ouvir o
Conselho, a -pedir ao Presidente da República que convocasse
o Conselho, como não estava nas atribuições do Conselho
aquilo que caberia a mim como atribuição iridividual de Ministro. Não há nenhuma discrepância.
Por que não ouvir as Forças Armaqas, dig~mqs? Porque
eu ouvi o Gabinete Militar da Presidência da República que
tem três subchefias; uma chefia do Exército, uma chefia da
Marinha, uma chefia da Aeronaútica. E lá, inclusive, cabe
à Marinha, no Gabinete Militar, o acompanhamento desse
trabalho. V. Exqem razão. Poderia ter ouvido os três MinistériOs. Posso adíatar a V. Ex" que _com o bom relacio~amento
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que tenho com o·s MiniSti'OS Militares e com o Chefe do Emfa,
que foi meu aluno, tive contatos com-eles. em caráter informal.
Encontrei objeçõcs. que -procurd desvanecer.

O SR. CÉSAR DIAS- Sim. Sr. Ministro. Mas, o Conselho de Defesa Nacional deveria ter uma parücipaçáO-efetiva,
principalmente com base no art. 91, § J": Compettnto Conselho de Defesa Nacional: III- propor os critérios e condições
de utilização~ ..
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Utilização ... Daí a mínha dicrepância com o nohre Sen-ador
Epitácio Cafeteíra. ao qual já respondi. Não se trata de utilizar
a terra, mas sim de demarcá~_la: saber .se ela é tradicion_almente
ocupada ou não. Por isso é que não ouvimos, Sr. Senador.
Respeito ã._opirtiãõ-do Senador E(>itácio CafdCira;como também, a de V. Ex•
O SR. CÉSAR DIAS~- Sr. Presidente, nós habitamos
a região há maiS de 10 anos. Há mais ou menos_ H_ anos.
ouvíamos os ruídos e a ress..onân_cia de nossa sociedade. informando-nos que havia padres, religiosos íritcrnádOnais. falan~
do que iriam mudar o mapa da América Latina, criando a
nação Ianomami. _ _ -'----,
~
Eu era Diretor de Saúde e, nessa época, particípe"i de
uma das reuniões. Aquilo para mim era utópica. Mas, hoje,
vejo nascer, realmente, a nação Ianomami. Se ela nasceu,
foi demarcada. existe um território, daqui a alguns dias haverá
um governo e quem o protegerá? Serão as nações m"ais ricas
do mundo?
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se irá fazer a rearrumação da economia de Roraima a partir
do momento em que o garimpo-se esgotar.
·
Conheci Boa Vista antes de V. Ex~ chegar lá. Não havia
nada disso: .. compra-se ouro'" ... vende-se ouro", era uma atividade normal. atividade pecuár'a e extrativista, que é típica
da Amazónia. Como se dizia, a nossa sociedade da Amazônia
era uma sociedade de cócoras. porque vivia catando a castanha, cortando a seringueira para extrair a borracha, e essa
era a nossa posição. Pois muito bem. Lá estava o quê? Uma
forrageira de baixa qualidade dando um boi de 250 quilos
que._espero que, agora. já tenha melhorado bastante. E af
sim, nobre Senador, gostaria,d~~de logo,__ de _anteçipar a V.
Ex~: entre o problema ianomami e o problema do Nordeste
de Roraima com as fazendas de gado que lá estão há 200
anos a diferença· é muito grande. Por isso insisto nas áreas
tradicional e permanentemente ocupitdas. Vou avançar isso,
porque é perigoso, polémico e t~mbéffi audacioso, mas avanço
isso_ em rel~ção, por exemplo'"ã área dos Macuxis. já os consíd~ro aculturados. iá houve Macuxis, lá, vicc-prefeitos de municípios em convivência e coa-hitaçãp perfeita Com 9 chamado
branco, que chamo de mestiço. E outro ponto. E diferente
de uma floresta, que não se deve marcar. se ela é de maior
ou menor superfície pela quantidade maior 01.i·menor de risco
que possui. -Mas se aquele- é-O ambiente cm que a atividade
cultural, a atividade social, a atividade fisiológica- no bom
sentido é claro - dos índios. precisa conserva_r-se d~ _acordo
com a civilização. Insisto f:m querer prestar a minha homenagem a V~ Ex~ quando pretendeu me convocar mas diante
das dificuldades do funcionamento do CongressO. eu me antecioei também ao desejo de V. Ex~

O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) O SR- CÉSAR DIAS ·- Parabenizo V. Ex•, mas não
Não, Sr. Senador. Pcrgundo a V. Ex~: a sua preocupação
se dá, também. com o Estado do P.ará? Fizemos- da demar- -estou bastante convencido, aliás, nem um pouco. porque os
cação da terra dos Ca-iaJ>6s, 1.800 hectares por índio. Haverá índios ianomamis não são nômades, eu os conheço, já convivi
uma nação Caiapó titando parte do território do Pará, e o Com eles, existem subtribos_, _eles são guerrreiros entre !;i, eles
Senador Ozíel Carneiro irá Sé Voltar-contra isso; por exemplo? sacrificam a criança do sexo feminino e eu não sei se antropoloHaverá um governo Caiap_6_ dentro do Estado do Pará? V. gicamente é correto isolar esses grupos indígenas. Pelo que
eu vejo, eles vão entrar em autofagia, porque são guerreiros,
Ex~ e porque os Caiã.pós estão no interiof dO Estado e os
atacam outras tribos e eu vejo com certo ccticismo;Com-muita
Iano~amis na friJte_ii"a. Posso quase assegurar a V. Ex• e não diria ãté quando viver. porque talvez viva pouco mais incompetência e incoerência essa demai-caçao· oríênti{êfã- pelo
-que, este País, em nenhum momento, qualquer das suas Sr. Sidney Possuelo.
,forças, dos Poderes da República poderfa admitir uma exorbiO SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça)tância inqualificávercomo essa, de querer fazer uma nação Nobre Senador, não culpe o Presidente da Funai e sim a
Ianomami com governo próprio. Pode V. Ex' estar certo de mim, que sou o seu superior. Se há, como falou V. Ex',
que as balizas ·das nossas fronteirãS :j~--estào Ià, garantidas incompetência, é minha e não dele. Ainda tenho em mente
pelo velho ExércitO· a que pertenci. E, CJuantas vezes vfpelo- os velhos regulamentos do ExércitO: ó Comandante é o único
tões com 34- fuzis apenas, hasteando._à ·bandeiia às 8 horas responsável por tudo que se faz ou se deixa fazer na sua
da manhã e a arriand_o às óhoras sem suprimento, sem as unidade.
vantagens que hoje exisfem, das cOmunicações, -indo para
O SR. CÉSAR DIAS- Eu gostaria, como colega Senao mato caçar macaco, para poder comer com pupunha, que
dor,
de sugerir a V. Ex• que fizesse uma revisão no trabalho
V. Ex~ conhece, como homem de Roraima. E não aconteceu
nada disso. Quando se fez aqui - é só pegãr documentos do seu assessor. Muito obrigado.
de jornais, revistas.=...._, disCurSOs neste_-CongresSO, em relaÇão
OSR, JARBA.I!. J'ASSARINHO- (Ministro da Justiça)
ao PrOjeto Jari, quanto ao-perigo do encrave anlerica-no. nUnca __:Eu_ convidaria meu eminente -colega Para termos _uma conadmiti" que isso pudesse ser possíveL Esta lá o Projeto Jari versa fora do plenário - não entendam equivocadamente
hoje, onde um visiorlário-C_omo Ludwig enterrou um hilhão - onde trocaríamos idéias. Por exerhplo: eu não disse, em
de dólares de sua fortuna constitu!da de 4 bilhões e, hoje, nenhum momento, que os índios são nômades. Disse que
apenas com o interesse bntsileiro e com a administração brasi- eles vivem num raio de três quilômetros para as roças que
leira, o Projeto, peta primeira vez, dá resultado positivo. Aca- fazem; num raio de 10 para a restauração dessas roças; precibou isso, nobre Senador César Dias, e lhe confesso a minha sam de espaços vazios para ações intertribais, o que n'áo signigrande simpatia pessoal por V. Ex~ e entendo, como represen- fica nomadismo.
tante de Roraima, a sua preocupação também, porque sei,
Permita-me apenas estranhar a preocupação de V. Ex~
está faltando a pergunta que ainda não veio, é saber como com a autofagia. O que eu posso deprender do raciocínio
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de V. Ex~? Se os índios não viverem cm contato com os
garimpeiros, que eram os que estavam com-eles, eles vão
desaparecer por autofagiã? Como saíra·m da vertente disperM
sara do Parima e vieram, há mais de mil anos, crescendo
a sua população, independente da presença do chamado hoM
mem branco? ComO é que-,- a: pattk do primeiro momento
que eles tiveram corttato com o homem branco, sua população
decresceu? Mil mortes de uma só vez, metade dos Catrimanes.
Não vejo, portanto, razão para preocupação.

Desculpe-me V. Ex•, mas· gostaria que estendêssemos
fora do debate parlamentar uma troca de idéias. Posso afirmar
a V. Ex~ que, se eu estiver equivocado, eu, que não consigo
convencê-lo nem vencêMlo e parece que nem cansá-lo, ao menos espero que V. Ex~ consiga algumas das três coisas comigo.
O SR. CÉSAR DIAS - Não sei, Sr. Ministro. Existe
muita preocupação. Acredito que devem demarcar as áreas
ianomamis, nias não dar tanta terra para pouco índiO. Deverse-ia fazer essa interação com as áreas inanomamis da Vezezuela, para daí surgir, quem sabe mais tarde, a nação_, mudar
o mapa da América e perdermos uma das jazidas minerais
mais ricas do planeta Terra, .como disse recentemente um
astronauta que so_brevoava a nossa Gaia, como diz o S-r, Lutzenberger.
Mas gostaria, Si". Ministro, de dizer que a Funai deveria
se preocupar com os caiap6s, que não têm nem onde plantar,
e esquecer-se um pouco dos_ "marajás" dos ianomamis, que
estão com muitas terras.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a
palavra ao nobre Senador ,Espefidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC) -Sr. Presidente, Sr. Ministro e Senador Jarbas Passarinho, Sr' Senadora,
Srs. Senadores, gostaria de, em primeiro lugar, mais uma
vez render a minha sincera homenagem ao tirodnio à lucidez
que formam o conteúdo e a essência da exposição do Ministro
da Justiça nesta sua presença preventiva no seu plenário, n?
plenário que é a sua Casa.
- Percebi, quando vinha me aproximando desta tribuna,
manifestação da bancada da ironia, que V. Ex~ muitO bem
conhece ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Só de vista.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - V!timarnente sÓ de vista,
porque V. Ex~ está um pouquinho mais distante, já que a
liderava muito bem aqui.
Percebi que houve algum murmúrio quando para cá me
dirigia. Sei exatamente qual é a origem do murmúrio, mas
vou atribuí-lo a uma questão de latitude, e não a uma mitra
questão atribuída pelo Senador Epitácio Cafeteira ao Senador
.
~
Elcio Álvares.
_ ~
Quero dizer que tive a satisfação e o privilégio de participar, há cerca de três meses, de uma iniciativa da Assembléia
Legislativa de Roraima, juntame-nte com outros Srs. Senadores. Não vou mencionar os Senadores de lá, vou mencionar
o Senador Pedro Simon, o Senador Márcio Lacerda, o Sen-ador
Ronan Tito.
A Sr• Marluce Pinto - O Sr. Pedro Simon.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -·Já falei.
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~
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro c[e Justiça) É uma questão de acento na frente ou atrás.
O SR. ESPER!DIÃO AMÍN - Como ele nãÓ está presente, eu vou acentuar paroxitonamente.
E tive, então, a oportunidade de sentir no seio da sociedade local de Roraima a preocupação que antecedia a demarcação anunciada pelo Ministério da Justiça e pelo Presidente
da República no dia 15 de novembro passado.
Não pretendo aqui estabelecer um juízo, que seria certamente precipitado e superficíal, a respeito da questão. Tenho
participado no Senado de uma discussão apaixonante- àcerca
de como nós que chegamos ao-limiar do século XXI sem
termos alçado a condição de uma Nação desenvolvida devemos enfrentar a questão indígena. Ten~o participado da rebel~
dia, da rebelião dos amazónidas, que não se conformam com
a evídente intromissão da chamada opinião pública internacional, que é muito pouco pública, posto que se pode até
localizar os focos que disseminam boa parte do conteúdo dessa
chamada opinião pública internaciOnal. Daqui desta tribuna
-:- exatamente desta- fríhuna fisiêamente ~ denunciei o projetq 4e_Ieí de íiliciativa de alguns senadores americanos, inclusive dO Senador Edward Kennedy, datado de 21 de março
deste ano, que é o corolário deste propósitO de intromissão
no caso do Governo americano e; mais, do país dos Estados
Unidos da América do Norte em questõeS indígenas predominantemente brasileiras.
Como seu admirador e amigo, ~enfiando, da maneira
mais íntegra!, na honestidade do juízo ciue V. Ex~ aqui expendeu e acreditando na honestidade da convicção de V. Ex•,
gostaria de fazer duas perguntas de natureza político-nacional,
·
para não dizer nacionalista.
Houve ou não- e se tiver havido qual a-dose de interfei"ência efetiva que essa circunstância pode ter provocado uma ameaça de autodemissão com ruído, que certamente seria
internacional, do Sr. ,José Lutzenberger, prioritariamente, -e
secund_ariamente do Sr. Possuelo nas horas que antecederam
ao anúncio da portaria. Houve ou não essa ameaça de auto~e-:
missão, de exoneração, portanto? Se tiver havido essa ameaça,
qual o grau de interferência ciue isso pode ter provocado na
decisão anunciada ou pelo menos na marcação da data da
demarcação?
·
Segunda pergunta, que organizações não-governamentais
e que organizações governamentais engajadas na Rio·92 exprimiram expressamente influência na decisão do Governo brasileiro?
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça)Nobre Senador, tantos anos já se passaram, tantos anos quantos aqueles que me fizeram chegar a Florianópolis e ver V.
Ex~ tão jovem ainda é jovem hoje ...,.... sendo graduado
em Direito, e eu praticando a imprudênçia de s~r seu paraninfa.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Para honra nossa.

O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Vejo que aquele brilhante aluno continua a trajetória do brilhantismo cintilante.
O SR. ESPERIDÍÃO AMIN - Segundo alguns, só por
fora, Ministro.
- 0 SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Eu não estou entre os alguns, mas já disse algumas vezes
que, entre as cabeças brilhantes, a de V. Ex~ pontifica. Mas,
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noore-senadOr,- que

a colocação -que me

faz me permite a resposta dentro do princípio que levantou,
que admite que seu velho Colega aqui é um h_omel1) que

responde com honestidade às questões que lhe são formuladas.
Pode até estar equivocado, mas foi a mesma colocação que
me fez o nobre Senador pelo Maranhão. S. Ex" acha que
estou convencido ·cte que fiz o que era justo fázet. Essa, pelo
menos, é uma homenagem. Não acho que só estarll).os conven~
cidos justifique qUalquer coisa.
Até em tempos passados, não muito passados, próximos
aqui da República, nos momentos de dúvida c de angústia
institucional, cheguei a dizer a uma pessoã que o rato de
alguém morrer por· u-ma-causa-- já dizia um e_scritor inglês
--não significa que a causa é boa, m~s. pelo menos, que
é coerente.
Ora, quando V. Ex~ começou me elogiaf!do, não pensei
em V. Exa, mas em alguns grandes senadores, com os quais
convivi nesta Casa, qUe vinham do egresso_ PSD: Capanema,
Amaral Peixoto e outros mais. Amaral Peixoto que dizia que
uma reunião só de deve fazer quando já está previamente
decidido o que se vai nela concluir; Tancredo Neves que dizia
que uma carta só pode ser enviada quando já se sabt.: qual
a resposta que se vai receber. E havia uma frase, nessa ocasião,
muito comum. Dizia-se que o PSD, em debate, tinha um
princípio: ele mandava as flores e depois ia ao enterro. Quando
o Senador mandou as flores, cu preparei o meu enterro. Mas,
felizmente, parece que não é desta vez que vou _ser inumado.
Em primeiro lugar, posso lhe dizef, com absoluta segurança: se o nobre Secretário do Meio .Ambiente, que tem
pontos de vista ecológicos que a Nação sabe e_ que não são
iguais aos meus, ameaçOu, ou-pretendeu ameaçar, nenhuma
influência teve sobre mim e sobre o Piesidente da.Rf:.pública.
Nenhuma. Vou mais longe. Como os jornais não" m'entem,
mas podem se equivocar, houve quem publicasse que ele dissera que se até aquela data - daí, talvez, a _pergunta .de V.
Ex~ não tivess-e havido a decisão de demarcar as terras
dos ianomamis, na Superfície que eki-queria, S. Ex~ irlã embora.
A mim ele negou, e ainda disse:
"Mais uma vez - porque diziam que eram os
militares e o Ministro JarbaS Passarinho - querem
fazer intriga entre nós". Ao que respondi: "Estou vacinado, Secretário."
De parte do Presidente da Funai nunca receOi uni siilal
sequer nessa direção, nunca. Ele apenas, naturalmente, fiCoU
de saída um pouco molestado e até muito preocupado, porque
quando me trouxe o documento pronto, já com a minuta
da portaria declaratória que eu não fiz, e mandei reestudar
o assunto, ele, então, pensou - como dentro da Funai se
difundiu- que eu era um instrumento contrário aos interesses
da Funai na demarcação dessa área.
Não sei, alguém está admitindo que o principal instrumento favorável a isso foi o Ministério das Relações Exteriores
quando se declarou favorável à demarcação.
Não quero tirar a giória de ninguém, nobre S_enador Esperidião Amin, mas se não tivesse eu aprofundado essa matéria,
com essa coragem que! aqui já me atribu(ram. com es~a honestidade de propósitOS, fenho a impressão que não teria_ sido
fácil chegarmos a 15 de novembro com urna solução consensual
com o Presidente da República.
Então, não houve interlerência na decisão e, se houve,
foi inteirainente descabida. Mas, garanto qUe nãO houve.
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---Segundo, alguma organização não-governamental que
participa da Rio-92 se expressou a respeito do assunto? Não.
Nada. Nem por escrito_, nem verbalmente, através dos órgãos
de comunicação de massa que eu leio. Agora, preocupa-me,
sim,- um pouco, o que V. Ex~> começou a dizer. com o que
e_stou inteiramente solidário, se me permite a solidariedade.
E quando eu vejo determinados Senadores americanos, que
agora mesmo se apressam a mandar telegramas de cumpri--m.entos, que foram ao Banco Mundial, através de repre~cn
tantes dos Estados Unidos, para tentar coagir aquele Banco
- e o Banco lnteramericano muito mais, porque este depende
muitO maiS -dos Estados Unidos - ;:t. que deixasse de fazer
empréstirilOs até para esgoto da cidade de Belém. soh o fundamento de que estávarilás tratando mal os índios e estávamos
desmatando a floresta amazônica. Não me impressiono com
eles· a não ser no sentido negativo. V. Ex·.o citou Ted__Kcnnedy.
Não tenho o direito hoje, con1o Ministro da RepÚblica, emhora o Senador César Dias me Chariiil.SSe de Mfnistro do LegislatiVo, de e_xpender o pensamento que tenho aqui na hoca,
poique aí provoCo um probleina de Executivo. Mas basta
analisar a trajetória de qualquer homem púhlico para se chegar
a uma conclusão.
Anatole France contava que na Grécia antiga houve um
torneio c ganhava o prêmio aquele que fosse o prinldro a
ver o raio de sol. Todos se voltaram para o levante, para
as areas niãiS altas, para os morros, para as montanhas. para
o que fosse. Um grego a_penas yoltou-se para o poente e
foi o primeiro que viu, porque Viu o- raiO de sol refletido
no poente e náo no nascente. Então ele tirava essa conclusão:
se alguém quer tirar uma idéia completa do futuro de um
homem, olhe para o seu passado.
~ ~O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Só desejo agradecer aos
esclarecimentos do Min"istrõ -Jã.ibas Passarinho e dizer que
não apenas como seu· companheiro de Partido orgulho-me
de sua atuação, mas também como seu afilhado paraninfado
- vai fazei Vinte e um a-nOs _:também me orgulho muito
-e gostaria de dizer que fico absolutamente ciente de que são
retas·e- preCisas as suas informações.
Creio, finalmente, que nós todos, brasileiros, e o Senado
e o Congresso, em particular, devemos atuar convergentemente para evitar que países, sociedades que não têm nenhuma autoridde moral para nos admoestar. ..
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Muito bem!
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - ~"'.nem para nos-advertir
_ou nos impor sanções o façam. Até_denunciei aqui a sanção
da quinta-feira santa deste ano, 29 de março, que o BID
nos impôs, bloqueando recursos da ordem de trezentos e cin_qüenta milhões de dólares para obras de saneamento básico
em partes de nosso País afetadas pelo cólera. Neste caso,
daqui apresentei uma proposta de voto de protesto contra
os soldados da banca, que pretendem, parodiando Clemenceau, alçar ã condição de soldados do ideal, que não são.
Quero congratular-me com V, ;Ex~ e dizer que esse é
um tema realmente complexo e que fiquei _satisfeito com as
.respostas que o nobre Ministro deu às minhas perguntas.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) _:_
Muito obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
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O SR. JÚLIO CAMI,'OS (PFL- MT)- Sr. Presidente,

Srs. Senadores, Sr~ Senadora, Sr. Ministro, represe-nto um
Estado que tem treze milhões de hectares de reservas indígenas, o Estado de Mato Grosso, c cuja população indígena
é de seis mil índios, havendo, portanto, uma área per capita
para os índios, do mamando ao caducando, de cerca de dois
mil hectares~ E vendo a recente demarcação das reservas ianomarnis no Estado de Roraima, que tem cerca de 230 míl Km 2,
ou seja, 23 milhões de hectares de área, verifico que aproximadamente 5 milhões e 200 mil hectares desta área forãm destinados à reserva íanomami - o restante da área dessa reserva
pertence ao Estado do Amazonas. Mas, com outras reservas
existentes naquele Estado, soma-se cerca de sete milhões de
hectares para alguns milhares de índios que vivem no antigo
territóriO e atual Estado de Roraima.
Preocupo-me muito com essa volúpia de ampliação sistemática das reservas indígenas no nosso País.
Fala-se tanto em reforma agrária; fala-se tanto em problemas dos sem-terra, e diariamente, vejo no Diário Oficial, convênios do Incra mandando desapropriar terras, pagando TDA,
pagando preços, até certo ponto, absurdos, como ocorreu
no passado, quando uma área de terra de s~ categoria, chama-da gleba Tibagi, foi desapropriada em Mato Grosso, na gestão
do então Ministro Dante de Oliveira, por alguns milhões de
dólares, e lá não há, hoje, nenhum posseiro sequer. Preocupo-me com essa fome indiscrímínada da Funai em querer,
cada vez mais avançar sobre terras que poderiam ser muito
bem ocupadas por trabalhadores sem terras, neste País; preocupo-me pela situação das reservas minerais não exploradas
nesse imenso território indígena, não só no Estado de Mato
Grosso, como agora, lamOem, nO EstadO de Roraima. E pergunto a V. Ex~: será que a criaçãO dessa monstruosa reserva
indígena ianomami que, segundo informações de Parlam~n
tares dos dois Estados atingidos é de cerca de 9 milhões de
hectares para uma população indígena de pouco mais de 5
ou 6 mil ianomamis - não sei se o censo realmente registra
esse número - será que essa situação não vaí inviabilizar
esse pobre Estado, recentemente criado no Norte brasileiro?
Sabemos que Roraima é um Estado pobre, ainda muito dependente do Governo -Federal. É um Estado que está engatinhando, para ter seu progresso, seu desenvolvimento, recebendo brasileiros dos mais diversos Estados_ da Federação,
até mesmo gaúcho Já da ponta final do ~rasil_ já- está lá no
ex·Território e hoje Estado de Roraima. PreocUpa-me a possibilidade de a criação dessa grande reserva inviabilizar esse
Estado. E pergunto: qual a compensação concreta, séria, decidida que o Governo Federal dará ao recém-criado Estado
pela criaÇão dessa reserva; pela usurpação de 5 milhões e
200 mil hectares de terras -que·foi feita por essa Portaria,
por esse Decreto, recentemente assinado? Qual a segurança
que essa área terá de que será realmente medida, demarcada
e fixada como reserva indígena? Estou cansado de ver terras,
que se diz de índio, totalmente abandonadas, totalmente exploradas, invadidas, sem segurança alguma, sem nenhum vestígio da presença da Funai, que é um órgão Com pouca estru1
tura. Mesmo que os servidores da Funai se esforcem aâ máii- mo ela não dispõe de estrutura material, financeira, para administrar esse grande património de terra. A Funai tem hoje
mais terra do_ que o Incra; mais terra do que qualquer órgão;
mais terra do que as terras de fronteira; Qual a segurança
que o Governo Fernando Collor de Mello oferece de que
esse não será um decreto a mais para satisfazer, talvez, a
opinião pública nacional? Concretamente eu gostaria de saber,
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qual a real compensação que o Governo Federal concederá
ao Estado de Roraima por essa medida recentemente tomada?
Q SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) -

Nobre Senador Júlio Campos, a minha pequena experiência
neste Plenário me induz, agora, a fazer urna pergunta a mim
mesmo. Fui Líder de Governo aqui por dois anos. Defendi
o Gover_no numa estreita faixa, _on_de procurava c0mpensar
os ataques: a ira jupiteriana de um Paulo Brossard; o raciocínio
lógico, preciso, de Roberto Saturnino; o discurso permanente
de um Franco Montoro;_ e, paro aqui para-não ofender âqueles
que não citei. Mas,_ quando vinha um Ministro ao Senado,
de um modo geral inscreviam-se à Mesa aqueles que vinham
falar a favor e os que vinham falar contra, alternadamente.
Vejo que meu prestígio é tão fraco, que estão todos se expressando contra, mesmo b_eios companheiros e correligionários.
Júlio Campos, homem afável, um admirável administrador
de urna terra difícil, que lembra, acima de tudo, Rondon;
e, lembrando Rondon, lembra índio ... Senador Júlio Campos
diz: "essa monstruosidade, essa usurpação" ... E se refere a
uril decretO ... MiniStrO não edita decreto; logo, não foi decreto, porque seria do Presidente da República, foi portaria.
Então, monstruoso e usurpador sou eu. Começo a responder
a V. Ex•
O SR. JÚLIO CAMPOS- É umapena ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça)-

Que eu responda, ou que seja ...
O SR. JÚLIO CAMPOS- Não que V. Ex• tenha sido

um usurpador. Não acredito que assim o seja. Sob meus protestos!
.. O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) -,-

Nobre Senador Júlio Campos, em primeiro lu_gar, Roraima
viveu durante muitos anos e até o começo da década de 70
sem a presença dos garimpeiros.
Eu talvez seja mais veterano na freqüência às plagaS roraimenses do que alguns que agora estão com a maior categçria
e a maior justiça representando aquela terra aqui. Vi praticamente nascer, desde a primeira -denominação de Território
do Rio Bra_nco; desde o movimento realmente invulgar de
um estadista que foi Getúlio Vargas, a quem, muitas vezes,
injusta~ente ataquei, quando da ocupação da Amazônia em
que usou o sistema da repartição da superfície arnazôniea
por territórios. Mato Grosso reagiu e não deixou sair, mas
a Amazônia deu Guaporé, hoje Rondônia; deu Rio Branco,
hoje Roraima, deu Amapá e essa área toda se desenvolveu
de algum modo mais rapidamente do que se desenvolveria
se fiCasse presa aos Estados anteriores.
O que havia em Roraima ao meu tempo de Oficial do
Estado-Maior, visitando era a garimpagem de diamante, já
na- proximidade da fronteira com a Venezuela, porque na
geologia sabe V. Ex~ que lá que era uma área de arqueano,
então, se arqueano, evidentemente não se poderia procurar
lá petróleo, mas procurar-se-ia, como se procurou, riqueza
rtiirferal dessa natureza, urna província metalogenética, sem
dúvida.
E, ainda há pouco, dei uma resposta aqui: o problema
do nordeste de Roraima é a pecuária, a pecuária era o sustentáculo. Mas, a pergunta que ainda não me foi feita, por uma
cortesia, por um cavalheirismo dos meus colegas e pares do
Senado, é: o que é que você vai fazer, Jarbas Passarinho,
com 40 mil garimpeiros que vão sair de lá? Vai haver autofag!a1
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comQdizia ãinda h3 pouco o nobre represent~nte de Roraiin.a, __Pinto, aprovada pela Casa e sancionado pelo Presidente, com

referindo-se aos_ índios ianomamis. Com a falta dos garimpeiros, vão ficar eles livres das doenças, ou, ao contrário,
com mais doenças, porque não eStão em cOnta to com os garim-

peiros? Para onde vão esses garimpeiros que víeram, muitas
vezes, de Serra Pelada, do Pará, de outros lados, como da
área de São Félix do Xingu? Onde o ouro apãreça, haverá
corrida para o garimpo.
- ---- --É claro, tenho problemas aqui.
Leria para V. Ex", se me permite o Presidente, e para
não ultrapassar o limite do meu tempo, o que recebi da Associação Coinel'dal e Industrial de Roraima. Ainda há pouco,
o nobre Senador Esperidião Amin se referiu, aqui, a um encontro em Roraima.
O que a Associação quer, o que fala -aqui no documento
que me manda?
Ela quer que seja mantida a possibilidade da exploração,
em Roraima, da área das savanas. Aqui eslá, fala Inácio Lopes
de Magalhães que fundou a primeira fazenda particular de
gado na região. Ningu~m fundou fazenda na floresta. Essa
história de fazenda da floresta é no sul do Pará,, foi quando
se inventou üma ·ocupação da Amazónia à pata do b_oi, derrubando a mata e a lenha para fazer, ilusoriamente, a construção
de campos, de pastagem, para, em três anos, estarem prejudicados. Nem todos, mas a grande maioria provou isso. São
quase dois séculos de_ convivência pãCíficâ. Sâ_õ. Mas não são
dois séculos de convivê nela pãcífica entre Os -Chamados garimpeiros e os ianomãmis. Eles pedem aqui o quê, para m:int?
Pedem exatamente que eu preserve essa área, que é a área
deles; esse é o pedido de Roraima. Acho que aí eu tenho
o compromisso de ir ao encontro dessa área, se~ violar o
preceito constitucional, porque o que nã-o for terra tradicionalmente, permanentemente ocupada por uma entidade indígena, que esteja isolada da atividade da chamada civilização
branca, eu devo defender. Fazendo ao co-ntrário, ela se articulou, ela se miscigenou, eu tenho essa possibilidade.
Por outro lado, o nobre Senador César Dias, manda-me
a cópia de um telex que passou ao Presidente:
"Tomo liberdade enviar Ministro amigo teor telex
encaminhei ao Presidente Fernando Col1or de Mel1o.
Rogo a V. EX' protelar para após melhor avaliação
de sua conceituada equipe assinatura de decreto-lei
criando área indígena no Estado de Roraima, ~:vijando
assim futuros conflitos entre fazendeiros radicados há
mais de cem anos com índios locais."
Não há na delimitaçãO dessa terra conflito entre fazendeiros e índios. Haverá se nós formos para a área dos macuxis
e resolvermos lá, também, fazer uma delimitação e colocar
para fora os que estão há 200 anos explorando a área da
pecuária.
_Vejo o aviso do nobre Pr.esidente, com essa cor vermelha,
que não é do meu agrado, que devo dar-lhe a resposta final.
Isso talvez agrade aos nobres Senado~es e, particularmente,
â Senadora Marluce Pinto.
A compensação que o Presidente t:_ollor pretendeu dar
- e dará - nãO é €iatamente- a de quem tem Ul11_ problema
de ccrnsciência e deve, em conseqüência; reparti-lo em pleitos
diferentes, mas é a compreensão verdadeira de que aquela
área precisa de alternativas para não perecer. Uma delas seria
a criação--de uma franquia para comércio internacional na
área do Parima, medida que nasceu de um projeto da Câmara
_e gue foi, aqui, objeto de um substitutivo da Senadora Marluce

um único veto.
Disse-me o Secretário Egberto Batista que esse veto não
im-plicará, absolutamente, na diminuição do esforço que se
fal-á de enriquecimento da área. Garante ele que estaria pronto
para provar à Senadora Marluce Pinto que isso -é verdade.
Mostraria ainda mais; que como está - que isso não- incite
os amazonenses- sancionado o projeto de lei, ele é melhor
para a troca de comércio do que a própria Suframa pode
fazê-lo. Talvez seja essa a única explicação que posso dar
a V. EX" com os meus mais respeitosos cumprimentos.
O SR. JÚLIO CAMPOS ~Muito obrigado, sr. Ministro.
Espero que realmente o Governo do Presidente Collor dê
a Roraima uma compensação por ter criado uma grande res_erva lá.
Sou a favor da criação de reservas, Ministro; mas não
com o exagero corri que foi feito. Que rrie desculpe a fome
da Funai, mas ela foi com muita sede ao pote.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Não há problema de fome; há problema sem saber, como
eu disse há pouco, se a terra é compatível com a vida do
índio, com o Folkways, co-m os costumes do índio e não com
0$ nUmeres que e_les têm lá.
E.U gOstaria de Pedir a V. Ex~ um__ esforço de patriota,
que V. Ex'! é~ quem admiro tanto, de homem de Mato Grqsso,
mas que já foi Mato Grosso com Mato Grosso do Sul fazendo
parte da sua terra. E os caioás? E o suicídio daquela gente?
Sete mil índios em três mil hectares, matando-se, prostituindo
as:· índias, servindo de bóia-fria. E não _haverá alguém que
se levante? Como, se temos que fazer expropriações de fazendas?
Dói em mim, não na minha consciê.ncia exatamente, mas
me dói verificar que uma nação cornõ essa, que é a nação
guarani, a nação mais fraterna, mais dócil, esteja sendo sacrificada pelo suicídio coletivo que se faz lá. E este ano é maior
o número do que foi no pico do suicídio de 1986.
Tenho certeza de que o ex-Deputado que conheci e admirei tanto, o Goveinador brilhante que foi na sua trajetória
de Executivo, o Senador que honra esta Casa tenha também,
ao lado da preocupação com o excesso de terra para os iánomamis, a preoucupação com a pobreza, pequenez de rerra para
os qUe se matam -põi"que ilão -iênl do que dela viver.
O SR. JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado. E vamos
.recomendar ao Governador Pedrossian que ajude o Ministério
da Justiçaa tomar providências para evitar que essa dificuldade
em que vivem os guaranis no Mato Grosso do Sul, porque,
em Mato Grosso, temos muita terra e, se precisar de mais
terra para os índios, haverá.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) E não depende só do Governador Pedrossian. CreiO que do
amigo de V. ExL
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Consulto V.
Ex~ se deseja uma suspensão dos trabalhos por cinCo minutos.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Sr. Presidente. se é por questão biológica, não. (~ísos.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro f- Concedo a
palavra à nobre Senadora Marluce Pinto.
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A SRA. MARLUCE PINTO (PTB - RR) -Sr. Presidente, nobres colegas Senadores, meu nobre JyJinistro.Lrealmente fiquei a óilvir muito e, como é do conhecimento de
V. Ex\ algumas vezes segui ao seu Ministério para tratar
desse assunto.
Em se tratando de Roraima, em se tratando da desvantagem para o nosso novo Estado, é muito difícil, mesmo em
se tratando de um Ministro que tem tido tanta condescendência para com ·a nosso Estado, principalmente para com
o Governador Ottomar PintO para corit ã niitiha pessoa,
aceitarmos de bom grado essa situação. V. Ex~ .fala: a Venezuela demarcou e só- atingiu 1% do seu território.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Minfstro da Justiça) 9,6% do seu território.

e

A SRA. MARLUCE PINTO - 9.6%. E o Brasil pare·
ce-me que 1,5%.
Mas, acontece que o nosso Estad? de Roraima foi atin~
gido em vinte e_ ciilco por ~nto;- _
_ __ _... .
. Eu tespeito a ConstitUiçãO, porqüe nao podena de1xar
de respeitá~la quando fui uma das que a assinou como Consti_~
tuinte. Porém, o que mais me -preocupa,sr. Ministro, porque
com o regime que está -para ser mudado do nosso País. a
forma de aoverno, que todos nós, Parlamentares e brasileiros,
temos a c~rteza de que esta será a última vez, prinCipalmente
pelos tempos que nó_s vamos ter, do regime p~esidencialista.
Porque, pelo que se vê, a partir do novo Pres1dente que for
eleito, e de acordo com a nossa Constituição, nós vamos ter
o regime parlamentarista.
·
--- .
Hoje, 'temos um Ministro da Justiça que conhece multo
bem como procedem nas fronteiras os militares, e que sabe_
de todas as divergências e dos perigos que nós cortemos quando lá não estiverem sendo guarnecidas por militares. Eu falo
isso, ffidcpcndente do meu marido haver sido_mmtar. O _que
irá acontecer, se algum dia os militares saírem das (ronteuas,
e nós, civis, tivermos que ocupar os seus lugares sem_ a expe~
riência deles?
. .
.
_ ..
Então, eu ainda tenho uma grande dúvida, Sr~ ~inistro,
de não ficar delimitada aquela área que tanto foi questionada
pelos próprios militares. Os J!lilitares das Forç-a.s ArJ!ladas,
no início dessas discussões, mmto debateram para que ficasse,
pelo menos, uma área de 150km de fronteira. Setá ·que depois,
quando jà não for mais V. Ex~ o Ministro
Justiça, qu~.ndo
já os· militares não flverem _total acesso aquelas frontetras,
essa portaria que hoje está p_ré7al~cendo, poder~se~á, em ai~
gum momento, estabelecer uma guarnição em qualquer uma
daquelas fronteiras? Essa é m-inha dúvida. E é isso que o
povo de Roraima e o povo brasileiro temem, porque o povo
de Roraima realmente foi muito sacrificado.
· Hoje, somos políticos. Estamos aqui conversando cons~
tantemente com os ministros da área militar e V. Ex~ sabe
bem que já estive com o General Agenor, com o próprio
Presidente da República e com V. Ex~, in~meras vezes. E
sabemos bem que se todas as leis existentes em nosso Pafs
fossem cumpridas na íntegra muitas coisas nãó- teriam acontecido e vão acontecer.
-Então, Sr. Ministro, s-inceramente, teilho essa dúvida.
V. Ex~ falou que próximo à fronteira, a 20km aproximadamente da fronteira existem as malocas. Mas sendo essa área
demarcada corno área indígena, tanto os militares quanto os
índios poderão lá permanecer, princi_palmen!e os índios, 9ue
já vêm habitando há tantos anos tao próx1mo à fronteira,
ainda mais que não têm condições de se defender. E a perma~

?a
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nência: dos militares lá pressup6e a defesa náo só aos ianoma~
mi, com a todo o .povo brasileiro.
-_
-·
ConVivi com os índios, c_am!nhei muito por:_ aquelas malocás, quando fiqueí em Roraima apenas à frente do Social,
de 1979 a 1983. São pessoas totalmente desamparadas, que
não podem se defender, ignoram quais são os _seus direitos.
A defesa maior_ vem de terceiros, e s_ei que nós mesmos,
como autoridades, temos por obrigação, não só por lei, até
por ato humanitário, defendê-los, porque realmente são inde~
fesos.
Entendo, Sr. Ministro,_ que com a coerência, a capaci~
dade, o conhecimento de V. Ex\ que mesmo hoje na reserva
não deixa de ser um militar, vamos preservar aquela fronteira.
Determinando por lei que tenha área de fronteira_para a_defesa
do nosso povo, os ianomami poderão viver muito bem.
E digo mais: não é para acusar a Funai, mas quem dá
guarida, quem defende, quem mata a fome dos ianomami
são os militares. Já fui várias vezes este ano e o anterior,
até como Deputada- por causa dos trabalhos da Calha Norte
- e O que vimos, e tenho visto sempre, são as esposas dos
militares que vão às casas dos índios íanomami e os assistem
dando orientação quanto à higiene, gestação, educação, ensinando~os a ler e a escrever. São também os própdos- índios
militares que tratam deles.
V. Ex~ sabe muito bem que, dadas a distância e as dificuldades de acesso e até mesmo a falta de verbas, não há condição
de a Funai assistir, na: totalidãde, a carência âos nossos índios.
Não quero dizer que seja por culpa do Presidente da Funai,
mas é preciso que se tenha muito cuidado com certas informações trazidas por funcionários da Funai.
V. Ex• falou, agora, da conquista da área de livre comérCio. Apresentei o meu substitutivo, porque fui informada pela
Secretaria do Desenvolvimento Regional que o projeto origi~
nal seria vetado. Quando julgava que não fosse ter neiJhuma
intervenção contrária, tive tohil interferência pOTpa-rte--da
Funai. Os nobres colegas ãssiS:tü-ain, na Comissão de Econo-mia, o meu_ amigo Eduardo Suplicy se pronunciar contra,
por uma carta que havia recebido exatamente da funcionária
Ida, que V. Ex~ tanto mencionou na sua exposição, dizendo
que Pacaraima era ãrea indígena.
V. Ex~ falou da_dificuldade de se retirar malocas, -quando
na fronteira existem índios. A nossa dificuldade, comO rorai~
men_ses, é retirar -nlals de quatro mil habitantes da Vila Paca~
raima, quando lá existem urit quartel, colégio de segundo
grau, posto de saúde, representações dos escritórios da CAER
e. da SER. A Funai achava que era área indígena, e por isso,
quase vi o meu substitutivo preJudicado - por causa das
informações.
Quando o projeto foi para a Câmara dos Deputados,
composta de 503 membros, tive muita difiCuldade em obter
lá a sua aprovação, pois com a renovaç-ã<r em--dois terços
daquela Casa, muitos Deputados não me conheciam, diferen~
temente de eu solicitar a aprovação dos 81 Srs. Senadores,
que convivem diariamente comigo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- (Fazendo soar
a campanhia) Senadora Marluce Pinto, lembro a V. EX~ que
o seu tempo' está esgotado.
A SRA, MARLUCE PINTO - Vou encerrar, Sr. Presidente.
Tenho certeza de que du_rante a gestão de V.__ Ex c do
Presidente Fernando Collor de Mello - Sua Excelência já
se comprometeu não só co:migo, mas também com outros'
3
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parlamentares e principalmente com o Governador de
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Rorai~

E nem havia estradas lát Até hoje há uma dif1culdade muito
grande de se sobrevoar aquela área, porque o PicO da Neblina
teiraS defendidas pelos nossos militares, que já -têm prática. está permanentemente debaixo de nuvens pesadas, com nebuNão se trata apenas do prohlcma da garimpagem, mas também losidade alta.
do narcotráfico- prohlema este existente em muitas frontei-.
Eu diria apenas a V. Ex", nobre Senadora, que não tenha
ras. Graças a Deus, nas duas fronteiras de Roraima, com preocupação quanto a retirar de lá quatro mil pessoas que
a Guiana e com a· Ve!lezuela: não fiVeinos questões dessa já vivem na Vila de Parâima. Não existe lá uma presença
ordem até hoje, e é iSSo-que queremos preservar.
iridígena constante e permanente, mas pode sei até que a
Muito obrigada, Sr. Ministro da Justiça e Sr. Presidente. Funai deseje isso. Há dias, recebi do Senador Saldanha Derzi
Pedimos desculpas por haver ultrapassado o meu tempo. Po- um_ protesto por causa de uma delimitação feita que vou estu~
rém. como representante de Ror~ima; temos mtiíf3- preocu- · dar, porque a p~ova maior é que se fe_z: a delimitação· por
pação, não pelo t~_!!l_e_o do _nosso mandato - que vai passar iniciativa da Funai da-área como sendo indígena e, em seguida,
e não sei quanto tempo estaremos àUtoridades naquele Estado o que lemos no jornal é que os fazendeiros, para se protegerem
-mas pelas crianças que são o futuro daquela terra e que da invasão dos índios, estavam defendendo as suas fazendas.
poderão ·enfrentar sérios problemas mais tarde. Muito obriOra, então a área não era tradicionalmente ocupada.
gada.
Pode até ter sido ob jeto de uma expropriação, mas esse é
O SR. !'RESIDENTE (Dirceu Carneiro).,.,- V. Ex'" não um outro aspecto a ser verificado. - Então, quero tranqüilizá~la quanto a isso. Relativãffientc
deseja indagar ao Ministro da Justiça?
ao seu projeto, acredíto que seja um· projeto nobre, uma
O SR. JARRAS PASSARINHO(Ministro da Justiça)- alternativa. Eu não colocaria -peço-lhe perdão se nisso hou
7
Ou deseja ouvir?
v~~-~-~é} C!ose pessírnistà- todas as esperanças em ·um prOjetO·
A SRA. MARLUCE PINTO- Não fiz perguntas, e sim desses que fosse capaz de ser alt~rn~ti\_'_ª para o total de garim~
um apelo. Espero que haja uma solução para as minhas reivin- peiroS gue, inicial,!!l~erite, ficam imfJõSsibilitados de fazer a
dicações. O meu maior prazer é permanecer na tribuna para garimpagem em aluviado, mas um projeto de lei que se faça,
insisto, a -área- é explorável.
ouvir V. Ex~
Pode~se fazer um projeto de lei, pode-se explorar a riqueO SR. JARRAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) za
sem ser uma ação predatória e que provoque a desgraça
Eu gostaria. Em primeiro lugar, ser~a um i:! descortesia indesdos índios. Por que V. Ex• disse que agora são o-s militares
culpável que V. Ex~ falasse e eu não lhe desse sequer uma
q~e proporcionam isso? Porque esteS Tndios acabaram tendo
palavra de retorno.
conta to com O$ ci'!iS, com a_ civilização br:f;lsileira, e aí não
No Pará, uma vez, fui muito maffciõso com uiri'a dama,
é_ só civil, mas com a população migrante para aquela área.
Deputada, que não passava por ter uma reputação dos dez
A partir daí foram assaltados. Será que não dói em nós ·saber
que em um breve lapso de tempo morreram 1.500 índios só
mandamentods da Igreja Católica, e quando me adequou eu
disse:- A uma dama dessa natureza não se contesta, conten- de uma tribo? A nação Catrimani, que V. Ex~ conheCe melhor
do que eu, perde metade da sua população. Isso não impresta-se._
siona? É preciso que fiquemos a dar esses argumentos para
No caso da nobre Senadora, que é uma dama altamente
respeitável e minha amiia. dói-me não poder sequer cOncordar aqueles que, hipocritamente, nos atacam de faz_er hoje o que
eles fizeram ontem? Então, _quero Ver se túmqüili:io a -minha
e ter que discordar, porque não haverá a menor possibilidade,
querida amiga~não apenas enquanto eu estiver no Ministério.
nobre Senadora Marluce Pinto, de retirar os militares de lá.
Todos sabemos que, quando a Calha Norte surgiu, no Esta é uma nação que tem instituições permanentes que sobretempo do governo do Presidente José Sarney, com o Min_istro ~ivem a nós. Esteja tranqüila.
Leônidas, sofreu uma campanha terrível. Inclusive, esses SePresidente, apesar
A ·sRA~ lí<IARLUCE PINTOnadores a que_se referiu o Senador Esperidião Amin disseram
de
haver
encerrado.
até
mesmo
como
uma
satisfação para
que era a militarização da área indíge~a. era uma c:ampanha
terrível. O Professor Lutzemb~rger er.aJotªJmente con.trário~ o nosso povo de ~oraima, já está decidido o caso da área
Foi a Roraíma - aCredito que era -a primeira vez qUe ia da Maloca da Raposa, Serra do Sol, de não haver aquela
a Roraima, embora conheça de cor o nome científico de todas demarcação contínua como a Funai deseja e que já houve
as árvores que lá se enc~!Jtra_f!l_ - e voltou encantado com até liminar para que os fazerideiros saíssem dentro de 30 dias
Calha NOrte. _Chegou à conclusão de que cada _pelotão de de lá?
fronteira que estava a1i, cada companhia, era uma segurança
O SR. JARRAS PASSARINHO (Ministro da JustiÇa) Ninguém impede a ação de Procuradoria-Geral da República.
para a ecologia também, para a defeSa ecológiCa dã área.
Não há, Senadora, a menor possibilidade de retirar de
. A SRA. MARLUCE PINTO - Que'io sàber em· re!àção.
lá os militares, como V. Ex• colocou com tanta ênfase.
.
ao Ministério e ·ao-Presidente.
Creio que de fato torriei uma decisão - considero _com9
·o SR. JARRAS PASSARINHO (Ministro da Justiça)corajosa, não pOSso negar --que SCja· -~mas iriiã_gifl:O O me:u
ibope na sociedade política de Roraima hoje, porque no fun- Um coronel reformado às vezes lê: "Napoleão". E ele dizia:
"Matamos por parte o inimigo." Não queria somar esse prodo, no fundo, o que está aconte~endo é exatamente isso.
· Porex-errtptcr:-c·õmo se falar em compensaçãO, em perda blema, neste instante, ao problema Ianomami, mas conte_corn
de 25% do Território de Roraima, se esse território nunca a mínha absoluta isenção. Acredito que até já avanCei, pois
tinha sido explorado antes pelos governadores que haviam não. é bem isenção, estou coin- aquela bQutade_ françesa do
passado por lá, porque era cJistante, longínquo'? Só depois juiz que era equidistante entre a justiça ·e a injustiça,_ Estou
do. Projeto Radam é que começou a corrida para o subsolo. absolutamente certo de que essa área, Raposa do Sol, está~
ma- o meu apelo será ouvido. Vamos deixar as nossas

fron~
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dentro do Nordeste, dentro da área de savana. dentro da
pecuária, que existe há centenas de anos.
Então, é um assunto a discutir, ainda que cu não _encontre
posição da Funai coiilcidcnte com a minha.
A SRA. MARLUCE PINTO - Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -~Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo_ Suplicy.
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mento d_a Assessora da Funai, Ida Pietricovski de Oliveira,
pude constatar o cumprimento do dever.
_
Quero ressaltar que, inclusive, conversei com o Presidente da Funai, Sidney Possuelo, que me informou ser sua
recomendação no sentido de procurar chamar a atenção.
Sobre esse assunto, gostaria de perguntar, para esclarecimento de todos, como assegurar que a área indígena de São
Marcos, em Roraima, homologada pelo Presidente da Repú~
blica no dia 29 de outubro último e demarcada desde 1966,
não será prejudicada pela aprovação-do_Congresso e sançãO
do Presidente Collor da criação da área de livre comércio
da Vila Pacaraíma, inserida na região em questão, de acordo
com o parágrafo 49 do art. 231 da Constituição FedeiiC
Como está assegurado o Senado Federãl a esse respeito?
Seria a oportunidade para estarmos aqui tranqüilizados com
respeito a tudo aquilo pelo qual a Sr~ Senadora Marluce Pinto
lutou, mas que leva em conta também as preocupações que
avaliei como sinceras por parte daqueles que chamaram a
nossa atenção sobre o assunto.

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Sr: Minístro da Justiça Jarbas
Passarinho, desde_ls>de fevereiro deste ano, não saberia contar
exatamente quantos pronunciamentos fiz desta tribuna, mas,
se cem vezes, aproximadamente, cheguei a ela, em pelo menos
metade das vezes critiquei severamente o Governo do Presidente Fernando Collor de Mello.
· Na semana passada, entretanto, fiz queStão de pronunciar-me elogiando duas atitudes do Governo. A prinieira foi
em função da demarcação do Parque Ianomami, porque conciderei uma atitude corajosa, diferente daquela anunciada por
alguns Senadores pelos quais tenho o maior respeito - de
O SR. JARBAS PASSARINHO (MiniStro
Justfça) -que talvez esse procedimento estivesse sen-do res_ultado de Nobre Senador Eduardo S_uplicy, grato a V. Ex~ pelas duas
influências de grupos económicos internacioilais interessados, referências que fez ao Governo, quando ela~ coincidiram com
por exemplo, na mineração da cassiterita em pafses como o-- pensamento de ·v. Ex~ e, conseqüentemente, mereceram
a Malásia ou outros.
elogios.
Desta vez acreditei e tive o reforço dessa minha crença
na exposição feita por V. Ex~ nesta-tarde, onde apresentou
No caso de seu acesso ao SIAFI, a matéria foi"íriiciada
com muita ênfase os argul!!entos que levaram o Governo brasi- por solicitação de V. Ex• ao Presidente Mauro Benevides,
leiro a tomar tal atitude que acredíto ser em favor da humani~ que se dirigiu ao Ministro da Economia, Fazenda e Planeja~
dade, em favor do_ ser humano, em favor dos índios Ianomarni mente. Este, uma pessoa que tem um trato fraterno com
em favor da preservação dessa civilização, para que-não seja V. Ex\ depois de algum tempo, considerou que isso deveria
dilacerada. Trata~se de um pass-o no sentido de corrigir muitas ser objeto de minha própria decisão -o que reforça a ironia
ações que nesses quinhentos anos de História, infelizmente, do Sena4or César Dias, ao dizer que sou Ministro do Legis~
nós brasileiros- nós que, dentre outros, viemos por nossos Iativo-e termina tarilbém comigo um assunto dessa natureza.
antecedentes de outros lugares - quando chegamos, nem
Vossa Excelência deve estar_lembrado_d_~ que lhe pedi
sempre respeitamos os que aqui habitavam, como os iano_m_a~ tempo, porque o Ministro Marcílio Marques Moreira havia
mis, há mais de mil anos.
ido ao Japão- se não estou equivocado_:_ discutir os proble~
Quero, portanto, reiterar o cumprimentO e o de meu mas brasileiros de natureza económica. Entrementes, surgiu
partido, porque naquela mesma segunda-feira, sem que tivés- o Tesouro; e, ainda, ouvi meu consultor jurídico, chegando
semo_s nos falado, porque é posição do Partido dos_Trabalha~ à conclusão de que, será justo que o Tribunal de Contas
dores, praticamente, ao mesmo tempo em que o- Líder do da União- poucos· sabem que se trata de um órgão auxiliar
PT na Câmara José Gendin_o_cumpiíme-ntava o GO-verno, eu do Congresso Nacional - tivesse direito a uma senha para
aqui me pronunciaVa. Na mesma semana também cumpri- ac:esst,- ãõ SIAFI, através de um auditor, por que também
mentei o Governo por outra decisão_. Quero resSaltar que, não c;·pbderia ter um senador da República?
·
díferenteniente da lição do ex-Senador e ex-Presidente Tan- ~-- Mas o Senador Eduardo Suplicy, com a correção que
credo Neves, quando envio uma carta ao Governó, não tenho eu vou me acostumando a testemunhar e s6 sabia por leitura
a certeza da resposta. Quando enviei, ao Ministro Marcílio de notícias de jornais e revistas, re_conheceu que cometeu
Marques Moreira e depois o Presidente Mauro Benevides uma iQlprudência-, porque S. Ex~, diSPondo da senha, deu-a
enviou outro ofício ao Ministro da Econom"ia, Fazenda e Pia- a um jornalista, o que, no caso, signffica transferir uma prerro~
nejamento; coin -quem tantas vezes dialoguei ·e com V. EX~ _ gativa individual e intransferível para urna terceira pessoa.
sobre o restabelecimento do pleno acesso às informações ao O S_enador logo contou-me o ocorrido para que eu não tivesse
SIAF, eu tiriha apenas a certeza de que a resposta correta oportunidade de dizer que S. Ex~-havfa se equivocado.
seria a que, afiflãl, depois de 100 dias de batalha, acabou
sendo dada por V. Ex• e depois pelo Minisrro da Economia,
O SR. EDUARDO SUPLICY- Eu permiti que ele usasse
Fazenda e PJanejam"ento. FOram duaS opoitunidãdes em qiie- a-míhha senha ao meu lado, no meu gabinete.
--- "-coloquei aqui palavras positivas sobre a ação do Governo.
~ O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Como V. Ex~ sabe, muitas das ações que aqui estainds ·repro~
vando, criticãndo, como, por exemplo, a questão da política o·que significa uma cessão com sentinelas à vista. De qualquer
económica, ainda não foram resolvidas, tais comO o problema maneira, trata-se de uma cessão para permisS-ão de utilização.
Depois de alguns dias ... _Creio que não foram cem dias,
do desemprego, da recessão-e da péssima distribuiçã(i dã rennão é Senador?
da.
Sr. Ministro, eu gostaria "de referir-me a- urD-aspeCfõ ri:le"n~ ~ 0 SR. EDUARDO SUPLICY De nove de agosto a
cionado pela Senadora Marluce Pinto. Primeiro, no procedi- vinte e nove de novem~ro.
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O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça)--

o-

Quando iniciou processO no Ministério da Econ_omia, Fazenda _e Planejamento?

definitiva, com coragem, por parte do Governo brasileiro,

respaldada na Constituição Federal, como algo muito relevante, em favor da humanidade.
~O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça)
-Nobre Senador, a palavra de V. Ex~. no final, quase me
fez esquecer o início. V. Ex~ disSe que, certarriente, o Presidente CoJlor e eu não éramos favoráveis ao comunismo. Fui
contra enquanto vivia;_agora, __freqüefito pouco o museu. De
maneira que já não tem sentido.
Relativamente à utilização, resta verificar se temeiS ou
não alguma possibilidade de alguém embargar o projeto de
lei, alegando inconstitucionalidade-, por não ter sido ouvid()
b Conselho de Defesa na utilização da terra de fronteira.
Vamos analisar esse aspecto na Carta, no sensoriamento remoto que nos -de(, hoje, os pontos geodésjcos com_ os quais contamos para marcar os limites; em seguida, V. Ex~ terá uma
resposta, que- garanto- não demorará 100 dias.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Conchiindo, espero que
V. Ex' e o Presidente Fernando Collor, antes que termine
o governo; cumpram, com muita força, o incíso III, do art.
3? da Constituição, que diz que é objetivo fundamental do
País erradicar a pobreza. Falta pouco mais de três anos para
isso. Nesse sentido, terão minha colaboração.

O SR. EDUARDO SUPLICY- Desde que foi desligado
até ser concedido.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) A partir do momento em que falei com V._ Ex', depois desse
estudo feito, fui ao- Presidente e Sua Excelência autorizou.
Tive, então, oportunidade de encontrá-lo, por telefone, em
São Paulo, para lhe dar essa notícia. O que prova, portanto,
que nós não temos a Ólenor preocUpaÇão em criar obstáculos
a qualquer coisa que deva ser feita com transparência.
Aliás, minhas congratulações a V. Ex', porque, no domingo, quando recebi a revista Exame tiVe ·à alegri_a _4~. v_er uma
bela fotografia de V. Er - o "bela'~ aqui_ é Com todo o
respeito - na capa, como ~-endo o ~m~t,~dsman do Governo
ou do País.
Disse a V. Ex• -:-até _ant~çipef-m_e que acho justo que
o Governo seja transpàrente. Quer saber o ·que-está-se passando. pergunte; é direito do contribuinte e, especialmente, do
Parlamentar.
Agora, relativamente à questão objetiva que V. Ex• levanta, em primeiro lugar, resta verificar, como V. Ex_~ se ref~riu,
O SR- JARBAS PASSARINHO (Ministro da JustiÇa) se a terra estava interditada. O projeto foi iniciado pela DepuSenador,
gostaria de conhecer qual a receita que o Governo
tada Tereza Jucá; a Senadora Marluce Pinto, por sua vez,
paralelo do partido de V. Ex~ oferece para resolver a pobreza
o melhorou, através de substitutivo, e o Governo o sancionou
em três anos?
com um único veto discutível.
No meu _pequeno entender, ainda isso, com t~rra delimiO SR. EDUARDO SUPLICY- Ministro, está tramitando
tada, seria o caSo de se considerar conforme meu despacho. no Senado Federal_o Programa de Garantia de Renda Mínima
Para a utilização dessa terra para esse firri, ·o--prOjetO ten1 atravé.s do imposto de renda negativo.
que passar pelo Congresso Nacional. Restaria, talvez, uma
o SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) _
lacuna por não ter sido ouvido o Con~elho de I?e~esa Nacional, Lerei com muito agrado, especialmente com respeito pelo
sobre o qual tanto falou o nosso Ilustre .~ ms1gne Senador talento de v. E~
Epitácio Cafeteira. Mas vou dar a resposta a V. Ex• em breve. __
~O SR- EDUARDO SUPLICY - Estará em suas mãos
O SR. EDUARDO SUPLICY- Mais uma breve indaga· dentro de alguns minutos .
. .
. .áo, Sr. Presidente, se me permite o tempo.
Quando do diálogo, aqui, sobre o assunto, alguns Senado. O SR: JARBAS PASSARINHO (Mmistro da Justiça) res, como- César Dias e Aureo Mello, menciçmaram es.sa ques- Mutto obngado.
_
_
_
tão da cassiterita e de interesses externos. .
_._:
__ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ Concido_a
Conforme V. Ex• explicou, a Constituição prevê a possibí- palavra ao r;obre Senador Áureo Mello.
- ---- O SR. AUREO MELLO (PRN- AM) -Sr. Presidente,
lidade eventual de o Congresso Nacional, por sugestão do
GoVerno, se c-onsiderar necessário e levando em conta as Exm 9 Sr. Ministro Jarbas Passarinho, filho da Amazônia como
condições, aprovar eventual uso de área para este ou aquele V. Ex~, para nós constitui sempre um motivo de perplexidade
fim.
qualquer fato que dê a sintomatologia de uma mutilação ou
- _
Faria duas perguntas: primeiro, que tipo de diálogo tem de um prejuízo para aquelas áreas.
Confessq a_V. E~•_ que, quando vi o tamanho, a extensão
o Governo comos·índios Ianomami? Como-nãO cOnheço bem
o assunto, gostaria de saber se há uma espécie de represen- da área destinada à reserva indígena Ianomami, fiquei verdatação que dialoga ofiCialmente com o Governo. Segundo, se ~eirame11te perplexo, principalmente por saber que existindo,
porventura ocorrer ess_a avaliação de necessidade, como pro- por· e·xemplo, 31 mil índios no Estado de Mato Grosso, a
cederia o Governo?
área que lhes foi conceQida era_16_ _yezes menor do que a
Quero ressaltar que não me preocupa tanto a questão atribuída, hoje, aos lanomami. No Rio Grande dO Sul, a
que, reiteradas vezes, foi colocada por representantes, pelos área é de 6,3 hectares para cada índio, em Santa Coitirina,
quais tenho muito respeito, de que uma grande área foi desti- 7,7 hectares para cada índio, em São Paulo, 5,3 para cada
nada a cerca de 10 mil índios ou algo ?Ssim. Neste caso, índio, ai_nda em comparação com a área Ianonl~mi, que é
não se trata de estar definindo uma área como·prõpríedade precisamente de 942.835 hectares, para cada indivíduo. Proprivada de tantos índios, quer dizer, uma área de uso comum. po_rção essa que, s~gundo uma publicação que eu tive -o ensejo
Sei que o Presidente Fernando Collor de Mello e o Ministro de ler, na revista Veja, corresponderia, se fosse dada a cada
Jarbas Passarinho não são a favor do comunismo necessaria- brasileiro, t(ês vezes a dimensão do_ planeta Terra, incluídos
mente, mas não me preocupa esta questão, porque, na verda- os seus mares e os seus oceanos.
de, o uso comunitário que permite a definição da reserva
Por essa razão, Sr.: !\{inistro, gostaria de perguntar a V.
é algo que deve ser olhado, pelo menos, comõ umã eXperiênCia ·Ex~, que é todo patriotismo, todo amor, todo bondade, sem
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o preço daquele produto caiu internacionalmente, Perguntaria
se V. Ex', em boa fé, como é peculiaridade do seu tcmperaw
mente, da sua formação e do seu brilhantismo, poderiã -estabelecer uma associação entre a imensa reserva mineral que existe
no território ianomami e essa demarcação preservadora que
agora se apresenta diante do Brasil inteiro. Essa a pergunta
que tenho a honra de formular a V. EX"

O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro d-a Justiça) Permita-me um pouCo da intimidade _que o próprio diálogo
parlamentar não profhc. ______ _
Meu qut:rido amigo Senador: V. Ex~ se referiu ao Qoyernador Otomar Pinto em uma carta ao diretor de o jornal
O GlObo, n~io foi?
-

O SR. AUREO MELLO- Sim, senhor.
O SR. JARBAS PASSARTNHO :.__Então, sinto-me impedido de dizer o que o Governador Otomar Pinto conversou
comigo, quando me tranqüilizou para as· decisões-_quc tomei.
Relativamente ã casSiterita, sahemos que ela está em baixa completa no mercado mundial, on dumping.
Agora mesmo os represcntantt!s-dc Rondônia- aqui
vejo o Senador Amir Lando - devem saher que se fechou
o garimpo em Rondônia, pOr-que a pr~Ocupação do Governo

brasileiro era que a exploração que estava sendo feita de
uma maneira não fiséaTízada estava provocando um dumping
no mercado mundial e prejuízO para o mercado b!asilei_ro,
porque o preço da cassiterita caiu violentamente. Então, a
cassiterita não me pareceria que fosse no momento alguma

coisa que justificasSe uma exploração tão penosa, !ão _difícil
lá na Serra do Parima.
- O ouro, sim, o ouro tcrri- movido o mUildo. Brcntwooad
que diga.
. .
. .
Quando_V. Ex• fala nessas portarias, dizendo que a Funai
não dá atenção aos outros índios, cu até sugeriria que fosse
a Funai convocada numa Comissão, já que não tem· statuS
de_Ministro, para poder explicar as pergüttla_s que são feitas
aqui com mais proficiência do que eu. Apenas eu diriã que
desde que estou- repito- no Govem~ :do Prcsidei:Ite Fernando Collor, já assinamos 72 portarias dcmarcatór"ias de índios de tddo o Brasil. Então, não me parc"Ce justo dizer que
a Funai não se preocUpa com os outros índios c apen-as- cOm
os ianomami.
Esta era uma observação e, se V. Ex• me permite. um
reparo que eu gostaria de fazer, repondcndo a sua pergunta.
O SR. AUREO MELLO- Então, concluindo, Sr. Ministro, eram estas as perguntas que desejava formular.
Primeiro com relação à dimensão d_essa fatia territorial
de Roraima e do Amazonas destinada aos Ianomami e, em
segundo lugar, com imensa curiosidade --V. Ex~ já atendeu
em parte ou completamente a esse desejo - de saber por
que numa região em que há minérios em- q·uantidades. Is~o
significaria, quem sabe, uma transigência internacional._E eu,
em determinado aparte ao discurso _do ~~in_e':l:te S~_nador
Eduardo Suplicy, tive ensejo de lhe dizer que não queria
eu, e não quisera eu, estar sob a sobrepeliz_de um Presiden~
da República, que sofre, serri dúvida, a convergência de tantos
problemas que o assediam que, às vezes, o fazem até, em
nome e pelo bem do Brasil, atender a determinadas pressões
que podem significar a bancarrota de oUtros países e a deca~
dência daqueles que têm apenas um produto para ~e defender
comercialmente e finaiiceir:imente e sermos nós Obrigados
a usar uma fórniula qualquer para que esse país não entre
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em bancarrota e não seja prejudicado. Seria o caso da Ind9nésia Com relação à cassiterita que seria. por assim -dizer,
o monoextrativismo daquela nação; e do que o Brasil teria
aberto mão.
De maneira que, Sr. Ministro, agradecendo a urbanidade,
a elegância e o cavalheirismo peculiares a V. Ex• - sem
dúvida reconhecidos pelo Plenário e pelo Brasil inteiro encerro aqui as minhas perguntas, desejando cada vez mais
a grandeza e a pujança do solo brasileiro que é defendido,
essenc~almente, pelas Forças Armadas_ gloriosas das quais V.
Ex~, ·eu- poderia dizer, é até um representante e faz parte
integrante, alvissareiramente.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Nobre Senador, concluindo a resposta a V. Ex\ eu diria que,
em primeiro lugar, não há preocupação de que esses bens
do subsolo a que V. Ex~ se referiU fiquein intocáveis. Já respondi a isso aqui. A ConStituição permife que eles sejam explorados, desde que passem pelo Conselho de Defesa, quando
na faiXa de fronteira, e passem pelo Congresso Nacional. Então é uma oportunidade que V. Ex~ terá, como um dos mais
brilhantes representantes do Amazonas no Congresso Nacional, de defender um dia, quem sabe, essa exploração de maneira racional.
Quanto ao ouro, Senador, é uma vergonha e não é apenas
o ouro de lá, que estava sendo tirado pelos garimpeiros. Recebi ainda hoje, por exemplo, um fax me mostrando que os
rios começam a ter as suas águas clareadas, a partir do momento da extrusão dos garimpeiros; o mercúrio desapare_ceu
do envenenamento daquela região, ameaçando, como a,m~aç_a
no Estado de V. Ex•, num rio com despesa fluvial fantástica,
como é_o Rio Madeira, a ~~a humana, porque a partir do
momento em que o mercúrio, como V. Ex~ sabe, é utilizado
para fazer o amálgama do ouro e depois· se evola através
do calor, _ele vai à atmosfera, volta com bactérias e se transforma em metilmercúrio, cem vezes mais venenoso; e-nVenena
o peixe, envenena o homem e provoca conseqüências neurológicas irreparáveis. Não estamos pensando nisso.
_O Uruguai, que não tem uma única mina de ouro, exporta
até 50 toneladas de _ouro que se sabe são obtidas no Brasil.
De maneira que essa é a minha preocupação no momento,
maior do que a possibilidade de não se explorar o ouro de
Roraima_.
O SR. ÁUREO MELLO - Nossos aplausos e nossos
agradecimentos.
Durante a interpelação do Sr. Aureo Mello o Sr.
Dirceu Cameiro1 _J9 Secretário! deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Amir Lando para interpelar S.
Ex~ o Sr. Ministro da Justiça, J arbas Passarinho.
O SR·. AMIR LANDO (PMDB- RO)- Sr. Presictente,
Srs. Senadores~ Sr. Ministro da Justiça Jarbas Passarinho,
a questão indígena, em realidade, ultrapassa os liniites da
demarcação do Parque Ianomami. Tenho, em minha_ convivência amazónica, refletido profundamenté sobre o destino
do nosso índio. De tudo que li e pesquisei, o que mais me
impressionou foi um artigo a respeito do processo de isolamento e destruição paulatina da população indígena brasileira
e amazónída.
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Neste particular. é preciso que se repense a questão indígena brasileira. A Constitúição assim o determina, Sr. Ministro; -e--demarcar áreas indígenas nada mais-é do que fazer
viva a ConsrituíçãO.
Vejam V. Ex•\ Srs. Senadores, que o habitat natural
do índio há muito se deteriorou. Desde que Pinzón, Orellana
e Aguirre cruzaram o Amazonas e os seus afluentes foram
sendo descobertos, como o rio Madeira, pelo grande Palheta,
a presença do branco cortou as relações das tribos indígenas
que viViam na Amazônia. A presença dàl'ii'3.iic0,-tiiiriliérii
na costa, foi destruindo as_civilizaçõe_s indígenas e o que prova
isso de forma inequívoca são ainda as manufaturas e os instrumentos de trabalho dos indígenas da época do descobrimento
--1500,- e Os de l600, 1700~ qu-e se enconhavam ill.tnf gra-u
bem mais adiantado de civilização do que os atuais.
Então, o que houve é que realmente se quebrou essa
convivência natui"ãf que possibilitava a troca nos· mercados
de conhecimentos, de utensílios e produtos primários. Era
possível que essa raça que flagramos no limiar da civilização
evoluísse, como nós evoluímos, como o povo europeu evoluiu.
Lembrava~me da civilização etrusca, hoje, sendo rebuscada,
reconstruída, e é uma grande verdade que não podemos mais
deter esse processo, que é ao meSmo temp-õ, da dominação
de urna cultura dita superior, o-u rn"ais belicosa, mas tecnica--- --"
mente mais avançada. E um fato.
O índio, efetivamente-, está sendo encurralado, eStá destinado a desaparecer, enquanto mantivermos, neste País, a política de que devemos preservar o índio de forma absoluta,
no seu habitat natural. Não existe mais este habitat natural,
Sr. Ministro·. Ele há muito desapareceu. Nós estamos criarido
museus de pessoas destinadas à ex~inção, porque eles não
estão sofrendo um processo de aculturação para sobreviver
à nossa civilização, como sobreviveram os incas, poi" exemplo,
e tantas outras tribos.
Nós, neste País, não temos tradição do povo americano
- e quem não conheceu personagens como Roy Rogers, Ruck
Jones, Gary Cooper, John Wayne, que eram os exterminadores dos índios? Felizmente, esse genocídio de que nos acusam, fundamentalmente, é resultado de deixarmos o índio
fora de s_eu habitat. É Ve"rdade, porque ele não existe mais,
cada vez mais comprimido pela presença do branco.
E o índio quer manter essa interação. Conheci tribos
em Rondônia, como os suruís, os cintas:-largas, que vinham
às casas dos colonos e se prostituíam, se destruíam- evidentemente, eles eram sensíveis às _nossas doenças, as mais corriqueiras tornavam-se letais nesse- contactO paulatin-o é incOntrcilável, apesar da ação da Funai.
--Essa é uma questão que coloco perante V. EX!', que é
responsável por essa política, e também para o Senado da
República para que se repense a p-olítica macro a respeito
do fndio neste País. Isto é fundamental.
Com relação às reservas, faltam critérios concretos, objetivos, científicos para a sUa demarcação. Conheço em detalhes
a demarcação do Parque Uru-Eu-Wau-Wau em Rondônia.
Inicialmente, em 1978, uma portaria --da Funai, de n9 508,
fixava uma--área de 900 mil hectares, no meío propriamente
d~ civilização, porque no meiO da colonização havia vád'bs
lotes ocupados, numa área de seringais antig_os. ~egl!!ldO relatos do então Tenente Rondon, em 1911, recém-saído da Escola
Militar. que campeava pela Amazônia e descrevia toda uma
exploração que ele fez ao longo do rio Jamari, onde havia
um seringal de Arruda e Irmãos, que ele percorreu; dizia
que o seringal havia sido ocupado, e que havia a presença
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de brancos. Exatamente nessa região, em 1911, Rondon, com
a sua autoridade, a sua sensibilidade à causa índia, dava esse
depoimento; e em 1978, a Funai entendeu de criar uma reserva
indígena - não se sabia qual era a população - com 900
mil hectares. Falava-se em 60, 100, 200 índios. O número
rondava nessa ordem de grandeza . .Na realidade ,..,até hoje
não se sabe quel é a verdadeira população indígena. $ó quero
mostrar essa via crucis, Sr. Ministro, embora nã() seja do
seu tempo; não importa. Não estou aqui _para acusit~Jo, nem
V. Ex~ veio aqui para defender~se. Estamos debatendo uma
questão, a forma de encarar a política -íildigenista no Brasil,
que-, para mim, merece uma mudança radical.
Fal<:tva _s_obre os 900 mil hectares. Em seguida, úili3. nova
portaria declarava que a área era de 1 milhão e 800 mil hectares~ Aí, já se avançava por área colonizada -área de seringais,
como dizia, ocupadas em 1911. O Brasil, em 1500, também,
todo ele era um território indígena habitado por índiq~_-Efeti
vamente, temos que ter claro esse conceito da Constituição ...
O art. 198 da Constituição anterior falaVa da posSe imeniOrial
ou, como quero art. 231 da nova Constituição: áreas ocupadas
tradicionalmente pelos índios.
Em realidade, a ocüpação não é mera posse. OcUpação
não é abstração. Ocupação é fato concreto. Ocupação é a
presença efetiva, em que se impõe quase uma relação direta
entre o homem e a terra. Ocupação é uma relação, não imemorial apenas, imemorial e atual, ou seja, que se perde na memória dos antepassados, mas se mantém viva e <;ttual no presente.
Isso é fundamental. A nossa jurisprudência está repleta de
exemplos. Nessa via crucis de Rondônia, vária comissões
foram criadas para resolver a questão.
___ Lembrq aqui das Portarias n9s 112 e 113, de 1989, da
Funai, que fez um reestudo da questão. E vale destacar um
aspecto que recolhi na minha pesquisa sobre essa matéria,
um-detalhe, que, até hoje, todos procuram negar, mas que
existe_,_ são as_bruxas que realmente existem. Uma questão
de lástima se refere à interferência do Banco Mundial no
PrOcesso de definiçãO da-área denomfilada Uiu-Eu-Wau-Wau.
E vai adiante, sr: Ministro. É uni-refato de urii órgão de
GOverno, cujas institu_içõts-são permanentes, as pessoas mudam, mas os atos da administração têm essa relação de continuidade.
Então vejo, Sr. Ministro, que essa pressão existe na definição das áreas, e a área foi aumentada para 1 milhão e 800
mil hectares, porque estava em jogo, nessa época, um empréstimo de 250 milhões de dólares para Rondônia, para o Planaflora.
Ora, esse é um fato concreto e_ irrebutável, está aqui
gravado; tenho várias testemunhas, ouvi referências a tal fato
no exterior, de autoridades alemãs, no sentido de_ haver pressão para preservarmos a qualquer preço imensas áreas para
a _vida indígena.
Então, neste particular, quero dizer a V. Ex~ que tenho
um fato concreto - e poderia citar ilúmeros bem maiores
de referência em que tenho esse testemunho - da interferéncüi internacional. V. Ex~, com convicção, tem refutado,
mas tenho esses e outros testemunhos. Infelizmente, o tempo
esgotou-se e não pude ser sucinto como V. Ex•
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Creio, nobre Senador, que o tempo, neste caso, não é meu
amigo; é meu inimigO; na: hõr'a em que não posso ouvi-lo
por mã:is teriipo a dissertar sobre a matéria como um scholar.
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v:

Se V. Ex~ me permite uma audáci~ 1_ guarido
Ex'-dtou,
historicamente, a _queo~a do habitat_ natural do~ índios, citou
Orellana, citou Pizarro.
O SR. AMIR LANDO - E citei também Pinzón.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça)_:__

Mas fico_com os dois primeiros.
.
_
Se V. Ex~ me permite, OrelJana pfaticou o primeiro ato
de deslealdade na bacia Amazónica, quando abandonou exatamente Pizzaro e ficou nos altiplan-os dos Andes, e não desceu
da região que, na- oCasíão, se chamava Território do Equador.
Orellana desceu em 15_41 e Pinzón já havia descoberto a embocadura do rio Amazonas no àt1.0 de 1500. E daí surge o primeiro
mito amazónico. Oie:Jlãna,- COm respãldo de Frei C3.rvajãf,
que escreveu A "História da Conquista'', diz que quando
chegou a altura que, hoje, admitiríamos seria o Inhamundá,
que separa o Pará do Amazonas, travou_utná batalha intensa
com- as- íõâias, que- tinham o mau hábitO -de fazer a ablação
do seio para poderem trabalhar mel_hor a flecha e o arco.
Nada disso está provado, a não ser a fantasia de Frei CãfVãjal
e de Orellana. Alguns dizem que houve uma confusão. É
que estando há vái'ios meses navegando pelo Amazonas, quándo eles tiveram o primeiro cont_ato com os índios que sãg
glabros ~não têm pelos, os peitos sãó lisos-:- tomaram-lhe~
como mulheres. __ _
·
_
- -·
A partir daí, então, inventa-se que_elas eram as amazonas,
e a vida amazónica, nobre Senador Amir Lando,_ tem sido
toda pontilhada de mitos. Há o mito de uma tribo que, a
exemplo não de todos, que citaram ainda há pouco, não são
todas as tribos ianomamis, que matam o p~rnogênito Illulher.
A exemplo disso, eu citaria as índias que, qua-ndo chegavam
ã idade púbere, entravam num lago para serem feCundadas
pelo cupido. Todas elas engravidavam e quando nasciam os
filhos, se eram homens, matavam-nos; daí haver uma tribo
só de mulheres. E essa tribo de mulheres s.eria depois _confl,l!ldida com o relato de Frei Carvajal dizendo que havia uma
tribo só de amazonas, só de mulheres. Mas, quando V. Ex~
falou em OreHana e Pizarro, há de me Permitir recordar que,
com exceção desse---.episódio, eip.:qu~ __qs __índios atac~ra~ _o
barco em que Orellana iria até -a Foz do -~mazonas_e ~epois
chegaria à Espanha- e provocaria a modificação do m~pa da
época, criando a nova Andaluzia, não ho!Jve extermínio de
índios. _
__ . ..
-. _
O jogO Porfu"guês foí mUito interessante: todos eram hereges, e era pre-cisó expulsar os hereges. Hereges eram os holandeses, os fanceses e os ingleses. Pedro Teixeira- que chamo
o nosso Vasco da Gama fluvial- sobe da cidade de Cametá,
em 1617, e vai- até Quito, com dois m!(íi-ldios ao s_eu lado,
enfrentando os índios da área rnanauara,.{rldios do Amazonas,
que o Senador Áure-o Mello conhece e que deram origem
ao nom·e de Manaus.
A via da colozinação era um tripé:- o Colono, acompanhado do militar e do religioso. O religioso em busca da
alma, o colono em busca do corpo -e o militar seg1.1:rando
a propriedade colonial. De maneira que V. E~• há de permitir
que eu diga que, se há na planície amazónica uma forma
de genocídio organizado, comparando com outras áreas, foi
bastante suave, se -é que se" pOde falar em_s~ave quando se
trata de genocídio. - -

v. Éx~ fala que eSsas conquistas f~!~ril--sendo desti~ídas.

Deu-me a impfesão -de- que V._ Ex• ~.§~~!9_~ do Estatuto do
fndio, em vigência. É- uma belã opoftunidade, Senador Amir

-

-

Umdo, com esse talento verbal que V, Ex• tem, que me impreSsionou desde o primeiro contató, o grande advogado ...
-0 SR. AMIR LANDO .:__É ironia de V.

-Ex•.

--

O SR. JARBA,S PASSARINHO (Ministro da Justiça) Nª-0· Não sou considerado como qlierfi_ faz elogios. Alguns
adversáriOs até dizem qué meus elogios são irónicos. Ganhei
uma fama absolutamente descabida disso. Sei, realmente, reconhecer o talento.
O SR. AMIR LANDO - Aceito, então, os elogios.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça)Agora, talvez eu, nessa idade prove_cta, ainda não é vetusta,
mas é provecta, (risos) poderia dizer que tenho urna certa
dificuldade de conviver com ·a burrice e a_ obstinação. Não
é nada com V. Ex•-

0 SR. AMIR LANDO- Nunca suspeitei disso.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) Com V. Ex• é o contrário: é o talento e a colocação lógica.
-- Mas, Senador, já mandamos para o COngresso o novo
Estatuto do Índio segundo a nossa visão, segundo a nossa
6tica .. Abandona-se o princípio de tutela e cria-se, a partir
da FUNAI-- ela bateu-se por esse princípio, os antropólogos
também - , cria-se uma nova política, que é a política de
fazer a preservação da cultura indígena, e não de tentar ilusoriamente chamá-lo de aculturado, para que ele receba da chamada "civilização branca" apenas as misérias; ou para que
se transforme, como disse a y. Ex• ainda há pouco, on·a.yovás
-em bóias-frias, nas mulheres que se prostituem. E custa-me,
penosamente, Senador Amir Lando, compreender que isso
seja- benefício da civilização em relação às tribos.
Daí, faço um apelo a V. Er, encerrando a minha intervenção: medite, pois além do talento, V. Ex• tem zelo profissional,
medite como homem que a Amazônia ganhou a partir do
momento em que V: Ex• para ela se trsnsf~riu; medite sobre
esse Estatuto do Índio e verifique se estamos certos ou errados,
de acordo com a sua· coilCepçáo: -

O SR. AMIR LANDO vou continuar a indagação.

Sr. Ministro, Sr. Presidente,

_, O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar
a campainha.) ~A Presidência consulta o Plenário se concorda com a prorrogação de três rriüiutos da presente sessâo,
a fim de que se registre a réplica por parte .do Senador Amir
Lando. (Pausa.)
Iia~endo assentiment'?, pr~ttogo a sessão por três minutos.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da J_ustiça) Por trés minutos"?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Significa que

S. Ex•, -o nobre Senador Amir Lando, utilizará um minuto
e meio e V. Ex•, Sr. Ministro, sempre cioso da forma de
se cronometrar o tempo, foi aquele Presidente que, exemplarmente, ...
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) -

Sr. Presidente, eu não sou tão paritário. S. Ex• pode usar
dois minutos e eu um.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Amir Lando ...

Senador
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O SR. AMIR LANDO -Eu usarei os dóis-.
Sr. Ministro; em- priineifo lugar, parece-me que houve
uma certa incompreensão do que eu me- referi. E-u--D.ãO disse
que houve um genocídio, fala-se em genocfdo. E esses navegadores, os descobridores do Amazonas e da Amazônia iniciaram um processo de ocup-ação dos rios que eram exatamente
as estradas, os veículos de comunicação, porque sociedade
é relação; e relação supõe exatamente esse veíCulo, esse meio
de comunicação para formar a interação social. Fora dãí não
há civilização, não há sociedade, não há nada!
Então, tomamos os_ rios, cOnquistamos os riOs, isolamos
os índios, e eles foram sendo empurrados para o interior,
seguindo-se um processo de involução continuadá. COmo eU
disse, os exemplos são evidentes e poderíamos alongar-nos
várias horas, mas não- é o caso.
Eu só que-riádizer a V. Ex~ o que eu penso: urgenteme-nte,
nós temos que mudar, e vamo-s trabalhar! Sei que não vou
mudar. Sempre fui um defensor das causas perdidas, mas,
quando justas, não irilporta a vitória, im-pOrta: ã luta. É neste
particular que me debruço: estamos criando, neste País, matadouros de índios, porque as nossas reservas, Sr. Ministro,
tomam-se _apenas cemitérios de luxo, não porque o Governo
quer, mas porque essa é a realidade histórica. Não há como
contestar a evidência! Vamos passar em revista os números,
as estatísticas sobre o número de índios, veremos que eles
estão desaparecendo paulatinamente. Nós cismamos erit preservá-los em museus para estudos antropológicOs; para que
sirvam às pesquisas a- pessOãS de fora, -e nõs não -cUidamos
da vida do nosso índio. Esta é a verdade -não de V. EX'
- , é a verdade do País.
Mas, Sr. Ministro, a: minha preocupação, por fim, era
propriamente a ocUpação econónúca das reservas. Ainda há
pouco falava com o nobre Senador Josaphat Marinho a esse
respeito, e· S~ Ex' indagava e não póde fazer as perguntas
diretas a V. Ex•, mas a preocupação é: por que não se disciplina, desde logo, a destinação dessas riquezas, o aproveitamento econômico delas.
O SR. JARBAS PASSARINli:O (Ministro da Justiça)A utilização.
·
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de uma partida espanhola, ora a serviço de uma partida portuguesa.
----- · Mãs discordo de V. Ex' frontalmente numa frase. V.
Ex• diz que tem sido o campeão das causas perdidas. Duvido!
V. Ex• está aqui, no Senado da República, como vitorioso.
E se posso me inspirar, hoje, em quarenta e dois anos de
vida c_om a minha mulher, dela recolho uma frase que colocou
embaixo do vidro da minha mesa: "Antes a tristeza de ter
sido vencido, do que as lágrimas de não ter lutado". Obrigado
a V. Ex• (O Sr. Ministro é cumprimentado pelos Srs. Parla·
men~ares.)
O Sr. Marco MaCiel --Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem. Serei breve.
-- ~- ()SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -V. Ex• tem
a palavra, nobre Senador.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Seriadores, gostaria
de citar dois fatos que a meu ver são extremamente Sigfllficativos, no momento em que a Casa acaba _de ouvir a palavra
_d9_Minjs_tro da Jus_tiç_a, Senador Jarbas Passarinho.
Em primeiro lugar. destaco a maneira como S. Ex' se
ouve não somente na sua exposição sobre a questão que o
trouxe a Casa, como também respondendo as diferentes interpelações que lhe foram dirigidas. E, mais uma vez, o Ministro
Passarinho demonstrou, com a riqueza de conhecimentos e
d~!_ dados, a_inteira procedência das ações que o Goveino
resolveu adotar com relação à questão ianomami. Por outro lado, Sr. Presidente, sem querer alongar-me,
eu gostaria de destacar um fato que não pode passar despercebido da Casa. É o fato de S. Ex~ ter-se aprestado em vir
à Casa. Usou do instituto da comparência voluntária, da comparência espontânea; não precisou uma convocação. Tão logo
tomou conhecimentõ, poi uma série de jornais, de que a
Casa estimaria reéeber alguns esclarecimentos sobre a momento.sa questão, S. Ex~ o fez imediatamente dirigindo-se a V.
Ex\.Sr._ Presídente, e, utilizando-se da faculdade constitucional, veio espontaneamente a esta Casa do Senado Federal,
Cas~_ a _qual S. Ex' pertence e na qual já tem um passado
muito rko, engrandecendo, conseqüentemente, as tradições
_desta instituição, póde assim, num fato inédito, pois há muitos
e muitos anos que tal não ocorre, espontanemanete, trazer-nos
-os esclarecimentos necessários.
- É uma experiência, a meu ver, que deve ser exercitada,
é uma experiência, aliás, muito adequada ao presidencialismo
moderno que praticamos e que, oxalá, possa desenvolver-se
ao longo das relações entre o Executivo e o Legislativo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. AMIR LANDO - A utilização dessas riquezas.
Temos que pensar ha eXploração econômica dessas áreas,
porque são imensas-as áreas do nosso territóiio;--oomo é- o
cas_o de Rondónia. Conlo eu disse a V. Ex•, uma hora diminUi,
outra hora aumenta; isso é uma sanfona, não há ctitéfiO científico.
·
·
- - - -E eu não falo nem no Ianomami, porque sobre eles não
tenho um conhecimento profundo e não gosto de falar sobre
o que não conheço em profundidade. Mas a causa indígena
me faz pensar: estou preocupado com o desaparecimento contíriuo do índio, porqUe, na Verdade, a nossa política de proteO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presi·
ção acaba sendo a política de destruição dos nossos índios.
Etam·essas_ as mihhas colocações: aliás devo dizer a V. dência se dispensaria de exaltar o brilho com que se houve
Ex~ que esse habitatjánão existe mais, Dão há o que preservar. - ria tribuna o nobre Senador e Ministro Jarbas Passarinho 'que,
nesta· Casa, sempre pontificou ·nesta- trfóuna. mas não pode
O SR. JARBAS PASSARINHO (Ministro da Justiça) deixar também, a exemplo do que fez o nobre Senador Marco·
No minuto que me resta, Senador, porque tenho que ser Maciel,_ de destacar o gesto profundamente democrático do
~nvolto na administração por V. Ext, eu diria que sou nlais
Mi_nistro da Justiça que, ao tomar conhecimento de que alguns
severo do que V. Er Houve genocídio. Os manuares que Senadores. suscitavam controvérsias em torno da delimitação
o digam, Lóbo O' Almada que o diga. se não se pode dizer, da área destinada aos índios ianomamis, se prontificou a vir
a não ser que seja através do Chico Xavier, pode-se fazê-lo, ao Senado Federal para participar hoje deste debate que,
através, naturalmente', da História. (Risos) Houve! E houve certamente, repercutirá -intensamente junto às áreas interesaté tribos que lutaram umas contra as outras, ora a serviço sadas e, sobretudo, à opinião pública bra!)ileira.

8298 Quarta-feira 27

DIÁIÜO

DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção
. II)
.

Corno Presidente da Casa, cumprimcÍlto O Sr. Mínistro_
da Justiça pela performance admirável que cumpriu na trihuna
do Senado Federal.
Designo, neste Instante., .a mesma comissão que in_tro~
duziu S. Ex" neste Plenário para que o acompanhe ao gahi!]~t~.
da Presidência, Onde o MinistrO Jarhas Passarinho recehe_r4
aqueles que irão, certamente, levar-lhe o ahraço e o aplauso
pelo seu desempenho na trihuna do Senado Federal.
O SR. JARBAS PASSARINHO (Minfs.tro da Justiça) · ·---=~-·
Muito grato.
.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco _:.Alfredo Campos· ___;~Antonio·Mariz- Áureo Mello - Carlos Dc'CariT'- Eduardo Suplicy - Esperidião Amin- Iram Saraiva- José_ Eduardo -:--José Fogaça
-José Paulo Biso! - Júlio Campos - Nehon Wedekin
- Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (M: w -'lenévid<is)"_: A-Presidêncía comunica que, em virtude du comparecimento do Sr.
Ministro de Estado da lnfra~Estrutura, Dr. Jo:fo Eduardo
Cerdeira de Santana, ao plenário desta Casa- na Sessão o~rdi
nária de amanhã, não serão designadas _J;TI~téri~s para a Ordem
do Día daquela sessão.
_ ~-·- -..
A Presidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso
Nacional está convocado para uma sesSãó conjunta: a· realizar-se hoje, às 19 horas no plenário da Câmara dos Deputados.
Oü"trOssirn, SOlicita ao·s Srs. Senadores ·que- coffipafeçam aO
COngresso Naciona1 para que, desta forma,garantamos o número indispensável â apreciação·ctas matérias cOnstantes da
Ordem do Dia~
·
A sessão anteriormente convocada p_ara as 10 horas de
amanhã, por solicitação das Lideranças p~rtidárias, fict!- transferida para as 18 horas e 30=minutos de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
·· - ·
-(Levanta-se a sessão às 18 horas e:42 niinUtos:)
DISCURSO' PRONtiNCIA!Yó PELO ·sR. A1lDIAS DONASC!MENTO NA SESSÃ(FDE 14~!1-9!,
QUE SEREPJfllL!CA POR HÀV.-ER .$.AÍDO COM
!NCORREÇOES NO DCN- SEÇAO TI~ DE
IS-11-91 . .
O SR. ARDIAS DO NASC-IMENTÓ(PDT:.:_iü. Pron,uncia o seguinte discurso.) - Sr .. Presidente, Srs. Senadores,
sob a proteção de Olorum e de noss.os.orixás, a esta tribuna
não ascende, neste momento, apenas um_ Senado.r do Partído
DemocrátiCo Trabiilhistâ, representante do Estado do Rio
de Janeiro. tampouco. ·o ecolíOrfiiSfâ ou c,-~ teatr6l0go, antes
entregador _de doces que sua. mãe fazia. ou o faxineira qo.e
estudava à noite, nem o professor universitário e artista-plástico, autor de obras sociológicas .e políticas, que lecionou e
trabalhou nos Estados Unidos e na África, aiild~ que ~xilado
e perseguido. Ocupa ·esta tribuna um afro.-brasileiro, um homem comum, consciente de sua origem africana e,que jam:ais
abdicou aos seus direitos de cidadão brasileiro.
Fala aqui, Sr. Presidente, um sobrevivente d9 !Ilaior holocausto .já vivido por um povo na História da humanidade_:
mais de 200 milhões de assassinatos entre_ os portos de embarque na África, ás porões dos navios negreiros, e as Américás.
São quinhentos anos de escravidão no Brasil, escravidão que
ainda perdura nas formas vergonhosas da opressão, da humilhação e da discriminação-rncial. Estão ouvindo, Srs. Senadore~, um filho desse povo heróico construtor de civilizações
0
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milenares, qu~ ve.io.ã.êorre.ntado para as terras "recém-descobertas" das Américas. E é e.sse povo que quero invocar em
primeiro lugar, pois é _em nome. dele .que estou aqui neste
mOmento. Evoco aqueles que me antecederam nesta luta que
me traz hoje a esta tribuna: na pessoa de Zumbi dos Palmares,
rendo_ minhas homen~gens_a todos osafrican.Qs e afro-brasileiros que batalharam e batalharam por amor a seu povo
e .ao Brasil, seguindo a longa tradição africana que remonta
à linha das rainhas -·mães e guerreiras Kentake da antiga
Núbia,_yaa As~_ant~wa de Ghana e Nzingha da Angola, chegando a,o Brasil n~s pessoas de Dandára, Aqualtune e Luiza
Mahin. Axé Babát
Em segundo lugar, mais que um tributo, uma incontida
palavra de saudade e de resi?eito aos meus pais, ambos filhos
de africanos escravizados .. A minha saudosa mãe Georgina
f~rreira do Nascimento, digna de todo o alto _rtgor da_gadição
afriCana rel~tiva à.. fígura m11túnâ. Fpi ela quem me iniciou
no trabalho como.entregador de doces e. me mostrou o caminho do estudo como instrumento de defesa intr.ans.igente. da
justiça para todos. Meu pai, José Feqeira Nascimento, sapateiro de Franca, cujos filhos andavam descalços, ensinou-nos
a honestidade e .a humildade como virtuçles de auto-estima,
-~o mesmo tefil.P9.. em _que cUltiVava na múska a doçura de
" uma vida simples, difícil e dura, mas transbordante de carinho
e calor humano.
No contexto desta .tradiciOfl.oal evoçação dos ancestrais,
presto ainda uma hom_e.nãgem ~yj_to especial â figura singular,
inteiriça e honrada do Deputado·e Líder do PDT na Câmara
Federal, Doutel de Andrade, que há pouco nos dei::<ou. Ccfundador e líder d.o antigo PTB, foi o infatigável e precioso
colaboradQr do Governador Leonel Brizola na construção do
nossq PpT,de_sde os ~e~pos do exi1~o. Na Presidência Nacional do Partido, foi Doutel um dos _gi_"a~de~ responsáveis no
fazer do PDT o legítimo representante_ do so.ciãlismo demoÇ.t~tiGc;> .do Brasil, integrante também do mais. avançado fórum
político do mundo contemporâneo, a Internacional Socialista.
Quando faleceu, na condição de primeiro sUplente de Sanador, nos deixou um vazio impreenchível com a perda de sua
personalidade magnétiCa e o brilho de sua aguda intel_ig~n.cia.
Hoje, aqui, deveria estar esse político e figura humana cuja
gra·~~eza_ e. genero~id~de se .completavam. Sem dúvida, a voz
de Doutel, mais do que a minha~ merecia a honra de ser
ouvida desta tribuna.
Permita-me ag_ora_,_Sr. Presiden~c_:. regist~rmeus agradecimentos tanto a V. EX:il, Senador Mauro Benevides, digno
Pr_~siden~e desta Casa, assim _como aos ilustres. Senadores que
s_it.i.da.ram por ocasião da minha investidura cOmo Senador
daJ~..epÇíblica: Maurício. Corrê.aL~ntinente L(der ~o mell:_fartiâo n~ta Casa; o combã:tivo Eduardo Mattarazzo Suplicy,
cuja companhia me honra desde minha passagem pela Câmara
do§_. Deputados; Divaldo Suruagy, qu~ ainda Governador do
s.~u Estado, já ·me· recebia no Palácio dos Martírios junto
cc)l;n m~u.s. _fçmtpanheiros quilombolas do Memorial Zumbi;
]Cião Calinóll, cuja luta em prol da educação foi inesquecível
quando, também, me acompanhava no desempenho do mandato d.e Deputado Federal; e Chagas Rodrigues_, que demonstrou compreender o significado profundamente democrático
do nosso engajamentO na luta pelos direitos humanos dos
afro"-brã.sileiros - compreensão esta ainda bastante escassa
no meio da elite política nacional. Aos que tão genero.samente
me recepcionaram, qUerO correspon·der com um desempenho
eficaz, honesto e desassombrado, na linha dos libertado.res
africanos que me têm inspirado, através desses setenta anos

me.

Novembro de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

em que tenho empunhado a espada justiCeira, o agadá de
Ogum.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, chego ao SenadO para
substituir Darcy Ribeiro, uma das poucas inteligênCias privile~
giadas do mundo de hoje. Afastou~se do Senado para auxiliar
o Gõv~rnador Leonel Brizola no_prosseguimento da implantação da nova escola pública, o Centro Integrado de Educação
Pública, programa interrompido, na incúria e mi inCOmpetência, pelÓ último governo do Rio de Janeiro. Se é gdmde
a minha responsabilidade ao assumir_ esta cadeira, __maior é
o meu entusiasmo ao enfrentar este desafio.

Chego, Sr. Presidente, a esta mais alta iil.stância do Parlamento do meu País, sem execrar uma só palavra, sem extirpar
um só gesto, sem abandoriar por tim-instante a· luta: a que
me entreguei des~e_ a infância que não tive. Para chegar até
aqui tive que superar muitaS barreiras, ãig-timas até criminosamente urdidas e praticadas. Parece um fato inédito: muitos
já me saudaram como o primeiro Senador iiegro na história
da política brasileira. Será esta a verdade?
Talvez s_eja o primeiro, sim, :i asSuffiir -orgulhosarn,ente
sua etnia, sua cultura e religião, suas origeris africanas e,
sobretudo, a luta coletiva do povo africano em nosso País.
E nela prosseguir, repetindo nesta Casa a vangUarda que desempenhou no s_eu mandato, também inédito, de deputado
afro-brasileiro, comprometido com as causas do povo negro,
destacando-as como causas que são do povo e da Nação brasileira.
Por ser inédito, Sr". Presidente, o fato também é supreendente e assustador, pois, num pafs onde a grande maioria
da populaçãO descende de- aTriCanos, não·coifSfftui úfu escândalo que somente agora, cento e sessenta e cinco anos ·após
a organização das institliiÇ_õeS legislativas riâcioi:tais;- um- homem de ascendência africima, d:msdéiite e oi'&_ulhoso desta
condição, representando os africaria, os anseiOS desta imensa
população, chegue ao Senado Federal?
A resposta a esta pergunta destrói _o mito da mentirosa
e demagógica "democracia racial bras~leira'', filão que as elites
usaram e continuam usando para negar a existência do racismo
entre nós, alegando como fator determinante da baixa condição social e económica dos afro-brasileiros apenas o relativo
subdesenvolvimento da nossa economia e o fato deles serem
maioria entre os pobres e miseráveis: Negam essas eJites o
fato de nossa origem africaria constituir invisfvel e resistente
barreira a nossa mobilidade s_ocial, econÓmica e política. Neste
pafs majoritariamente africano, quantos negros estão nas universidades, nos altos cargos públicos dos Três Poderes, no
Itamarati, nas altas patentes das Forças Armadas.? Qual a
percentagem de afro-brasileiros que recebe salário digno para
sustentar uma família? Quantos estão nos cargos -de decisão
política ou económica, nos Tribunais Superiores da Justiça
brasileira?
Tem sido uma perversidade útil às elites dirigentes deste
País ignorar a questão racial, a discriminação não codificada.
Trata-se de urna estratégia, um eficaz instrumélftOde poder,
dessimular o racismo sob o .emblema da pobreza, marginalizando milhões de patrícios e tentando _encobrir mais um
complicador nas contradições de um país -riCo e endividado,
grande e faminto, belo e doente, que quer- ser europeu a
todo custo.
_
_
:_ _ _
Sr. Presidente e Srs~ Senadores, essa compulsão patológica de ser branca e européia está plenamente retratada na
elite política do nosso País.
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Após uma viagem pela história desta Casa, um olhar
perquiridor sobre as origens raciais dos milhares de brasileiros
que ocuparam estas cadeiras no Império e na República, consegui concluir que, antes de mim, mais de duas dezenas de
filhos de africanos - aí incluído pretos, mulatos, pardOs,
_ -filhos de primeira e seguflda geração ~_cuinpriram mandatos no S_enado. Tive que usar de uma sagacidade de pesquisador à beira da astúda, indo a dezenas de fóiltes,- citizaiidO
vários 9-ados, cotejando muitas informaçõeS~ pã.ra chegar a
este número. Isto porque aqueles vinte e dois Senadores não
aS_sumiram etnicamente a sua .condição _de afro-brasileiros,
muito menos as causas da negritude. Por um processo de
auto-rejeição da própria identidade, omítír~-m-na nos SeUS Currículos e assentamentos no Senado ... Biógrafos e historiadores,
-seguindo a tradição de se manter uma "conveniência sácial",
na verdade expressão de um racismo envergonhado, tentaram
mascarar identidades, driblar genealogias, om_it_ir ascendências, dissimular traços e características étnicas de muitos parlamentares que passaram por esta Casa. Retratistas, pintores
e fotógrafos, por ordem dos Senadores ou de seus familiares,
ou mesmo por moto próprio, falsificaram, europeizaram fisionomias. criaram cabeleiras, procurando esconder o "estigma ..
africano dos retratados, da mesma forma que outros fizeram
aos Papas africanos São Vitor I, Miltiades e Gelásio I, e aos
ínumeros faraós do Egito· a-ntigo·.
Para fazer jus aos senadores afro-brasileiros que me antecederam, é preciso destacar aqueles que, mesmo_ escondendo
a· sua: identidade de origem lutarm pelo fim do abominável
regime de escravidão no Brasil. O primeiro dos senadores
de sangue africano, por exerilplo, JOio baiano Francisco Gê.
Acaiaba de Montezuma, ViScOnde de Jequitinhonha, Constituinte de 1823 e senador por dezenove anos. Um dos primeiros
parlamentares a condenar a importação de africanos escravizados. ele propôs o fim do tráfico negreirO, independente
das convenções diplomáticas em vigor, sendo um precursor
da propaganda abolicionista
Por sua vez, o carioca Francisco -Sales Torres _Homem,
médico, diplomata e advogado, Conselheiro e Ministro da
Coroa, Presidente do Banco do Brasil, deputado e senador
porseisanos, era filho de uma quitandeir~ negra. Desta tribuna, Torres Homem condenou a escravidão como sistema desumano, injurídica e anticristâq, Durante a discussão da Lei
do Ventre Livre, demoliu a argumentação dos escravagistas
sobre a propriedade dos africanos na condição de bens semoventes, considerando-a uma "doutrina absurda e execrável".
O carioca Francisco Otav'iano de Almeida Rosa, escritor,
poeta e diplomata, foi abolicionista militante, influindo decisivamente para a aprovação dos projetes de Lei do Ventre
Livre, dos Sexagenários e da Lei Áurea. Foi cognominado
"A Pena de Ouro" da imprensa brasileira.
Outros senadores afro-brasileiros daquela época mostraram-se ambíguos ou francamente contrários à Abolição. É
o caso do baiano Zacharias de Góis e Vasconcelos, por exemplo. Foi presidente de várias províncias, diversas vezes miriistro de Estado, presidente d.Q Gabinete do Império, deputado
e senador pelo Partido Liberal por treze anos. Embora negro
e abolicionista, po'f -questãO meramente partidária. ele combateu o projeto da Lei do Ventre Livre.
Francisco Glicério Cerqueíra Leite, grande tribuno e propagandista da República, foi o úitico paUlista presente na
conspiração da manhã de 15 de novembro. Senador durante
treze anos, foi capaz, nUm ato de _vergonhosa indignidade
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cívica durante a convenÇãO de Itu, de declarar, referindo-se de Morais no seu impedii:nento de 1894. O próprio Proclaà crescente campanha abolicionista: "NOsS-o objetivo é fundar mador da República, o Marechal alago ano Deodoro da Fonsea República, fato político, não libertar os escravos, fa:to so- ca, era filho de uma afro-brasileira, Rosa da Fonseca.
O paulista Francisco de Paula Rodrigues Alves, promotor
cial".
O baiano Maurício Wanderley, Barão de __Cotegipe, além público, três vezes governador de São Paulo, Ministro da
de presidir o Banco do B_r'ª-_sil e o_ Conselho de Ministros, Repúbli~a e Conselheiro do Império, duas vezes eleito Presi~
foi senador por tdnta e três anos, presidindo o Senado durante dente da República r não cumpriu o segundo mandato por
três deles. Mesmo sendo negro, foi o maior escravocrata que motiVo de doença. Foi eleito três vezes S~nador da~República
o Parlamento conheceu, lutando tenazmente contra a Aboli- e esteve nesta Casa por seís arios. Os vlógrafos de Rodrigues
ção e pr9curando retardá-la aO máximo. Insistiu até à sanção Alves se penduram na nacionalidade portuguesa, minhota,
da Lei Aurea na indcnização aos senhores escravoct~úas,-de do seu pai, para ignorar sua negritude, ã qual se referem
fendendo projeto de sua autOria para essa finalidade. Ficóu e_l_lfemisticamen_t~ coiP.o "morenice", legado de sua mãe afronos an-ais da História o episódío-crii-que â-Prllices3. fhe--cOÔ:m- brasileira Isabel Perpétua, conhecida como "Nhá Bela".
SeVerino dos SaiitOs Vieira, pi-omotor púbii_Co, deputado,
nicou que iria rea~i~ar _": Ab_olição e quis-~a_ber a su"ª opfnião.
Cotegipe indicOu 'a porta dizendo: "A m-iiii sóine resta isto"; Ministro de Estado, foi outro senador de ascendência africãna
continuou, apontando para a barra da Baía da Guanabara, no Início da República. Representou a Bahia nesta Casa por
"e a Vossa Alteza aquilo". No dia 14 de maio de 18S8, a nove anos.
O fluminense Nilo Procópio Peçanha, deputado constiPrincesa- provocou-lhe: "En:t~o, ganhei ou não ganliei a partida?" Cotegipe retrucou: "Ganhou, mas perdeu a CorOa". tuinte em 1890 e deputado federal, governou o Estado do
Rui Barbosa o chamoU de_··~~lato envergonhado''. Quando :Ri9 _de Janeiro pot dois períodos e recebeu três mandados
chefioü -o- G3.biri.ete, os· abolicionistas o identificavam -Cámo de ~enador._F:oi Vice-Presidente da R€:pública e", com o faleci"o circassiano de lusco-fusco", ~·o desertor da rainha Pomaré, mento de Afonso Pena, assumiu a Presidência, sendo o quinto
que supõe filiar-se à Teutoriia:; ·azular o sang0.1f e jaSp,eai- a -cídãdão i:dazê-lo sem assumir-se ~~ro-brasileiro. Brfgido Tínotez alugando-se aos ·senhores de seus pais como algoz de seus cq,_nu~a literária é a:tetuo·s~ Piografia, saúda o seu nascimento
co_m '!constatação; ".,. mor~.qinho como_o pai". Um outro
parentes".
"
Para figuras tipo· 'Barão de Cotegipe, o satíriCO poeta perfilador de Nilo <? "descreve como "um homem simples,
e tribuno abolicionista Luiz Gama es-creveu sua imortal "Bo- de tez pigmentada ... ". Um .terceiro fala do "menino pobre
do Morro do Coco". Certa vez, Senhor Presidente, planejei
dorrada", da qual não resisto transcrever esses· versoS:
escrever um livro sobre os grandes africanos que_ ajudaram
Se negro sou ou sou bode
a eó"iiStruir este País·e prOcurei u-m descendente de Nilo PeçaPouco importa. O que isto pode_?
nha. Resultado: fui repreendido por esse m·emb_ro da família,
Aqui nesta boa terra,
que não admitia sequer a meStiÇagem: -do "menino do Morro
Marram todos, tudo berra:
do Coco", considerando tal versão uma infâmia.
Nobres condes e duquesas
A atitude desse familiar de Nilo não é de estranhar, quanRicas danias e marquesas,
do consideramos que ele viveu uma época, não tão remota,
Deputados, senadores
em que a intelectualidade e a liderança política do País cultivaGentis-homens, viadores,
vam uma preocupação constante, beirando a histeria, com
Belas damas emproadas,
a suposta inferioridade da nossa população "mestiça.,, tingida
De nobreza empantufadas,
pela "mancha negra" do sangue africano "infectado". Após
Repinpados principotes,
a Abolição, horrorizados com o espectro da maioria africana
Orgulhosos fidalgotes,
que naquele momento ganhava, juridicamente, a cidadania,
Frades, bispos, cardeais,
trataram de cassar o voto desse segmento através da restrição
Fanfarrões imperiais.
do analfabetismo e de embranquecer o País, "limpar o san( ......... ................. )
gue". A população brasileira precisava "fortalecer-se com a
Entre brava "militança"
ajuda dos valores mais altos das raças européias", segundo
Fulge e brilha alta "bodança"!
Arthur de Gobineau. Desde Sylvio Romero e Oliveira Vianna
Guardas, cabos, forrieís,
até Joaquim Nabuco, todos concordavam que a massiva imi~
Brigadeiros, coronéis,
gração européia e a política da mestiçagem socialmente comDestemidos generais,
pulsória iriam, na expressão deste Ultimo, "contribuir para
CaPitães de mar e guerra,
elevar o teor ariano do nosso sangue''. José Verfssiino exUltou:
-tudo marra, tudo berra-"A mistura de raças é facilitada pela prevalência do elemento
( ........................,.,,,,,)
superior. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, ela vai
Haj'a paz, haja alegria
eliminar a raça negra daqui". João Pandiá Calógeras declarava
Folgue e brinque a bodaria,
p9r volta de 1930: "A mancha negra tende a desaparecer
Cesse, pois, a matinada,
num tempo relativamente curto em virtude do influxo da imiPorque tudo é "bodorrada"!
gração branca em que a herança de Cam se dissolve". A
Outros afro-brasileiro~ -~!1-~garam ao Senado nO tempo maior preocupação era o tempo _que levaria para eliminar
do Império, como o goiano Manuel de Assis Mascarenhas, de nosso meio o elemento africano: cem- anos, duzentos, tremagistrado e diplomata, que foí Seriador por dezesset.e anos zentos? O delegado brasileiro ao Congresso Universal de Rano Segundo Reinado. Já a República teve vários que-, além ças declarou em Londres, em 1911, que até o final deste
de Senadores, exerceram o cargo· de Chefe da Nação, caso sécUlo lograríamos acabar de uma vez com o sangue infectacfo.
de Manoel Victorino Perei~a, m~dico e professor baiano que
A-teoria da inferioridade africana "cientificamente com'l:Overnou seu Estado e, vice-presidente, substituiu Prudente provada'' permeava as bases da forma-ção política das nossas
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elites a tal ponto que, em 1934, lideradas por Miguel Couto,

entre outros, inseriram- no art. 138, alínea b da Constituição
a teoria européia da eugenia: a engenhaiia biológica,objetivando eliminar os tipos genéticos indesejáveis_,_ que foi levada
às últimas conseqüências na Alemanha daquela época.
Nesse contexto, não chega a surpreender a atitude dos
políticos que escondiam sua ascendência ~fricana, a exemplo
do mineiro Fernando Melo Viana, Governador do seu Estado
e Vic~-Presidente da República, Senador e Preside~te da _Assembléia Nacional Constituinte em 1946. Os irniãos 1oão e
Octávio Mangabeira, ambos Senadores nessa ·ép-crca-; bem como o fluminense Mozart Brasileiro Pereira da Lago, represen~
tante do Distrito Federal nesta Casa de 1951 a 1955, também
não fogem da regra.
·- __
Outro baiano de sangue africano foi Senador na _década
de sessenta: Antonio Balbino de Carvalho Filho; Governador
da Bahia, Ministro de Estado. O cearensê ValdonVarjão
assumiu uma vaga no Senado por Mato Gross<:fila legislatura
de 1975 a 1983, devendo ainda ser mencionados outros dois
cearenses afro~ brasileiros no Senado: Manuel do Nascimento
Fernandes Távora e seu filho Virgílio Távora._A médica baiaÍJ.a
Laélia Angra Contreifas _de Alcântara representou o Estado
do Acre-nesta Casa por mais de_ três anos a partir de 1982.
Felizmente, o vigésimo primeiro· Senador afro-brasileiro
desta leitura étnico~política que faço da história desta C4mara
está entre nós: trata-se do meu companheiro de bancada,
o baiano Nelson de Souza CarneirO, dono de uma profícua
atuação parlamentar na vida política e jurídica brasileira, com
lugar nesta Casa há cerca de vinte anos.
Seria leviano; Sr. Presidente, afirmar que- nas veias do
mineiro Tancredo de AJmeid8. NiVeS corrfa também o nobre
sangue africano? Creio que náo, levando eni conSideração
seus traços fisionômicos, assim como o de muitos de seus
familiares, conforme testemunha seu primo Dom Lucas Mo~
reira Neves, Cardeal Primaz_ do Brasil, arcebispo da Bahia,
amigo íntimo de Sua Santidade OPapa João Paulo ~I. O idealizador da Nova República, sonho tragicamente frustrado com
a sua morte, esteve por três anos no Senado, antes de ser
eleito Governador de Minas Gerais e depois Presidente da
República.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro pesquisador mais
arguto e _competente do que eu mergulharia na História e
concluiria com maior s-egurança por descobrir outros afro-brasileiros na vida do Senado brasileiro. Outros Senadores, meus
pares, poderão se proclamar descendentes d'_África, contrariando a indicação de que eu seja o primeiro ou o vigésimo
terceiro afro-brasileiro a chegar a esta Casa. A indagação
apenas provoca a éOnsciência de cada um de nós sobre o
trabalho que o Poder Legislativo brasileiro tem desenvolvido
em favor da maioria da população brasileira que é pobre
e afriCana de raiz.
Não quero julgar ninguém, mais é meu dever cor.:1o homem público denunciar a hipocrisia desse genocídio enraizado
no racismo encoberto, que faz da população afro-bi"asileira
a maior vítima- da miséria que assola o País. A comunidade
negra assiste diariamente ao assassinato de seus filhos diante
de uma estrutura de poder público om_i_~a, corrupta e criminosa. A Anistia lnteniacioDal afirma sei" de descendência africana oitenta por cento das vítimas d-esSe quadro cte· maSsaCre
da infância que escandaliza o-mundo. A esterilização das mulheres brasileiras, conseqüênCia de uma política racista, comprovadamente concebida no Consenho de Segurança Nacional
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dos Estados Unidos, atinge principalmente as mulheres ne~
graS, a:s I:nais indefesas. O <3:TT0cho salarial que submete e
avilta Os trabalhadores torna~se outro instrumento .de genocídio qUando consideramos que o trabalhador afro~brasileiro
ganha, em média, 35 por cento do que ganha o branco por
trabalho equivalente, e que 23 por cento das mulheres afrobrasileiras chefes de famHia ganham menqs da metade dç
um salário mínimo. Primeiro a ser despedido e último a ser
promovido no emprego, o afro-brasileiro e sua família passam
a habitar as ruas dos nossos grandes centros urbanos, transformados em mendig~s ou pári_as.
_ __ _
_
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil condena o apartheid e se solidariza com Nelson Mandela na sua incomparável
luta contra o racismo. O que dizer, então, da Baixada Flurni. nense, que ultrãpassa qualquer townshif sul-africana corno
império da miséria, das altas taxas de mortalidade infantil,
das_ epidemias de doenças evitáveis, inclusive a-lepra; império
sobretudo da violência cotidiana e da fome? A esmagadora
maioria de sua população é negra, como é o caso de_qualquer
favela, palafita ou cabeça-de-porco neste País.
Se a Baixada e seus pares nos centros urbanos se comparam aos townships, o campo pode ser chamado o grande "bantustão" do Brasil. Concentrada nas regiões mais pobres, a
população afro-brasileira sobre desproporcionalmente a miséria, a fome, a violênCia, o coronelismo e o regime d_e trabalho
escravo e semi-escravo que ainda vigoram no meio rural do
nosso País.
A concentração da população negra nesses b.o)sões de
miséria caracteriza uma segregação raCial no Brasil que só
difere do apartheid pela falta de definição jurídica. Ultimamente, as estruturas do poder sul-africano vêm descobrindo,
como já o fizeram os norte-americanos, a não necessidade
de leis para esse fim, quando a sociedade racista se incumbe
de segregar informalmente. Entretanto, os negros sul-africanos têm uma vantagem enorme sobre nós afro· brasileiros:
o mundo lhes reconhece o direito de lutar. No Brasil, pelo
contrário: até esse direito nos nega'!ll, postulando a hipócrita
-tese da democracia racial.
Apesar disto, Senhores Senadores, o afro-brasileiro nun~
ca deixou de lutar pelos seus direitos. Desde a fundação do
Brasil, a história testemunha a proliferação dos quilombos,
universos da luta anti-colonialista para onde acorriam não
apenas africanos escravizados corno também brancos e índios
que sofriam das injustiças e dos crimes perpetrados pela barbárie ibérico-européia e brasileira. Além da fomo:sa República
do~ Palmares, liderada por Zumbi, houve inúmeros outros
quilombos. Lembremos apenas alguns: o de Arribrósio na
Comarca do Rio das Mortes, em Minas_ Gerais; o Alcobaça
no Pará, chefiado por Felipa Maria Aranha, líder feminista
do século XIX; Quariterê em Mato Grosso, liderado por Teresa do Quariterê; Jabaquara em Santos, São Paulo, um dos
maiores e mais duradouros.
Os afro-brasileiros também foram mártires e heróis de
outros movimentos de libertação; na Revolta do Equador,
na Cabanagem do Pará, no levante dos Malês e na Revolta
dos Alfaiates na Bahía, na Balaiada do Maranhão, na Guerra
d_os Farrapos no Rio Grande do Sul, na Sabinada da Bahia,
na Revolta do Quebra-Quilos da Paraíba. em Canudos, na
Guerra do Paraguai.
_
Na campanha abolicionista, afora as milhões de vidas
que anonimamente se imolaram pela liberdade, dezenas foram
os líderes. além de José do Patrocínio: o genial André Rebouças; Francisco Nascimento, o "Dragão do Mar" de Forteleza,
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Ceará; o talento c a coragem do supremo tribuno da Liber~
dade, Luiz Gama, precursor <:la negritude entre nós. "O esCra-

vo que mata o seu senhor pratica um legítimo ato de autodefesa", anunciou Luiz Gama num tribunal de São Paulo. Tendo
nascido livre, foi vendido como escravo pelo próprio pai; pela
sua indomável vocação, Luiz Gama libertou mais de quinhentos irmãos de sua raça.
Já neste século, na Revolta da Chibata, a figura Íl)lpar
do gaúcho João Cândido: "O Almirante Negro" liderou a
revolta dos marinheiros e peregrinou, pelo resto de sua vida,
injustiçado e discriminado pela História oficütl.
A consciência de luta afro-brasileira se afirmoü durante
a primeira metade do nosso século através de uma ativa -imprensa negra, sobretudo em São Paulo. Arauto de uma luta
por justiça, essa imprensa testemunhou enire outros_ feitos
a Frente Negra Brasileira da Oécada dos trinta, liderada por
José Correia Leite, di"rctor'do periódico Clarim da Alvorada.
Em 1938, eu e outi'os companheiros organizamoS o Congresso Afro-Campineiró·, em Camp-iiias, São Paulo, evento
em que, ao contrário de outros realizados por estudiosos sinceros. porém equivocaáõs, fomos os afro-brasileiros sujeitos
e não ternários, protagonistas e não objeto de estudos, discutindo nossos próprios problemas e destinos.
Em 1944, nasceu o Teatro Experimental do Negro, que
além de lutar por nossos direitos cívicos e humanos, buscava
o resgate do legado cultural africano no BútSH. Organizamos,
além de uma intensa atuação artística protagonizadapor afrobrasileiros, vários congressos e convenções, inClUSIVe -o 1" Çon- gresso do Negro Brasileiro em 1950. A Convenção Nacional
do Negro, realizada em São Paulo em 1945, propós, pela
primeira vez, a tipifiCação dO racismo comocfinle na Constituinte de 1946, através de emenda do Senador Hamilton,
Nogueira. Em 1953, reaJi:ZãinoS Um conq.1rso de artes plásticas
imaginado por Guerreiro Ramos sobre o tema do CristO Negro
e um dos jurados foi o meu amigo e ilustre Arcebispo E mérito
de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara. Em 1968, fundamos, no Rio, o Museu de Arte Negra, inaugurado com uma
exposição no Museu da Imagem e do Som.
Na década dos setenta, surge um movimento afro-brasileiro que cresce e conquista cada vez mais o seu espaço.
Foi ele o responsável pela instauração do Pia Nacional_ da
ConsciêriCia Negra enl -20 de novembro, aniversário dó martírio de Zumbi dos Palmares. E dele surgiu, com a nossa
participação; o· Memorial Zumbi, organização qUe -réúne entidades de todo o País .visando ~o rcsgat.e da $erra da Barriga.
Conquistou ern 1988 o tombamento do sítiO histórico da República de Palmares, centro ·de peregrinação não ape-nas para
os brasileiros, mas para os africanos do mundo inteiro.
Algumas conquistas do movimento negro s~ _refl~tel;ll no
texto da atual ConstituiÇão, -cõm a criminalização do racismo
e a proteção das terras dos remanescentes de quilombos. Quero assinalar aqui, Senhor Presidente, a minha profunda preocupação com cn~utnprinlento desse dispositivo constitucional,
pois tenho notícias de que os quilombos contemporâneos con"'
tinuam tendo suas terras ameaçadas. Hoje, no Estado do
Pará, a multinacional Alcoa e outras empresas estão, talvez,
obtendo o aval do governo local para ocupar as terras das
comunidades africanas do Município de Oriximiná, minando
ou mesmo destruindo as bases de sua vida comunitária. Pretendo fazer o possível, Senhor Presidente, para que o dispositivo constitucional seja" respeitado e cumprido.
Sr. Presidente, Srs. senadores, nesse contexto, não posso
deixar de mencionar a liderança política desempenhada pelo
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Governador Leonel Brizola no engajamento a esta causa.
PiirileTiCillâer político~de de-staque nacional a encampá-la como prioridade de sua atuação, o Governador se demonstrou
verdadeiramente afro-brasileiro, pois não -é some-nte a cor
da pele que define um militante da nossa causa, e sim a sua
consciência e a sua ação. Seu_ constante e firDJ.e empenho
nesta luta culminou na recente criação da Secretaria Extraordipária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras
do Governo do Rio de Janeiro, hoje encabeçada por uma
competente mulher afro-brasileira, a ProP Vanda Maria de
Souza Ferreira.
O PDT também foi a primeira agremiação política a in&erir- como prioridade progrãmática a causa afro-brasileira e
a inaugurar um órgão estatutário dedicado especificamente
a_e_ssa questão, liderado e organiz~c!o__pelos próprios afro-brasileiros filiados ao Partido. E nas últimas eleições, o PDT
elegeu, para orgulho da Nação, dois Governadores de Estado
assumidamente afro~brasileiros e engajados à nossa causa:
Alceu Collares, no Rio Grande do Sul e Albuíno Azeredo,
no Espírito S9,~to.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na qualidade de Deputado
Federal e membro da Comissão de Relações_ Exteriores, dediquei grande- -parte do meu mandato ao esforço de inserir na
política externa do Brasil um posicionamento mais adequado
nas relações com a África. Lutei pelo rompimento de relações
com regime do apartheid e pelo reconhecimento da SW APO
e do Congresso- Nacional Africano como Jegítimos representantes do sofrido povo da Nam1bia e da Africa do Sul. Hoje
me dá enorme satisfação constatar que· a Nam1bia conquistou,
afinal, a sua independência do jugo colonial, elegendo a SWAPO para o primeiro governo do Il)aís novo país africano_. A
impo-sição de algumas sanções à A_frica_ do Sul, embora não
atingisse o âmbito ess_encial das relações e_conõmicas com apartheid, também representou uma vitória parcial.
Logo ~pós a minha investidura como Senador, tive a
honra de participar da co-mitiva presidencial que visitou quatro
países africanos. O empenho do Presidente Fernando Collor
no sentjdo de integrar na comitiva um repreSentante da comuiiidade afro-brasileira, embora parlamentar da Oposição, d~':'
monstrou uma sensibilidade inédita nas classes dirigentes deste
:Paíf pã.ra com os african-os- dentro e fora do Brasil. Nesta
condição de oposicionista, estou muito à vontade para tesi"eriiU.nhar o acerto do Governo brasileiro no decorrer dessa
viagem. O Presidente __ColJor demonstrou sincero propósito
de cooperar com Angola, Zimbáve, Moçambique e Nrumbia,
num clima de efetiva amizade, boa vontade e respeito mútuos.
Duran'te o diálogo com os estadistas africanos houve-momentos em que a Jigidez do protocolo se quebrou, a exemplo
do instante quando o Presidente de Angola, o Excelentíssimo
Senhor José E~uardo dos Sa!ltos, expôs, num longo e franco
relato, a situação histórico-social do país. A tônica das palavras
tr9~adas foi surpreendente, pois contrariava a tradição de
soberbia e superioridade diplomática que o Itamaraty, com
sua postura europeizada, mantinha como praxe no trato com
as nações africanas, cujas lutas de independência mereceram
apenas um simbólico e muito tardio apoio brasileiro de solidariedade nõs fóruns internacionais. Eu mesmo, Sr. Presidente,
na condição de exilado político, perseguido pela nefanda ditadura militar' __em minhas participações _em congressos e coló:q_':!ioS do mundo africano_, sofri infámes agressõeS dessa diplomacia racista e intolerante. Daí minha satisfação em poder
louvar desta tribuna o Chefe do Governo e o Ministro das
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Relações Exteriores, Fr!!ncisco Rezek, bem como-os Ministro$

da Casa Civil e Militar e todos os membros da comitiva, pela

maneira como _se conduziram- nos encontros de trabalho com
os governos daqueles países africanos.
___ _
Constatei unl Clima de autenticidade, honestidade e igualdade no tratamento dispensado aos chefes de Estado daqueles
países, todos líderes das lutas de independência de suas naçõ_es:
homens da envergadura de um Robert Mugabe, o combattvo
e gracioso Presidente de Zimbábue; o inteligente e enérgico
Joaquim CliisSano, de Moçambique; o joviãl Sam Nujoma,
Presidente da Namíbia; e o já mencioD.ado e ~~reno Presidente
José Eduardo dos Santos, de Angola. Seria íriip"Ossível relatar
todos os fatos e passos dessa viagem de _seis dias à África,
mas vale destacar alguns. Em Angola, houve a ac;_erto para
a realização da Quinta Sessão da Comissão Angolana·Brasileira em 1992, o bom- anàainento do Projeto de construção
da hidrelétrica de Capanda por empresas brasileir~. angolana
e soviética; e a assinatura de um protocolo de intenções na
área do desenvolvimento educacional e assistência à infância,
prevendo assessoria técniCa para ã Construção de Ciac- em
Angola. Nos outros países, também foram gestionados acordos nas áreas de transporte e de cooperação técnica, científica,
cultural e económica.
--- " -_ --:Sr. Presidente, Srs. Senadores, a referência à África é
fundamental para o Brasil não apenas no âmbito das r~~açõ~s
exteriores. Muito mais profundo é o nosso Vínculo interno
com a África, pois o Brasil tem a segunda maior população
negra do mundo. E para deixar claro reafirilto como já o
fiz em outras ocasiões: ser negro não é uma que-stão epitérmica. A cor da pele, em todos_os seus variados matizes, funciona apenas como distintíVo da nossa origem africana. Mulato,
cafuso, negro, escurinho, fusco, moreno_~ todos os e_ufemismos
convergem para esta iden.ti.flade, que as elites dominantes no
Brasil sempre quiseram renega.r:-Qutmd.o somos barrados no
emprego ou encaminhados para o elevador de serviço, não
apenas a cor da pele provoca a discriminação, mas soÇiretudo
a identidade africana anunciada pela cor,
A afirmação da nossa origem africana não implica em
nenhuma rejeição ã nossa identidade nacional brasileira, pela
simples razão de que a identidade nacional brasileira também
é africana. Apenas ocorre que, lembrando o casõ de muitos
afro-brasileiros pálidos que internalizam os preconceitos antiafricanos, o seguimento dominante se recusa a assumir sua
próptia face. As elites minoritárias, ao definir a participação
do africano no contexto da Nação brasileira, costumam falar
da "contribuição" ou da "infiltração?' do _negro a um todo
que, implicitamente, lhe é estranho. Falam de "reminiscência"
ou da "sobrevivência de traços" de uma cultura africana supostamente alheia à brasileira ... Tais e~femismos_ não onseguem
tapar o sol com a peneira. A verdade é que p fundas e
amplas dimensões africanas permeiam a nossa · !J-Itura e a
nossa história e constituem a base integral e definidora da
identidade nacional brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Abolição da Escravatura
pouco ou nada fez para nos devolver a cidadania que nos
foi usurpada, junto com a nossa própria condição humana,
quando nos arrancaram das nossas terras e nos submeteram
ao mais hediondo regime escravocrata conhecido pelo ser humano. Pelo c_ontrário: as condições de" vida dos afro-brasileiros, após a Lei Aúrea, na prática representaram -uma segunda cassação de nossa_ cidadania.
.
.
O movimento negro vem afirinando, há anos, a questão
racial como uma questão nacional, um ''problema" não só
E·
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nosso, mas sobretudo das elites dominantes deste País. Enqua-nto não se tratar de recompor a plenitude da cidadania
dessa grande parcela de Sl!-ª população, o Brasil permanecerá
fragmentado, como uma família que perdeu ou afastou para
-sempre mais da metade d~ seus integrantes._
0 cerrie da questão está na identidade nacional. Men,cionei no início deste_pronunciamento os Senadores afro-brasileiros apenas para ilustrar esse fato. Enquanto o Brasil não
assumir a rica belezã de sua identidade africana, a maioria
de sua população ficará ·alijãda âo ConjUnto rlãdonal.
Poucos brasileiros sabem, Sr, Presidente, que pelo lado
afriCano, o Iado __da senzala, somos os herdeiros de uma civilização africana que deu à luz o chamado mundo ocidentaL
Poucos sabem, porque o fato foi escamoteado, distorcido e
falsificado durante séculos~ que a tão decantada civilização
grecÕ-romaita tem suas origens no Egito antigo, um país negro
africano, e que a civilização egípcia, por sua vez, nasceu
do coração da África, na região onde hoje se localiza Uganda,
Etiópia, Sudão e Quénia. E não estamos falando aqui de
cantigas e danças folclóricas. Estamos evocando a origem afri~
_ cana da ciência matemática, da geometria. da engenharia e
da arquitetura; do sistema filosófico dos mistérios; dos mitos
e dos deuses; das teorias da matéria de Aristóteles, Anaxágoras e Anaximandro; dos pensamentos creditados a Platão.
_Demócrito e Xenófanes. Todos beberam as fontes do conhecimento egípcio africano._ Estamos nos r~feríndo aos conhec_:imentos e práticas da medicina existentes a dois milénios antes
de Hipócrates, tido como pai da medicina. Verdadeiro pai
da medicina seria Athothis, filho do primeiro faraó egípcio,
ou Imhotep, que desenvolviam os conceitos e a prática de
anatomia, farmacologia, diagnose, oftalmologia, assepsia, hemostasia, cirurgia, vacinação, ginecologia e assim por diante,
desde 3.000 a. C. . . . .
.·
.
Sr. Presidente~ nãO é esta a hora de enumerar todas as
grandezas das civilizações africanas, os avançados estados políticos como Mali, Zimbábue, Gana e Songhai, com suas grandes concentrações urbanas, centros de conhecimento tecnológio e filosófico da África na época medievaL Basta assinalar
que, não fosse o holocausto da invasão européia, esse desenvolvimento africano autóctone teria seguido o seu curso natural.
É essa herança africana que o Brasil precisa conhecer
_ e assumir: a dignidade e o protagonismo do ser humano africano. Essa verdade nos foi negada durante cinco séçulos de
mentiras, fraudes e falsificações do eurocentrismo que se arrogava como arauto de uma suposta ciência. Para recuperar
sua _própria identidade nacional e resgatar a dívida que tem
para com seus cidadãos de origem africana, urge â Nação
b.Qsileira mergulhar nas dimensõe_s_mais profundas desta he--m_nÇ)>.civilizatória. Essas verdades têm qu~ ~e_r ~~sinadas nas
nOssas escolas, nos Ciac e nos Ciep, para restituir ao contingente majoritário da nossa gente o seu auto-respeito. a sua
auto-estima e a sua dignidade, fontes do protagonismo e da
realização humana.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. o meu trabalho_parlamentar nesta Casa dará seqüênda à(iuele iniciado em 1983
na Câmara dos Deputados. Se sou ou não o primeiro Senador
afro-brasileiro, pouco imp~r~a. Importa, sim, que eu possa
cumprir ·e-ste rilàndãto com honradez e dignidade, lutando
peJas causas do meu povo afro-brasileiro, que são as causas
da nossa Nação.
Axé!
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O Sr. Mauríciõ Corrêa --Senador Abdias do Nascimento, V. Ex~ me concede um aparte?
O SR. ABDIAS
NASCIMENTO...: Com muito prazer.

on
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EX~ traça, repito, u"fri excelente discurso, inaugura a sua partici-

pação nesta Casa de uma forma brilhante. Assim, é com grande orgulho, como integrante do PDT, que oUço o discurso
de y. Ex~ neste instante. Há pouco tempo, ·estando com o
nóssO Líder, Leonel Brízola, aqui em l3iasília, conversávamos
SObre a diplomacia ~fricana junto ao GovernO brasileiro. :b:
uma das mais excelentes, pelo primor dã sua inteligêrl.Cia,
pela cultura que esses embaixadores têm do Brasil. E cito
aqui, não querendo ser injusto com os outros, a presença
do nosso querido Embaixador Romão, expressão de cultura
e de sapiência que representa Angola em nosso País. V. Ex~,
-portanto, Senador Abdias do Nascimento, faz, no Senado,
um extraordinário disCUrso que faz·com que todos nós, do
PDT, nos Orgulhemos da sua presença· em nosso Partido. V.
E~~ ~- -'="~- !-P.telectual e um homem que já sofreu na car~Je
a experiência do exílio; V. Ex' é um bravo. E com muita
alegria que, neste instante, digo a V. EX" que todos nós do
PDT nos orgulhamos da presença desse negro, desse negro
paulista, que fez nome no Brasil inteiro e no mundo, que
é Abdias do Nascimento. Meus cumprimentos.

O Sr. Maurício Corrêa - Sou rriuitci ligado à poesia
do Senador Aureo Mello, porque S. Ex~ é um cláSsicO, é
um romântiC-o ·na poesia. E o grande poeta brasileiro Castro
Alves, que retratou com absoluta precisão a causa negra no
Brasil, escreveu aquele belo poema, A Cruz da Estrada. E
ele inicia dizendo - citarei apenas duas escrofes, tentarei
lembrar-me delas:
"Caminheiro que passa pela estrada,
Seguindo pelo rumo do sertão,
Quando vires a cruz abandonada,
Deixa-a dormir em paz na solidão.
Que vale o ramo de alecrim cheiroso
Que lhe atiras nos braços ao passar?
Vai espantar o bando buliçoso
Das borboletas que lá vão pousar."
É o retrato mais evidente, mais puro do tratamento de_suO SR. ABDIAS DO NASCIMENTO ~Muito obrigado,
mano com que o negro teve a sua sorte traçada no Brasil.
E eu me recordo aqui. Seitãâor Abdias do Nascimen~o. das Senador Maurício Corrêa.
Agradeço sobretudo a menção ao nOsso querido Embailições que hauri nesse_ extraordinário livro, nesse clássico da
literatura, da sociologia brasileira, que é Casa Grande & Sen- xador de Angola, Francisco R0mão, que também esteve nessa
zala, do inesquecível e saudoso Gilberto Freyre, em ql!-e ele viagem à Africa conosco, com o Presidente Collor. Além
menciona as origens da civílização brasileira, da cultura brasi- de Embaixador, S. Ex~ é um particípante assíduO de todos
leira, da_ nossa etn-ia·e- diz quC pelos sete Séculos de domínio os- eventos da comunidade negra no Brasil. E ele não é Embaimouro, em Portugal, na verdade quase t~dos nós que temos xador apenas em Brasília; ele corre o Brasil inteiro para dialoorigens na Península Ibérica trazemos o s_a_ngue afriçano nas gar e _conhecer _a realidade do nosso povo.
Somente queria lembrar ao Senador Maurício Corréa que
veias. E eu, como um filho de português, seguramente sou
descendente da raça brava dos africarios. E assim um grande tenho uma grande admiração por Joaquim Nabuco, mas tamcontingente do povo brasileiro, quer pela miscigenã.ÇãO caUSa- bém uma rest,rição, porque, no final do seu pensamento, ele
da aqui pelos elementos de interligação, como também pela desejava o desaparecimentO da raça negra no Brasil. Combatia
própria natureza da chegada, da o~ig~m .~os_ p~rtuguese~ ~o a abolição, mas também queria que o Brasil se tornasse branBrasil. Quero dizer que V. Ex• constrói um extraordinário cO. Ele também renegava a participação do sangue" negro
monumento com o seu pronunciamento, traçando um quadro na composição da nacionalidade brasileira. É com grande dor
realíssimo de como o negro é tratado no Brasil. Se buscarmos que digó isSo, porque admiro muito a sua ação parlamentar
as origens da abolição d~ escravatura, nós temos que tecer e, sobretudo, a sua ação jornalístic~ . Mas .. a bem da yerdade,
um quadro de vergonha para todos nós, porque, na v-erdade, é preciso que se registre esse lado negativo da enorme figura
e V. Ex• combate, a Lei Áurea foi um aviltamento até da do Sr. Joaquim Nabuco. Muito obrigado.
questão com que se tratou, com que se versou a-caüsa negra
_O Sr. Eduardo Supiicy...:. Permiie-me v. E.; um apa;te?
no Brasil. E o primeiro atO de reconhecimento decorreu do
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO- Com muita honra,
sangue do negro que ~-'?!r~.~-! que.jorr.ou ~a ~~talh~ do Pa:anobre
Senador Eduardo Suplicy.
guai. Os negros que- vieram do Paraguai tiveram o direitO
O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador Abdias do Nasde ser libertos, o que foi um absurdo, não só porque s-e·- o
reconheceu apenas pelo seu sacrifíCio, como não se lhe deu cimento, cumprimento-o por mais eSte pronunda~entC! que
a devida atenção. Na verdade, o império foi extremamente _y. Ex~ q·az à sua história, primeiro na Câmara dos Deputados
injusto com a causa negra. Joaquim NabucO, que foi o grande e depois no Senado Federal, inserindo nus Anais, e como
construtor, o grande paladino, um homem da aristocracia per- marco da sua luta, não apenas a assertividade do combate
nambucana, foi, na verdade, um baluarte da causa negra. -pela libertação do povo negro e de todos os descendentes
É dele aquele velho pensamento que V. Ex• conhece: "N_ã_o_ de escravos neste País, mas, em-especial, para o nosso conhecibasta libertar os_ escravos, é necessário acabar á)m a Cãusa mento, a história desse povo. mostrando a importância dos
da escravatura". O que V. Ex~ traça no seu discurso é exata- quilombos e da luta de pessoas corno-zumbi dos Palmares.
mente a reprodução desse ditado, desse aforisma verdadeiro V. Ex' mostra a condição dos negros-e dos descendentes de
que trouxe à cultura brasileira a sapiência e a altivez de Joa- escravos que, pouco mais de 100 ano~após a AJ:>olição~ contiquim Nabuco. Vossa Excelência falou nos bols6es de miséria, -nua- ã sofrer as conseqüências daquele regime, em função
onde a presença negra é dominadora. Portanto, há uma segre- de_ não ter a sociedade brasileira, desde então 1 tomado as
gação que, na verdade, supera- e V._Ex• salientou isso providências necessária-s para reverter a:s conseqüêncíàs de
muito bem - até a existência na África do Sul, porque lá mais de três séculos da escravidão. V. E~ teve a oportunidade
eles podem falar- hoje _bem mais -, graças aos sacrifíCiOs _I}ão apenas de fazer um históriCo de todos aqueles que, em
de muitos mártires, que inõrreram, graças, inclusive, à bravu- especial no Senado, tiveram ascendência negra, um trab.alho
ra, à altivez, ao denodado espírito de Nelson Mandela. V. importante para o nosso conhecimento, mas também de -rela-
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tara viagem que o Presidente Fernando Colfofd.C Mello fez
a Angola, à Namíbia, enfim, a alguns países africanos, recentemente. Quero registrar que! embora crítico do Ooverno COllor, avaliei cqm.o importante a iniciativa do Presi_9-eÍ1te-brasi~
leiro em ir à Africa, porque -a tendênCia de viagens de Chefes

de Estado, inclusive do Presidente Fernando Collor, vinha
sendo mais para os países do Primeiro- Mundo. Considero
necessário que t~nhamos uma interação com povos d_a Affié_rica Latina, da Africa e da Ásia no mínímo tão importante
quanto àquela que desenvolvemos com os povos· do_ ~rimeirõ
Mundo. Seria tão iniportaiite díaiOgãf-Com chefC-s de e-stado
dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra quanto com
os presidentes de Angola, de Moçambique, da Namíbia e
de outros países, bem como os nossas_ países-irmãos da América Latina. Na medida em que V. Ex~ teve a oportunidade
-bem fez o Presidente em convidá-lo, como representante
de povos afro-brasileiros no Senado, a partiCipar de sua comicondições
tiva - de ir à Áfrícã~- certamente está V. Ex•
de extemar ao Presidente medidas que se fazem necessária~,
hoje, para libertar de fato os negros pobres nas favelas, nas
prisões, nas Febem, nas Funabem, nas palafitas, nos moc;tmbos, 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 económica que caraCteriz()ll-o Governo Collor nos últimos 20 meses não-_foi c"oilSistente 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 estafei apoiando V.
EX' nessa luta. Muito obrigado ..

em

O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO - Muito obrigado,
Senador Eduardo Suplicy. Não disse no ineu discurso, mas
gostaria que ficasse registrado que realmente assisti a intenções. Estamos aguardando os a tos concreto~, a implementação
dos resultados dessas primeiras conversações.
Também gostaria de sUblinhar que há poucos meses passou aqui o ex-Presidente da Tanzânia, Mwaling Julius Nyerere, que falou insistentemente da qualifiCação do nosso País
para liderar o movimento que S. Ex~ preside ~aS Nações Unidas, o movimento Sul-Sul. Mas parece-me que o Brasil ãinda
estava reticente pensando no Primeiro Munçlo. No _entanto,
no discurso que proferiu nesses Pãíses african-áS, -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 - V. Ex;--ine permite
um aparte?
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 urll aparte
· a V. Ex• e ambos falaremos pelo PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mcira FilhÓ) .:.__Queria em nome
da Mesa chamar a atenção dos Srs. Senaõores--que- 0-teffipo
reservado para o. Senador Abdias do Nascimento já foi esgotado. 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.
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O ..;r. Cid Sabóia de Carvalho~ Sr. Presidente, tentarei
seguira. mérito dO apelo de V. Ex•, muito embora a motivação
seja contrária ao que nos pede. Ouerodizer ao Senador Abdias
d~_ ~asciii~:.~~to que o programa do nosso P~rtido, o PMDB,
é tipicamente anti-racista. QUerO dizer mais ainda, que o nosso
partido nqs trabalhos da Assembléia Naciona_l Constituinte
lutou muito pelos dispoSitivos co~st~t~:~cionais qüe toi'na!"Íl crime o racismo no Brasil. Até_ esperei de V. Ex~ um louvor
ã Assembléia Nacional Constituiitte e uma nota magn_~_ para
a atual Carta vigente no Brasil_. Na verdade, nós d9 PMDB
não ·costumamos olhar a cor da pele, não costumamos distinguir ninguém pelo tipo físico, pelo tipo racial e sim pelas
posições de honestidade, de honradez, pela ideologia, pela
defesa democrática e por esses princípios que tanto marcaram
a trajetó_ria do P~J:?B na defes~ _de todªs essas teses_ que
se fizeram vitoriosas ao fongo 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
muito carinh-o e muito respeito. Sou um dos que acompanham
a história do Brasil. Acostumado à luta abolicionista, somos
daqueles que admiram muito o poeta Castro Alves, aqui citado
de modo tão notório e tão sentime"ittal pelo Senador MauríciO
Cortêa. Não sei se V. Ex' citou TobiaS Barreto, mas conhecemos a nobreza desse_grande bra_sileiro, que poderia perfeitãtiiénte coristar do elenco organizado por V. Ex• Acampa·- nhamos a trajetóriã._de _Na9uço, conhecemos a sua correspondência, a sua biografia, notadamente um livro escrito por
sua própria filha. _Sabemos de como, no entanto, o racismo
triu-Iifóu no Brasil, mais como fato do que praticamente como
um ideário, não como a lei sOmente, porque ho_!.Jve momento
e"m' qúe o próprio legislador claudicou~ Na verdade, o racismo
sempre f<?i un_1 fato-, sempre foi um acontecimento inoral,
sempre foi um acontecimento ético. esteve sempre socialmente embutido no comportamento brasileiro, e nisso V. Ex~ tem
to"da razão em COQdenar. O que eu quero dizer a V. Ex",
em nome do PMDB, é que essas teses arttl-racistas triunfaram
no BraSil. Resta agora uma outra vitória, mais ampla e mais
difícil: tirar o racismo dos costumes, tirar o racismo do dia-adia, não permitir ·que as pessoas distingam as outras pelas
condições físicas, pelas condições raciais. Isso é que é realmente deplorável. Acompanhei com entusiasmo o discurso
de V. Ex~ Apenas queto dizer que eu não o distinguiria jaiitais
como um Senador negro, o prime-iro Senador afro. Isso não
é importante. Eu Só me apercebi, hoje, de alguma coisa nova
sobre o Senador Nelson Carneiro porque V. E~ falou. Eu
nunca notei a cor da pele do Senador Nelson Carneiro, nunca
observei isso. O que observei foi o seu talento. a sua conduta,
a sua honestidade, o seu trabalho profícuo em defesa da mulher brasileira. O que sei é que S. Ex' teve um grande_irmão,
Edson Carneiro, mesfre da cultura de que fala V. Ex' Esperava, também, do nobre Senador uma referência a um ex-colega nosso: AfonsO--Arinos de MellÕ Ffanco·;-esperava: de V.
Ex• uma consideração sobre a Lei Afonso Arinos. Até critico
V. Ex• nesse mister, porque, talvez, tenha abordado o lado
acre da questão. Mas a Lei Afonso Arinos foi algo nOtável
na história da legislação brasileira, lei essa que teve uma aplicaçã_oextraordinária. Aqui, convivemos com aquele grande cidadão,__ que nos deixa uma notável saudade. Sabíamos do seu
idcário que o levou à proposição daquele projeto que se transformou em lei. Por isso, nos associamos aos cuidados de V.
Ex\ à sua luta e, inclusive, a essa· valorização sociológica
da cultura afro-bras"ileirJ. Como ela é bela; como_ ela é_ interessante; como é importante estudar, não apenas outros aspectos
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culturais, mas até aquele aspecto meio SoCial, mci(rTeli,iioso,
que é o candomblé. E_ tantos assuntos que levar~m V. E~
à utilização de determinadas palavras que me entusta-smaram.
porque pensei que V. Ex~-teria outras ·mais para dOS ~izer
nesse longo e interessante discurso q_ue nos trouxe hoJe ao
Senado Federal. O PMDB abraça V. Ex•; considera suaB palavras da maior írliPóYtãncta~e só faz esse reparo; para que
ele se some ao mérito da sua palavra. Salve o velho Afonso

Arinos, que tanto lufou;como V. Ex~,
contra o racismo. Obrigado a V. Ex~

~-?~lve

a Constituição
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imposta TaciaÍmente pelo poder económico. V. EX" tem r-azão
nessa observação. Parabéns.
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO - Senador Cid Sabóia de _Carvalho, digo mais a V. Ex~: um povo que não
sinta essa mágoa, que não sinta essa indignaç,ão, já perdeu
a sua humanidade porq-ue é exatamente a nossa humanidade
que nos faz indignados contra as injustiças. E queremos corrigir apenas as injust~aS! Não queremos privilégios, queremos
igualdade de fato. E o que pretendemos.
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex~ Um apa-rte?

O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO- Com muito prazer,
O SR. ABD!AS DO NASCIMENTO - Ilustre Senàdor concedo o aparte a V. Ex~
..
.
aparteante, sinto-me muito.honrado com o apa:rte de V. E~
-O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Abdias do Nascimento,
Mas, ao mesmo tempo, gostaria também, de fazer certos repaV. Ex•, em seu discurso, traçou a saga da raça negra no Brasil,
ros. V. Ex\ por exemplo, se refere à Lei Afonso Arinos
quê, na verdade, é outra usurpa-ção das coisas do o_egro. Aqui saga da qual V. Ex~ é um doslíderes mais expressivos. V.
no Brasil, quando algo dá certo e-e-bom, não foi mais o Ex~ fez da razão maior da sua vida, a luta pela correção desses
negro quem fez, foram os brancos que fizeram. A Lei Afonso -desníveis sociais tãO injustos dentro d-a noSsa sociedade. Daí
a minha alegria erp verificar que o discurso de estréia de
Arinos é uma delas.
Não sei se V. Ex~ prestou atenção ao meu dÍscurso. A V. Ex• da tribuna da Câmara Alta do Brasil é_ coerente com
Convenção NaciOnal_ do Negro em ~ão_ paulo, reuni_da em tOdo o seu passado, com todos os _seus princípios, coerente
1945, foi quem, pela primeira vez, prOpôs-uma lei desse tipo. C6ftr-lõdos os seus conceitos·. V. Ex~ dignifica não apenas
Na Constituinte de 1946, a matéria náo foi aprovada e conti- a raça negra no Senado da R~pública_; V._ Ex~ dignifica a
nuamos lutando, até que Afonso Arinos apresentou um outro fõteiigência bi-asileira nesta Casa.
·o SR. ABDIAS DO NASCIMENTO- Muito obrigado.
projeto de lei.
.
. .
· .
·
Quero reiterar a boa vontade do Projeto de Lei de AfonSo _Para encerrar, Sr. Presidente, agradeço a presença ...
Arinos, embora tenha sido equivocado, porque em nada ajuO Sr. Antonio Mariz - Permite-me V. EX" um aparte?
dou o negro a se defender contra o _racismo._ Foi uma lei
O SR. ABDJAS.DO NASCIMENTO- Com muita honra.
que virou até uma arma contra os próprios negros, p·eta forma
como foi feita, exígíndo que o agressor declarasse explicitaO Sr. AntoDio Mariz - QUero, também; solidariz~r-se
mente que estava discriminando por uma questão -racial; a c-om V. EX~ peló disCui-so ·que PrOnurlcia nesta tard~ __que se
lei tornou-se inócua, pois sabemos que no Bras11 ninguém reveste de grande importância na luta da população afro-bratem coragem de dizer que é racista, que realmente discrimina sileira pelos seus direitos. Na verdade, na sua busca pela afirpor questão racial. A Lei não funcionou; e algumas vezes, mação da cidadania, po embate constante para dar substância
até, fez com que de tívirn_a o negro passasse a ser o agres-sor; aos formalismos das leis, à proclamação de direitos constitude vítima passava a ser o réu da própria lei. Quer dizer, cionais, a luta dos afro-brasileiros confunde-se com a luta
houve uma lei de aparente controle social da questão, mas do próprio povo deste País, do qual se constitui, na maioria.
realmente não a resolveu.
Num país estigmatizado pela desigualdade que condena a
Naturalmente, a lei é fruto daquela época. Compreendo maioria de sua população à pobreza, aos salários subumanos,
perfeitamente. Era muitO difícil fazer uma lei bem explícita ao desemprego, o discurso_ de V. Ex~ é um brado de protesto.
como é agora essa emenda __ à Constituição que V. Ex~, com É_ lUlla afifmação d_e compromisso com a raça que V. Ex~
muito acerto, diz que o PMDB apoiou. E foi isSo mesmo. assume com -justo orgulho e é também um instrumento de
Essa emenda - sim - tem eficácia porque não tem esse luta do próprio povo: a luta pela justiça, pela igualdade, pelo
escape. Mas a Lei Afonso Arinos não tinha como ser aplicada, exercíciO efetivo dos direitos consagrados na Constituição.
porque era muito ambígua.
Por isso, congratulo-me com V. Ex~ e trago-lhe essa solidaDe qualquer maneira, agradeço a sua declaraç_~() de que riedade.
o PMDB apóia esse tipo de proposição, porque vamos ter
O SR. ABDIAS DO NASCIMENTO- Muito obrigado,
muitas aqui, inclusive, essa de ação compensatória. Vemos que o negro tem uma desvantagem de 500 anqs. Senador Antonio Mariz. Sr. Presidente, quero agradecer pela
Como se pode falar aqui em igualdade de oportunidade ?e presença aos representantes diplom-áiicos da África, aos Srs.
as classes dominantes têm todas as vantagens e o neg!o !~m Embaixadores da China, Shen Yun-Ao; de Angola, Francisco
todas as desvantagens'? Como é que ele pode competir em -Romão de Oliveira e Silva; do·s Cainarões, Nguele Martin
Mbarga e Ministro Conselheiro Ambroise Mvogo, ao Consenível de igualdade?
- ---_ - _Tem que haver uma lei que restabeleça de forma indireta, lheiro Abdel Aziz Dawoud, do Egito e do Senegal, Embai·
sobretudo por meio da educação, esse handicap, essa desvan- xador El Hadji Diouf; à Prof\' Glória Moufa, representando
tagem que o negro sofre em relação aos -outros segmentos o Adido Cultural brasileiro em Cabo Verde, Dr. Carlos Moura, e â Prof' Benedita Damasceno, representando a Fundação
da sociedade_.
Cultural Palmares.
o Sr. Cid Sabóia M CarvaJiio - o que V. Ex• -acaba- - Muito obrigado a todos os amigos que aqui compareceram
de citar além de ter a parte do sentimento;_do r~ssentimeJ?,to, e agradeço muito ~queles que me apartearam, pois muito
da mágoa, II!_uito naturais, tem uma grande razão sócio-po- me-honi-ãrarn com a colaboração que deram ao meu discurso.
lítica. V. Eíf coloca muito bem ~ssa_ qu~stão_, porque essa Muito obrigado!
(Muito bem! Palmas.)
.diferença social não foi natural da sociedade, foi umã diferença
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ATO DO PRESIDENTE N• 13, DE 1991
Publicado no DCN, Seção Jl, de 30-1-91, que aposentou
ALIETIE NEY RA YOL MARTINS.
Apostila
Fica alterada para 29/30 (vinte e nove t'ririta ãvcis) a-proporcionalidade do tempo de serviço-constante deste, em virtude da servidora haver atingido mais um ano entre a autuação
do requerimento e publicação da sua aposentadoria.
Senado Federal, 13 de novembro de 1991. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 160 DE 1991
Publicado no DCN, II, de 31-1-91, que aposentou 10NE
RAMOS DE FIGUEIREDO.
.
Apostila
Fica alterada para 29/30-(vinte c nove trinta avos) a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste, em virtude da servidora haver atingido mais um ano entre a· autuação
do requerimento e a publicação da sua aposentadoria.
Senado Federal, 14 de novembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE Ni 196, DE 1991
Publicado no DCN, Seção II, de 2·2-91, qu,eaposentou
AMAURY GONÇALVES MARTINS, .. -·
Apostila
Fica alterada para 34/35 (trinta e quatro trillta e cinco
avos) a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste, em virtude do setvidor haver atingido mais um ano entre
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-a- ãiifuaÇão do requerimento e a pu-blicação da sua aposentadoria.

Senado Federal, em 13 de novembro de 1991.- Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 798, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competéncia que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretorã. n" 2, de 4 de abril cte 1973, e _tendo
em vista o que consta do Processt> PD-000726/91-5, resolve
aposentar, voluntariamente, a servidora Terezinha Lima Fernandes, Especialista em Informática Legislativaffécnicas de
Produção, Classe 2~. PL M20, do Quadro Permanente do
Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado
Federal - PRODASEN, nos ferm-os do art. 40, inciso III,
alínea "c", da Constítuíção da Replíhfiéa' Federativá do Brasil
__;_combinado com os arts. 67, 100 e 186, inci .. 0 III, alínea
_"c'_', da Lei no 8.112, de 11-12-90, e com o art. 76, inciso
V, §§5o e 89 do Regulamento do PrOdasen, bem assim com
a vantagem constante da decisão da Egrégia Comissão Diretora do Senado Federal adotada em sua 14~ ReuniãO Ordinária reaiiiada em 27-11-85, conforme Pró cesso P D-1 010/85-9 e com
a!'_ constantes da Resolução SF n\' 87, de I989 - artigos II
e 13- e dos Atos n•• 005, de 1989, e 001, de 1991, do
presidente do ConSélho de SupervisãO do Prodasen, com proventos proporcionai~ .ao tempo ~<? serviço correspondente à
razão de 27/30 (vinte e sete trinta avos) do seu vencimento,
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
FederaL
Senado Federal, 26 de novembro de I991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVI- N•I73

QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 1991

BRASÍLIÁ - DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
DECRETO LEGISLA TIVÕ Ni 216, DE 1991
Aprova o texto do Acordo Básico sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institucionais entre o governo da R,epública Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura, celebrado em Brasília, a 17 de julho de 1984.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado 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.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

Considerando que a Convenção sobre o Instituto fOí aproACORDO BÁSICO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA .DO BRASIL E O INS~ITUTO
vada pelo Decreto Legislativo n' 60, de 28 de junho de 1980,
INTERAMERICANO DE COOPERAÇAO PARA
. ~e promulgada pelo Decreto n• 86.365, de 15
setembro
A AGRICULTURA SOBRE PRIVILEGIOS E
de 1981, tendo o Brasil depositado, de acordo com o art.
33 da Conven_ç_~_q, seu iilstn.iiD,_ento de ratificação na SecretaIMUNIDADES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
O Governo da República Federativa do :?rasil, dora~ -_ria-Geral da Or.gaitização dos Estados Americanos;
vante referido como "Governo", de uma parte,
Considerando que o artigo 26 da Convenção dispõe que
e
O Instituto Interamericano de Cooperação para a Agri- uo Instituto gozará, no território de cada um dos Estadoscultura, referido doravante como "Instituto'',_ repre- Membros, da capacidade jurídica e dos privilégios e imUnisentado pelo seu Diretor-Geral, Dr. Francisco Morillo dades necessárias para o exercício das suas funções e para
a realização dos seus propósitos";
Andrade, de outra parte.
Considerando que, em 6 de março de 1979, foi aberta
Considerando que o artigo 27 da Convenção estabelece
â assinatura dos Estados Americanos ·a Convenção pela qual que os representantes dos Estados-Membros nas reuniões da
o Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas passou a Junta Interamericana de Agricultura e do Comitê Executivo
denominar-se Instituto Interamericano de Cooperação para e o Diretor-Geral gozarão dos privilégios e imunidades corresa Agricultura e foram ampliados os seus propósitos e reformu- pondentes a seus cargos _e necessários para desempenhar com
lada a sua estrutura básica;
independência suas funções;

de
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EXPEDIENTE
CI!NTRO GRAPIOO DO SI!NADO PBDERAL
p..w;os I'ORTO

DIÁIIJO DO CONGRESSO NACIONAL
lap<eao oob respoJtAbilidacle da Mela do Scuclo Pccleral

Din:lor-Oenl do Seudo Pedenl
AOACIEL DA SILVA MAIA
Diretor F..laeclltivo

ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dire1or Adaiailtrativo

LUIZCARLOS DI! BASFOS
Diretor Iad..trial
PLORIAN AOOUSIO CQUI1NHO MADRUGA

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

. Direlor Adjuto

Considerando que, conforme o artigo 28 da Convenção,
"a condição jurídica do Instituto e os privilégios e imunidades
que devem ser concedidos a ele e ao seu pessoal serão determinados em acordo multilateral que celebrem os Jist~dos-Mem
bros da Organização- dos Estados Americanos ou, quando
se considerar necessário, nos acordos que o- Instituto celebre
bilateralmente com os Estados-Membros";
Considerando que o artigo 29 da Convenção dispõe que,
"para realizares seus fins, e em conformidade com a legislação
vigente nos Estados Membros, o Instituto poderá -~~le]:)r3.:r
e executar contratos, acordos ou convênios, pOssuir recursos
financeiros, bens imóveis e -semoVentes; e adquirir, vender,
arrendar, melhorar ou administrar qualquer bem ou propriedade";

Considerando que, segundo o artigo 25 da Convenção,
o Instituto, ad referendum do Comitê Executivo e por intermédio do Diretor,;;Geral, poderá aceitar contribuições especiais, heranças, legados ou doações, contanto que os mesmos
sejam compatíveis com a riatureza, os propósitos e as normas
do Instituto, e convenientes a seus interesses;

Tiragem 2.200 e>cemplara.

dades e Relações Institucionais, cOiisubsta.nciadO D3s cláusulas
seguintes:
SEÇÃO I
Da capacidade Jurldica do Instituto

ARTrGO I
O Instituto possui personalidade jurídica para:
a) celebrar e executar contratos, acordos ou convênios;
b) possuir recursos financeiros, bens imóveis, móveis ou
semoventes;
__
. .
·c) adquirir, vender, arrendar, melhorar ou administrar
qualquer bem ou propriedade;
d) instaurar processo judiciais;
e) aceitar contribuições especiais, heranças, legados ou
doações, contanta que o_s mesmos seJam compatíveis com
a natureza, os propósitos e as normas do Instituto, e convenientes aos seus interesses.
SEÇÃO II
Dos Pr~vilégios e

lmu~idades

dQ Instituto

Considerando que, de acordo com o artigo 30 da Convenção, o Instituto seguirá ma::O.tendo o seu EsCfitório no Brasil,
através do qual serão sustentadas as suas relações institucionais
e serão coordenados e executados os programas de cooperação
técnica para, em consonância com os seus propósitos, atender
aos interesses prioritários do Brasil relacionados com o desenvolvimento agrícola e o bem-estar rural;
-

ARTIGO 2
. O Instituto, bem como seus bens e haveres, em qualqUer
parte e em poder de qualquer pessoa, gozarão de imunidade
contra todo process.o judicial, salvo nos ·casos particulares em
que renuncie expressamente a essa imunidade. Subentendese, entretanto, que essa renúncia de imunidade não terá o
efeito de sujeitar os citados bens e haveres a nenhuma medida
de execução.

Considerando que, para atualizar a situ-açâO jurídica do
Instituto no País e dispor sobre os privilégios e imunidades
que a este ser outorgarão, se faz mister reformular o "_AC9rdo
Básico entre o GOverno do Brasil e o Instituto Interamericano
de Ciéncias AgiODóinlCas sobre Privilégios e Imunidades do
Instituto'', que foi ap-rovado pelo Decreto Legislativo n~ 58,
de 1970, e promulgado pelo Decreto n' 67.541, de 12 de novembro de 1970;

ARTIG03
Os lOcais do I~stituto são inviOiáveiS. Se:us bens e haveres,
em qualquer parte e em poder de qualquer pessoa, gozarão
de imu_!l_i4ade COJ1~ra busca,_ requisição, confisco, expropriação
e contra qualquer outra forma de coação ou intervenção, seja
de caráter executivo, administrativo, judicial ou legislativo.

CoriSiderando que o·Direior-Geral do Instituto foi deVi~
damente autorizado pela Junta Interamericana de Agricultura, mediante Resolução IICAIJIA/Res. 24 (11-E/82), para
•negociar e subscrever Acordo:s Básicos sobre Privilégios e
Imunidades com os Estados-Membros, à luz da nova Convenção.
Convieram no presente Acordo Básico entre o Gover:õ.o
da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano
de Cooperação para a Agricultura sobre Privilégiós e Imuni-

ARTIG04
Os arquivos do Instituto e todos os documentos a ele
pertencentes ou que se achem em seu poder serão invioláveis,
onde quer que se encontrem .
ARTIGO 5
O Instituto, assim como seuS haveres, rendas e outros
bens, estarão:
a) isentos de toda contribuição díreta, subentendendo-se,
todavia, que não será redamada isenção no que se refere
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d) isenção peSsdã.l e para seus cônjuges, no que diz respeia contribuições que de fato constituem remuneração porservi. to a todas as restrições de imígração, a toda formalidade_ de
ços públicos;
b) isentos de direitos aduaneiros, proibições ou restrições registro de estrangeiros e todos os serviços de caráter nacional;
e) direito às iriesmas franquias concedidas aos represenem relação aos artigos que se_ importem ou exportem para
uso oficial. Os artigos que se íinportem Jivres de direitos não tantes de governos estrangeiros em missão oficial temporária
serão vendidos no País, senão em conformidade com as condi- no tocante às regulamentações monetárias ou de câmbio;
f) direito _às mesmas imunidades e _franquias concedidas
ções que o Governo estabeleça;
-_
c) isentos de direitos aduaneiros~ proibições e restrições aos enviados diplomáticos, com relação às suas bagagens pessoais; e
para a importação e exportação das suas publicações.
g) direito a tais outros privilégios, imunidades e_ faciliARTIGO 6
dades compatíveis com o disposto nos parágrafos anteriores,
Sem ser atingido por determinações fiscais, fegUTaiDe.ntOs dos. quais gozam os ~nviados diplomáticos, com exceção do
direito de reclamar i'Senção de direitos aduaneiros sobre objeou moratórias de espécie alguma:
a) o Instituto poderá ter em seu poder fundos, ouro ou tos importados que não sejam garte de sua bagagem pessoal
qualquer espécie de divisaS e moviritentar sua:s c-ontas em qual- ou ae· Infpostos de venda e taxas de consumo.
quer moeda;
ARTIGO 10
b) o Instituto terá liberdade de transferir os seus furidos,
O
disposto
no
artigo
anterior não ê aplicável no caso
ouro ou divisa, de um país para outro, ou_ dentro do próprio
país, bem como a de converter em qualquer outra moeda de representante ou ·pessóal de nacionalidade brasileira.
as divisas em seu poder.
SEÇÃOIV
No exercício desses direitos, o Instituto dará a devida
Dos Privilégios e Imunidades do Pessoal
atenção às observações que porventura faça b --am,-errio, ná
ARTIGO 11
medida em que possam ser levadas em conta s~m prejudicar
seus próprios interesses.
O -Diretor~G~ral do Instituto, quando em misSãÕ--oficial
no Brasil, desfrutará dos privilégios, imunidades, isenções e
ARTIGO 7
franquias outorgadas aos chefes de missões diplomáticas.
O Instituto gozará no Brasil de um tratamento similar
ARTIGO 12
ao concedido a qualquer Governo, compreendida a sua missão
diplomática, no tocante às prioridades, tarifas, sobret~rifas
O Subdiretor-Geral, os SubdiretOres-Gerais Adjuntos e
e taxas de correio, cabogramas, telegramas, telex, radiOgra- o Diretor de Área, Quando em missões oficiais no Brasil,
mas, telefotos, comunicações telefónicas e outrOs ·meiOs- de receh~rão o mesmo tratamento e desfrutarão dos mesmos
comunicações, assim coíno sobre as tarifas de imprensa para privilégios e imunidades que os agentes diplomáticos.
as informações à imprensa e ao rádio. A correspondência
ARTIGO 13-·
oficial e outras cori:iuiiíções oficiais ào _Instituto nâo serão-- ·
censuradas.
os-fUncionários do quadro do PeSS~al_ Internacjo~ài dO
InstitUto, no cumprimento de missões oficiais. gozarão de
ARTIGOS
inviolabilidade de suas bagagens, papéis e- documentos, e estaO Instituto terá- o direito de empregar có-dfgOS,--ãSsim rão i~entos de- toda contribuição e impostos sobre salários
como de expedir e de receber sua correspondência por correios ou vencimentos pagos pelo Instituto._
ou malas, que gozarão dos mesmos privilégios e imunidades
- -- que os c~rreios e malas diplomáticaS.
ARTIGO 14
Os funcionários do quadro' do Pessoal do Instituto gozarão de imunidade contra todo processo judicial relativo a palaSEÇÃO III
vras e~ritas ou faladas e a todos os atos por eles praticados
Dos Privilégios e Imunidades dos
Representantes dos Estados-Membros
em caráter oficial.
ARTIGO 15.
ARTIG09
Os representantes dos Estados-Membros participantes
das reuniões da JUnta Interamericana de Agricultura e do
Comitê Executivo, realizadas no Brasil, assim como o pessoal
que integre as respeCtivas delegações, durante o período de
exercício de suas funções e no curso de suas viagens de ida
ao local da reunião e regresso, gozarão dos privilégios e imunidades seguintes:
a) imunidade de arresto pessoal ou de retenção e embar.go de suas bagagens pessoais, e de imunidade contra qualquer
processo judicial com relação aos atos por eles praticados
ou expressões emitidas, sejam orais ou escritas, nq qesempenho de suas funções;
b) inviolabilidade de todos os seus papéis e documentos;
c) direito de fazer uso de códigos e de receber documentos e correspondência por mensageirõs ou maias postais
seladas;

Os funcionários do quadro do PeSs"OãJ Internacional do
Instituto, de nacionalidade não brasileira, e não Residentes
Permanentes no Brasil, quando estejam no País, terão as seguintes prerrOgativas:
a) gozarão de imunidade, tanto eles como seus-cônjuges
e out:.:-os membros das suas famflias, que vivam às suas expensas, quanto às restrições de imigração e de registro de estrangeiros;
b) ser-lhes-ão concedidas, no tocante ao movimento internacional de fundos, franquias idênticas às de que desfrutam
os func_ionários de categoria equivalente pertencentes às missões diplomáticas acreditadas junto ao Governo;
c) gozarão, assim como seus cônjuges e demais membros
da famflia, que vivam à.s suas expensas, das mesmas facilidades
de repatriação que os enviados diplomáticos, em ocasiões de
crise internacional;
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d) poderão importar, livres de direitos, seus móveis,
utensílios e objetos pessoais, ap6s haverem tomado posse de
seus cargos no Brasil;
e) estarão isentos de todo serviço de caráter nacional.

ARTIGO 16
O Diretor-=-Geral do Instituto ou seu representante autorizado comunicará ao Governo os nomes dos funcionários e
pessoas para fins de ctmcessâo dos privilégios e imunidades
mencionados nos artigos anteriores.
ARTIGO 17
O pessoal do Instituto que trabalha permanentemente
no Brasil, e que não faz parte do Pessoal Profissional Internacional, estará regido conforme a legislação trabalhista e de
previdência social brasileira.
SEÇÃOV
Da Natureza dos Privilégios e Imunidades

ARTIGO 18
Os privilégiOs e inlunidades são _concedidos aos representantes dos Estados-Membros para salvaguardar o livre exercício de suas funções relativas ao Instituto. Por conseguinte,
os Estados-Membros deverão renunciar a tais privilégios e
imunidades em todos os casos enr qu:e, a setfjUízo, ·os mesmos
acarretem embaraço ao livre curso da justiça e quando a citada
renúncia não venha a prejudicar os fins para os quais a imunidade foi outorgada.
- ARTIGO 19
Os privilégios e imunidades Sâo cOncedidos aOs funcio- -·
nários do quadro do Pessoal Profissioriafiritei-iiaclCina( exclusivamente no interesse do Instituto. Desta forma, o DiretorGeral poderá renunciar aos privilégios e imunidades concedidos a um funcionário, sempre que, a seu éritério, o seu
exerpício venha a impedir oc:urso da justiça -e quart~o a_ citada
renúncia possa fazer~se sem qüe se prejudiquem ~Hdnteresses
do Instituto. No caso do Diretor-Geral, caberá à Junta Interamericana de Agricuftura do Instituto proceder à renúncia de
imunidade.
ARTIG020
O Instituto, quando solicitado. colaborará com as autoridades competentes no sentido de facilitar a administração
adequada da justiça, velar pela observância dos regulamentos
de polícia e evitar todo abuso a que pudessem dar lugar os
privilégios e imunidades de que trata _o presente Acordo. ARTIG021
O Instituto tomará as medidas que sejam necessárias para
a solução adequada das controvérsias:
a) que se originem em contratos ou outros ajustes de direito privado em que o Instituto seja parte;
b) em que seja parte um funcionário oti membro do quadro de pessoal do Institu'to, com referência às quais goze
de imunidades, no caso do Diretor-Geral não haver renunciado a tais imunidades 'de acordo com o·artigo 19.
SEÇÃOVI
Do Documento Úficiitl de VIãgem
ARTIG022
O Documénto Oficial de Viagem emitído pela Organização dos Estados Americanos em nome do funcionário do
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Instituto, reconhecido e aceito como válido para os efeitos
de entrada e saída do País, nas viagens de caráter oficial.
ARTIGO 23
Os pedidos de vistO_ em Jocumento Oficial de Viagem
ou em passaporte de funcionários do Instituto, quando solicitados por este, para firis de missão oficial, serão examinados
no mais breve prazo possível.
ARTIG024
O Governo concederá facilidades na obtenção -d"e visto
para funcionários do Instituto e pessoas que forem indicadas
pelo mesmo para realizar-ciclos de estudos e estágios, participar de conferências, seminários e atiVidades, bem como
acompanhar o desenvolvimento de seus programas no Brasil.
SEÇÃOVII
Do Escritório do Instituto no Brasil

ARTIGOZS
O Instituto desenvolverá os seus programas, projetas e
atividades através do Escritório no Brasil~ sediado na cidade
de~Brasflia, DF, bem como das unidades de operação estabelecidas no País, quando necessárias, jllrito a instituições m,tcionais, para fins de cooperação técniCa.
ARTI0026
--- O EsCritório será dirigidO por 'um funcfõiláriÓ nOmeado
pelo Diretor-Geral como Diretor e Representante, que terá
_a reQresentação legal do mesmo, por delegação do DiretorGeraL
ARTIG027
- O Escritório, atuarido no âmbitO do desenvolvimento
agrícola e do bem·estar ·rural, terá as funções principais seguintes:
a) representar a Direção Geral ante as autoridades brasileiras rios ato_s e assuri.tos- relacionados com as funções do
Escritório e naquelaS em que seja autorizado pelã mesma;
b) promover, orientar e coordenar as atividades e operaçõ~s do Instituto no Brasil;
c) manter relações institucionais e de cooperação técnica
com o objetivo de apoiar os esforços de desenvolvimento
económico, social, educacional e científico-tecnológico;
d) propo-rcionar cooperação técnica para formulação e
implementação de projetas e colab_orar na identificaç-ão de
fontes de financiamento;
e) promover relações de cooperação e coordenação com
outros organismos internacionais e agências de assistêricia bila·
teral que, visando a objetivos senielhantes, atuem no País.
ARTIG028
As ações de cooperação técnica desenvolver-se-ão à base
dos programas aprovados pela Junta Interamericana de Agricultura ou dos Convênios de Operação correspondentes a
projetas especffiCos acordados com órgãos competentes, nos
quais definir-se-ão erri cada caso os objetivos, a metodologia
de trabalho, as contribuições e facilidades, bem como as obrigações que correspondem a cada uma das Partes Convene~tes.
ARTIGO 29
O Governo e o Instituto determinarão as p_rioridades naCiOnais parã selecionar as áreas de concentração das ações
de cooperação técnica dó Instituto no Brasil.
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ARTIG030

As Partes Convenentes comprometem-se a estabelecer
um mecanismo de enlace entre o Governo e a Direção Geral
do Instituto, a fim de manter comunicação sobre a realiZação
de projetas, programas e outras atividades de interesse mútuo.

ARTIGO 31
Os programas, projetas e atividades do Instituto no Brasil
seráo financiados com recursos provenientes da arrecadação
das cotas anuais dos Estados-Membros fixados pela Junta,
bem como recursos de outras fontes, oriundos de contratos,
convênios, contribuições especiais e airi.da rendas auferidas

pelo Instituto.
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ARTIG034
O presente Acordo Básico_ ficará sujeito à apfovação das
autoridades competentes e entrará em vigor trinta dias após
a notificação de que foram cumpridas as respectivas formalidades legais.

ARTIG035
Qualquer alterãção' do presente Acordo Básico deverá
ser aprovada pelas Partes Convenentes, que se consultarão
previamente.

.ARTIG036

ARTIG033

O presente Acordo Básico terá duração indefinida, mas
podeiá ser denunciado a qualquer momento, mediante notificação escrita por qualquer das Partes Convenentes, cessando
seus efeitos após transcorridos seis meses a contar da data
de recebimento da notificação de denúncia pela outra Parte
Convenente.
Em fé do que, os Representantes acima indicados firmam
o presente Acordo Básico sobre Privilégios e IniUnidades e
Relações Institucion_ais do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agriculfui"a.

As dúvidas ou controvérsias referentes ã interpretação
ou à aplicação do presente Acordo Básico~ que não Possam
ser dirimidas por entendimento entre as Partes Convenentes,
serão submetidas à arbitragem por solicitação- de qualquer
das Partes. Caso persistam as dúvidas ou controvérsias~ elas
serão submetidas à Corte Internacional de Justiça.

Feito na cidade de Brasíliã, aos 17 dias do mês de julho
de 1984, em dois exemplares originais, no idioma português.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro
Saraiva Guerreiro. - Pelo Instituto Interamericano de Coo·
PeraçãO para a AgricuJiura: Franci_sco Morillo Andrade.

ARTIG032
O Governo, através de órgãos da administração di reta
ou indireta, poderá prestar apoio para o efetivo funcionamento tio Instituto no Brasil e a mais plena realização dos
seus propósitos de cooperação técnica.

SEÇÃOVlt!
Das Disposições Finais

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• 217, DE 1991
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.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" É aprovado o texto do Acordo Geral de Cooperação entre o Governo da República
Federativa do Brasil c o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, concluído cm
Brasilia, a 26 de junho de 1984.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de novembro de 1~91. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

ACORDO GERAL DE COOPERAÇÃO ENTRE O
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PIÚNCIPE
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da Repúb1ica Democrática de -São Tomé
e Príncipe, a seguir designadas Partes Contratantes,
Considerando o interesse em reforçar os laços de amizade, solidariedade e cooperação entre os seus respectivos povos,
Reafirmando a sua firme adesão aos objetivos e princípios
da Carta das Nações Unidas,

Desejando promover, desenvolver e reforçar a cooperação entre os dois povos e países, com base nos princípios
internacionalmente reconhecidos de igualdade, benefício recíproco, respeito mútuo pela soberania e integridade territorial~
não-ingerência nos assuntos internos, e de autodeterminação
dos povos na livre escolha de seu sistema polítiCo-social e
de seu processo de desenvolvimento,
Acordam o seguinte:

ARTIGO I
1. As fartes Contratantes estabelecerão entre si, numa
base de igualdade, relações de cooperação económica, científica, técnica e cultural.
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2. As formaS e condições de cooperação- previstas no
.número anterior serão objeto de acordos ou programas espew
ciais qUe concretizaião o presente Acordo.
ARTIGO II
As Partes Contratantes. convêm em que a cooperação
se concretize nos campos económico, cieiitífico~ técnico, tecnológico, cultural, de formação de péssoal, e em outros que
eventualmente venham a ser acordados.

ARTIGO III
As Partes Contratantes concordam em estabelecer uma
Comissão Mista para ã --cooperação Económica, Técnica,
Científica e Cultural composta por delegações das duas Partes,
dirigidas por membros a serem designados por cada uma das
Partes Contratantes_.
ARTIGO IV
À Coniissão Mista compete, em especial:
a) acompanhar e dinamiZai- a eXe"ciJ.çáo dO presente Acor·
do e de outros acordos concluídos ou a serem concluídos
entre os dois parses;aiiãlisar e propor medidas para ultrapassar
as dificuldades resultantes da sua aplicação;
b) submeter propostas aos Governos dos dois países refe:.
rentes aO desenvolvimento das relações económicas, comerciais, cieilfíficas;-récnicas e culturais entre os dois paíse"s.
2. A Comissao _Mista, a reunir-se, em princípio; de três
em três anos, adotará, na sua primeira sessão, o seu Regulamento Interno.
ARTIGO V
1.
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Quaisquer divergência de interpretação que possam Surgir na aplicação do presente Acordo ou dos acordos que ve·
nham a ser concluídos em seu desenvolvimento, serão resolvidos purmútuo consentimento, dentro do espírito de amizade
e cooperação, no âmbito da Comissão Mista, sem prejuízo
de outras disposições especiais a serem incluídas nos respec·
tivos acordos.
ARTIGO VI
As modificações ao -p-re-sente Acofdo Geral podem sei
efetuadas por mútuo consentimento. Entrarão em vigor na
forma da legislação interna de cada Parte. A intenção para
tal modificação deverá ser cOmunicada, por escrito, ã outra
Parte Contratante, com pré·aviso de seis meses:
-.ARTIGO VII
1. O presente Acordo será subm~t_ido à ratificação, de
conformidade com os procedimentos constitucionais de cada
urna das Partes Contratantes.
2. Entrará em vigor a partir da data de troca dos instru·
mentos de ratificação, a ter lugar em São Tomé, Capital da
República Democrática de São Tomé e Príncipe.
3. Poderá ser denunciado por qualquer das Partes Con·
tratantes, mediante notificação com a: -antecedência de seis
meses.
Feito em Brasília, aos 26 dias do mês de junho de 1984,
em dois originais, na língua portuguesa, igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro
Saraiva Guerreiro- Pelo Governo da República Democrática
de São Tomé e Príncipe: Maria de Amorim.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 213• SESSÃO, EM 27 DE NOVEMBRO
DE 1991

llo, Marluce Pinto, Chagas Rodrigues, César Pias e Mareio
Lacerda.
1.1.4 - Comunicações da Presidência

1.1 -ABERTURA

1.1-1- Fala da Presidência

-Finalidade da sessão destinada ao_ co_~parecimento
do Senhor Ministro de ES:"tado da Infra·Estrutura, Dr. João
Cerdeira de Santana, a fim de prestar esclarecimentos sobre
a Rodovia Ttansamazônica (BR-230), sobre Sistema Viário
Federal da Região Amazónica e sobre pl-ograriras-p-a-ra implantação de projetes de gera-ção de energia hidrelétrica
~
na Amazónia. -1-1-2- Exposição do Ministro de Estado da Infra-Estrutura, Dr. João Cerdeira de Santana
1-1-3- Fase de Interpelações

Senadores Coutinho Jorge, Esperidião Amin. Eduardo Suplicy, Garibaldi Alves Filbo, Amir Lando, Carlos
Patrocínio, Pedro Simon, Amazonino Mendes. Áureo Me·

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19 horas, com Ofdern do Dia que designa.
-Cancelamento da sessão extraordinária do Senado,
convocada anteriormente para as 18 horas e 30 minutos·,
de hoje.
1-1-5- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.2 "-'- ENCERKAMENTO
2- ATA DE COMISSÃO
3- MESA DIRETORA

4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 2133 Sessão, em 27 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Carlos De'Carli e Beni Veras
ÀS 14 flORAS F 30 MINtn'OS, ACHAM-SE PRESENTES OS SJ<S. SENIIDOI<BS:

Os Srs. Senadores s.erão notificados pelo Serviço de Som
da Casa para que, no momento determinado pela Mesa, venham ao plenário~ -_
- -__ A P!esidência·Iernbra ainda que, às 19 horas de hoje,
será realizada sessão do Congresso Nacional. A Mesa espera
e confia que, com o número exigido pelo Regimento Comum,
lá estejam Senadores e Deputados para que se consiga cumprir
a extensá pauta de vetos presidenciais e, a partir daí, se inicie
o exame de outras matérias constantes da pauta do COD.gi'esso
Nacional.
(Acompanhado da comissão designada pelo Sr. Presidente, tem ingresso no recinto o Sr. Ministro, que -ocupa
a cadeira a S. Ex~ reservada.)

Affonso C'.arnargd - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Amazonino Mendes - Amir Lando - Antônio Mariz Beni Veras - Carlos De'C'.arli - Carlos Patrocínio - Chagas
Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho - Coutmho Jorge - Dario Pereira -Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - 1-!duardo Suplicy- F..lcio Álvare.• - Espcridião Amin - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollembcrg - Garibaldi Alves Filho Gerson (~mata - Henrique Almeida - Humberto Lucena Hydekel Freitas- João Calmon- João França- Joao Rocha
-Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Jos~ Eduardo- JoO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presisé Fogaça -José Paulo Biso! -José Richa -José Sarney J utahy Maga! haes - Lavoisier Maia - l.evy Dias - Lourem- dência esclarece aos Srs. Senadores que o Ministro da Infraberg Nunes Rocha - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Estrutura disporá, na parte inicial desta sessão, de um espaço
Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda- Marco Mac1el- Má- de tempo de trinta minutos para a exposição que entender
rio Covas- Martuce Pinto- Maurício C'.orrêa - Mauro Bene- fazer a esta Casa, para o pleno conhecimento dos Srs. Senadovides- Me1ra Filho- Nabor Júmor- Nelson Carneiro- Nel- res, e que as interpelações a S. Ex~ obedecerão a uma ordem
son Wedckm- Ney Maranhao - Onofre Quinan - Oziel Car- de insciiÇão. Cãda um dos interpelantes disporá de cinco minuneiro - Rachid Saldanha Derza - Raimundo Ltra - Ronaldo tos. O Ministro João Santana disporá de igual temp(). Se
Aragao - Ronall 11to - Ruy Bacelar - Valmir Campelo - for o caso, registrar-se-_á a réplica,_ em dois minutos; e a tréPlica, também em dois minutos. É o que dispõe a Lei Interna
Wilson Martins.
desta Casa. __
A Presidência convida S. Ex~ o Sr. Ministro João Santana
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 62 Sfs-. Senã.d.Ores. Ha- a-· ocupar uma das tribunas da Casa para a exposição inicial
e~ a segui!", as interpelações, de conformidade com a lista
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
de inscrições que se acha sobre a mesa.
Sob a proteção de Deus, iniciámos nossOS trabalhos.
_. __ T~~· portanto, a palavra o Sr. MinistrO João Eduardo
__
O SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides) - Nos termos Cerdeira de Santana.
do Requerimento TI"' 641, de 1991, comparece a es{a Casa
o Excelentíssimo Senliof Ministro de Estado da Iflfra-EstruO SR. JOÃO SANTANA (Ministro de Infra-Estrutura)
tura, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana.
---,Exm~ Sr. Senador Mauro Benevides, digno Pr_esidente do
Para introduzir S. Ex• em plenário, a Presidência designa Senado Federal; Exm~ Srs. Senadores Alexandre Costa e DirComiSsão formada pelos Srs. Senadores Henrique Almeida, ceu Carneiro, membrOs componenteS da Mesa; Exm 9 Sr. Senador Marco Maciel, Líder do PFL;· Exm" Sr. Senador Coutinho
Marco Maciel e Coutinho Jorge.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que se ·encontram Jorge, autor -da convoçação deste Ministro ao Senado; Srs
em seus gabinetes que se desloquem, imediatamente, para e Srs. Senadores, Srs. Deputados; minhas seJ!:horas e meus
o plenário, porque vai-se iniciar a exposição dO Sr. Ministro senhores é com grande satisfa'ção que estamos- presentes nesta
João Cerdeira de Santana, que já se encontra no Gabinete Casa, hoje, atendendo à convocação do ~enado Federal, para
q~-~- possamos compartilhar com V. EX' 5 , Senadores da Repúda Presidência.
Convo_co, pois, todos os Srs. S_enadores Parao que; tOffi"ã~ blica, algumas das nossas visões e um pouco do nosso trabalho
do assento nas respectivas bancadas, participem da sessão frente ao Ministério da Infra-Estrutura no Governo do Presida tarde de hoje, durantê! _a qual se OtJVirá a exposição dO dente Fernando Collor.
Embora o tema da convocação se restrinja aos aspectos-Sr. Ministro da Infrã-Estrutura, Dr. João Eduardo Cerdeira
de s-antana e, a segui.i', ·aSinle-rpelações, de conformidade da Amazônia, notadamente à questão élos transportes e da
com a lista de inscrições, que desde ontem se acha â disposiÇãO energíd, pará ·que fique mais clara a nossa linha de raciocínio,
gostaríamos de iniciar fazendo algumas ponderaçõe~ sobre.
dos Srs. Senadores.
a atuação do Governo Collor em relação à infra-estrutura
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- nacional, para que- aí, sim- possamos entender a natureza
dência lembra aos Srs. Senadores que, tão logo se encerre· das açó_es e do_~_ projetas que estamos desenvolvendo e pretenesta sessão, deverá se realizar sessão extraor4inária, QU.arido demos desenvolver especificamente para a região amazônica
serão apreciadas importantes matérias.
dO País.
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Em primeiro lugar, não seria Cansativo relembrar que que tivéssemos oferta ao setor,económico privado, para que
a opção do Presidente Fernando Collor de monta r o Ministério este, tendo demaizda~ tendo a necessidade de fazer novos
da Infra-Estrutura e reunir numa única organizaÇão adminis- inyestimentos, i~stalação de fábricãs, ligação 9~ Ínáquii:tas ou
trativa, numa única instituição, as funções anteriOrmente leva- mesmo a utilização. da energ~a domiciliar, não fosse privado
das a cabo por quase.quatro·miniStériosdiferentes- Os-âD.figos desse insurito básico para população e para a economia nacioMinistérios das Minas e Energia, Comunicações, Transportes naL
e parte do Ministério da Indústria e do Comércio, notadaConseguimos, já no prlmeíro ano 'do Governo Collor,
mente a parte siderúrgica-, baseou-se, sem dúvida, em dois retomar as obras de Xingó, extremamente imporHm-te não
aspectos principais: primeiro~ o Estado brasileiro vivia - e
só para o Nordeste mas para todo o sistema hidrelétrico
ainda vive - uma crise financeira sem precedentes e neces- nacional.
sitava potencializar ao máximo OS recuis()S ·auferidos com re- - Para que V. Ex~s tenham idéfa da magnitude -e da imporceitas próprias, a partir de recursos tributáriOs~ ou atrav~s tância dessa obra concluiremos Xingó até 1994, inclusive com
de empréstimos, para fazer frente à demanda reprimida, parti- a antecipação do cronnograma para o mês de agosto de 1994,
cularmente nessa área de infra-estrutura. Se tivésSemos essa o que significa O Brasil construir um Chile ou três Uruguais,
máquina dividida por mais de uma estrutura administrativa, em termos de capacidade _de_ energia hidre_létrica instalada.
provavelmente· teríamos algumas difiCuldades e deficiências
_ Xing6 faz-parte da articulação do setor hidrelétrico naciopara organizar essas funções do Estado, para que as várias nal e, particularmente, é o último aproveitamento do rio São
ações de infra-estrutura fossem feitas de maneira compar- FranciscO, daquela região do País, que necessita, oo~ grande
tilhada, articulada e com maior eficácia:·~ · caré:ncia, de energia elétrica, de insumos para que possamos
O segundo aspecto, porque acreditamos que grande parte ter mais produção, mais instalação de empresas, fábricas, geradas funções executivas que o Estado possuía, notadamente ção de riquezas novas e de. empregos, atividade agrícola, enna área da siderurgia e da petroquímica das empresas respon- fim, seguramente, os Srs. Sendõres conhecem a realidade dasáveis pela ação da infra-estrutura, pouco a pouco deixariam quela parte do Brasil, principalmente os que representam os
de ser de responsabilidade direta do Estado, haja vista que nove Estados que diretamente serão beneficiados pela conso Presidente Fernando Collor de Meno,' âesde o começo do trução dessa hidrelétrica.
seu Governo, apreSentou um projetO" de privatização- qUe
Afora a retomada de Xingó, hoje, com uma verdadeira
apontava como de fundamental importância que essas einpre- engenharia financeira, conseguimos renegodãi Os débitos com
sas integrassem aquele projeto e fossem repassadas à iniciatiVa o setor elétrico nacional, com o Sistema Eletrobrás, e aos
privada.
poucos estamos conseguindo retomar algumas obras imporSeria muito' rtiáiS p·ositiVO e melhoi-pãra O Governo que tantes.
essa ação fosse organizada rapidamente, no seiitido do saneaRetomamos, no Sul do País, a terméletrica Jorge Lacerdã.
mento e capacitaç·ão- dessas empresas, com realismo, para
que a iniciativa privàd3 pUdesSe comprá-las, através de leilões IV, e há questão de 20 dias a hidrelétriCa Samuel, na Regíão
públicos, como os _que ·acabaram se reaJiZa:ndo, -dci-_USímlnas_, Amazônica, fundamental para que, particularmente, o Estado
Celma, Cosimar, e oUtros que estão previstos para o final de Rondônia tenha capacidade elétrica e substitua, iricluSive,
as termelétricas, o gasto com o diesel, uma despesa extraordeste ano e parao ano que vem.
No sentido de trabalhar a infra-estrutura brasileira, haja dinária, por _uma energia mais barata e racional. Estão nos
vista, inclusive, o grande déficit que herdamos, tanto nos seto- nossos projetes retomar outras obras, tanto no Sul, como
res de transportes, energia e telecomunicações quantO- dé mi- Jacuf e Itá, quanto no Centro-Oeste, como Serra da Mesa.
nas e metalurgia, optamos, num primeiro pasSO, por· uma Depoís, ainda no ano que Vem, retomareinos outras obras
ação de saneamento e de reorganização da estrutura dessas importantes no Norte e Nordeste, concluindo algumas outras,
como Tucuruí, oilde pretendemos colocar a última turbina
empresas.
Destacamos alguns fatos importantes: o primeiio deles, até o final do ~o qUe vem, e, se possível, retomando a capacium dos mais carentes na nossa área, que terá uma relação dade de pagamento e de endividamento do setor elétrico.
Até mesmo, pensamos em reiniciar ou concluir a obra de
intrinSeca com a regiãO amaz6nica, o setoi' de energia.
Quando o Presidente Fernando Collor tomou posse e Tucuruíii, com as linhas de transmissão necessárias às-atividapassamos a ser o Ministro da Infra-Estrutura, o atual Governo ~es econômica, social e industrial da Região Norte.
herdou o setor de energia com débitos que rondavam a casa
Em relação a outros segmentos importantes, na área dos
dos 800 milhões de dólares e ceica de 20 projetes de energia, transportes, particularmente no modal rodoviário, encontraentre hidrelétricas e terme-Iétricas.
mos uma situalçao ex-tremamente difícil e drástica, que, basicaPelo menos, 50%__ .desses projetes estavam paralisados mente, demonstrava a enorme carência de manutenção e de
há um, dois ou três anos, por falta de recursos, por falta conservação da malha rodoviária federal, que, na nossa avaliade capacitação do setor elétrico para a sua continuidade: pagar ção, se deveu fundamentalmente ao fato de que a Constituição
de 1988, com a extinção do Fundo Rodoviário Nacional, deteros atrasados_ e fazer frente aos compromissos futuros.
minou a descentralização da arrecadação de tributos, que ante~
Coloque-se ainda, como um dos problemas fundamentais riormente era feita pelo Governo Federal, para Estados e
para o setor elétrico, o fato de que os maior:s consumid?re& Mun_icípios, não prevendo uma fonte de recursos originais
de energia, os Estados do eixo Centro-Sul, Sao Paulo, Mmas para que a União pudesse dar conta, pelo menos, da conserGerais e Rio Grande do Sul, deixaram de pagar as suas contas vação e manutenção da malha rodoviária federal; não diria
de energia ao Sistema Eletrobrás - Furnas, a energia de nem mesmo para o prosseguimento das obras de construção
Itaipu, ainda no segundo semestre de -~989, gerando. uma qu~ de outras rodovias ou da duplicação, tão import~üjte, mas
bra de fluxo financeiro e, portanto, agravando amda_mats qUe, pelo menos, garantisse a conservação e manutenção deso prosseguimento das obras necessárias ao setor elétrico, para ses várioS quilómetros de estradas rodoviárias federais. ~- pa-
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ralisação da conservação, diga-se, já vinha ocorrendo desde

o ano de 1989, com a ausência desses tributos.

Logo no começo do Governo Qo Presidente .F.emando
Collor de Mello, colocamos a proposta de uma nova fonte
de recursos para asrodoviasfederais-aTaxa_de Cosner~~ção
Rodoviária - que quis o Congresso Nã"Clonal aprovar nas
duas Casa por ampla maioria de votos. No entanto, essa taxa
foi questionada, constitucionalmente, junto ao Supremo Tribunal Federal, e a mais alta Corte do País decidiu pela sua
inconstitucioTialidade. Portanto, ficamos sem essa fonte de
recursos.
__
Hoje, temos uma proposta de emenda à Constituição,
do Presidente Fernando Collor, criando a Taxa de Conservação Rodoviária, _o que dará a garantia de que todas_ as
obras, depois do gasto com a malha rodovi_ária nacional, possam ser feitas. Temporatianié:Jfte, enquanto' o_Congresso Nacional não aprova essa taxa, aumentamos a alíquota do Imposto de Importação de Petróleo, aumento que tem sido praticado
desde o segundo semestre deste ano, com isso contando com
recurso novo, que tem possibilitado a c~nstrução e m~m:I
tenção dos quilómetros mais emergencíais da malha rodov1ána
nacional.
Estamos dando grande_ênfase_à área de fronteira agrícola,
por qu~ esperamos uma safra razoável, tendo em vista OpacOte
agrícola com que o Presidente Fernando Collor contemplou
o setor de agricultura, e precisaremos ter estradas minimamente conservadas e em condições de tráfego, para que essa
safra, que sabemos será muito melhor do que a do ano passado
e que dará muitas alegrias ao povo brasileiro, possamos escoála_sem grandes problemas.
.. _~
Na região amazónica, especificamente, o_ tema gue nos
traz aqui, queremos dizer que, graças a esses tecursos, estamos
realizando uma conservação emergeneial na Traitsamazónica.
Sabemos que não é um trabalho definitivo, mas em conjunto
com o Governo do Estado do Pará, através do Governado!
Jader Barbalho e de váriOs Municípios, estamo~qrrorn:ovendo
ações emergenciais :de manutenção preventiva, a_té porque
não poderíamos fazer muito ·mais, porque sabe-se que com
a proximidade das chuvas naquela região do País, fica-se completamente impossibilitado de realizar qualquer obra de maior
porte.
_
_
No entanto, para o Orçam-ento do ano que vem, temos
uma previsão bastante grande em termos de infra~~strutura_
rodoviária para a região Norte.
Assim tem sido a noss·a busca de realização em todo
o amplo espectro da infra-estrutura nacional.
Temos tido um ti"abalho intenso para a ·recuperação dos
débitos do passado, de reorganização, particularmente das
empresas, para fazer frente â demanda reprimida, na área
de infraMestrutura, fora a área de energia, fora a área de transportes._ Na área de transporte, gostaria, também, de enfatizar
que a visão da região Norte está inserida, hoje, dentro de
um plano maior de revisão, pois estamos terminando de elaborar novo Plano ViáriO Nacional, no qual reduzimos o peso
do modal rodoviário, dando ênfase maior ao modal hidraviário. GastaremoS, na década de 90, pelo menos, sete_ vezes
mais com o modal hidroviário do que na década de 80, além
do modal ferroviário, que também é mUito importante no
Brasil e que tem ficado, ao longo dos últimos planos plurianuais, relegado a segundo plano.
Isso é importante para a região Norte, principalmente
no que toca ao modal hidroviário, porque sabemos que aquela
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região pode ser, em grande parte, muito bem servida se tiver
portos e infraMestrutura para essa m-odalidade de transporte.
É claro que isso não implica abandono da construção,
conservação e melhoria de toda a parte rodoviária, seja da
que já _está construída e necessita de_ manutenção, seja da
que já está em construção ou daquela definida como malha
rodoviária, çstrategicamente de suma importância:Para a região amazônica ou Norte, pensamos, basicamente, _em alguns eixos fundamentais, em termos de. transporte. Em primeiro Iugar, a BR-317, entre a BR - 364 e
a divisa Brasil-Peru; até o final do ano ligaremqs.l~..i.o.Br:anco
_a POrtO Velho, e depois, dentro de um ano, chegaremos até
a divisa do Pacífico, através de urna abertura, na região Norte
do__ Brasil, como um todo, para o Pacífico, via Peru, país vizinho ao Brasil, que já tem boa parte de sua estrada e~
andamento. O segundo eixo principal que estamos trabalhando, em termos de rodovia para a região Norte, é a BR-174,
que vai de Manaus até a divisa do Brasil com a Venezuela
- Manaus, Boa Vista, até a BV -8~ outra abertura que teremos
para o norte do continente. A parte venezuelana j_á_ está bastante adiantada; a parte brasileira esfamos cofocãndo dotações
no Orçamento do ano que vem. Esse é um compromiss"o do
Presidente Fernando Collor com o Presidente Carlos Andrés
Pérez, uma obra necessária e fundamental.
Outra obra importante na região Norte_, dentro d9s JJ.OSsos
planos, é a BR-156, da Cachoeira do _S:anto Antó~i.o até &
divisa com a Guiana Francesa, proporcionando a abertura
para uma nova região.
Por fim, a BR-163, Sinop-Santarém, onde termina a
rodovia Cuiabá-8antarém, sonho e necessidade de muitos
anos, particularmente do Estado do Pará, Mato Grosso _e
.Goiás.
Terminando, a BR~230~ a '.fraÕsamazônica, que pretendemos asfaltar numa_ primeira etapa, de Estreito, na divisa
do PiaUí com o Maranhão, até â Cidade de Itaituba. Essa
ligação é muito importante porque permitirá a interligação
da BR-163- Cuiabá-5antarém, e da BR-364 com Manaus
e todas_ essas saídas, que nós colocamos.
_
A II)Ontagem dessas vias rodoviárias pela região Norte,
também, nos dará a possibilidade de ligação com o Pacífico
e o Norte do Continente, através da interligaçã9 com os eixos
rodoferroviários do Centro-Oeste e do Nordeste do País.
Teremos uma ligação bastante favorável e rápida entre
o Pacífico e o Atlântico, e entre o Norte _e o eixo Sul-SuM
Qe,ste-Centro-Oeste do País.
Em termos gerais, em termos de veias principais dôinodal
rodoviário para a região Norte, é o que está previsto no hosso
Plano Viário Nacional, e o _que Pretendemos desenvolver,
principalmente a partir do Orçamento de 1992 e seguintes.
Ainda em relação à geração de energia elétrica, gostaria
de colo.car, em termos específiCos- paia- ã região, separaÍldo,
talvez, por Estados, muito embora sejam obras que beneficiarão a região Norte e, em certo aspecto as regiões Nordeste
e Centro-Oeste como um todo, no Pará, queremos concluir, '
seguramente, a Tucuruí I, que já est~ garantida, viabilizar
o início e talVez ãté o térn:iíno da- Tucllruí II e uma linha
de transmissão BeJém/Paragominas, que já está em availçado
processo de n~goçiação com o Governador ,Jader Barbalho,
do Pará.
Em relação ao Amapá, estamOs em processo de licitação,
e colocã.rem6s a terCeira máquina na Usina de Paredão, até
1995, também de importância fundamental -está prevista
uma unidade térmica, e, se não estou enganado, a Eletronorte
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eStará abrindo essa licitação hoje ou amanhã, o que resolve, em termos de telefones, da ordem de 1 milhão e 700 mil
enquanto Paredão não fiCã prOrit.a~- a- questão de consumo Jerrni_nais_ telefôD.icos pagos e não entregues em iodo o Brasil.
de energia elétrica no Estado do Amapá.
_
Hoje, esse débito está reduzido a menos de 600 mil termiNo Amazonas a nossa prioridade é Porteira, que 'deverá nais -telefônicos, praticamente equacionado em termos de
cotnpra e de construção desses terminais. No Estado de São
estar éoncluída até 1997.
Com relação ao Estado de Rondônia, já cOloquei aqui Paulo, que é o mais afetado por essa crise, estamos instalando
a retomada das obras de Samuel, que ctevei'á estar concluída cerca_ de mil terminais telefônicos/dia, o que nos dá a certeza
até 1994; as linhas de transmissão_ para -Saimiel já est3.o em de que antes do fimi.J do próx'imo ano~ estáremos com todos
processo avançado de negociação, com financiamento do go- esses planos entregues.
Na área de metalurgia estamos trabalhando com as sideverno japonês, que está bastante susceptível, porque considera
um investimento impOrtante pã.ra a região- e que dá substância rúrgicas num processo amplo de saneamento das empresa·s
·
-'
a interesses que o capital japonês tem na região. Acteditamos e de preparo para a sua privatização.
'
Qtiândo o Presidente Fernando Collor tomou posse, das
até que avançando_ as negociações extern3:s_ em curso, hoje,
com os organismos internaci<;m"ais,_ esse finailCtaiíj.ent~ JaP?~ês cinco siderúrgicas adminiStradas pelo Ministério da lnfra-EstrtihJI-ã-, apenas uriút-davã. lucro: a Usiminas. As outras quatro
não deverá apresentar· problema.
tinham prejuízos operacionais e financeiros. Posso adiantar
No Acre, temos outra térmica em licitação, nos próxfmos que, hoje, afora a Usiminas, privatízada dando lucro, as outras
Tubarão, Açominas, Cosipa e CSN - estão apre_sentando
dias, para amainar o problema do consumo de energia.el~trica.
resultado operacional e financeiro positivo. Portanto, estão
Em Roraima, instalamos uma térmica, que entrOu -em
operação_ desde dezembro de 1990, que é a nova conquista prontas para ser privatizadas, obedecendo à Lei de Privatização.
do Estado em termas de energia.
Iniciamos na área de mineração:, esio-rÇQ para disc'iPiiO:ar
. E, ainda, pensando na Região Amazónica, ou na' A'ni.a- ess~ setor. Conseguimos resolver ou, pelos menos iiJ.Qi~ar,
zóma Legal, Mato Grosso também é prióridade em termos preliminarmente, uma soluçã:o -positiVa pãra dois problemas
de energia elétrica, através da Usina de Manso, cuja obra graves nessa área: Serra Pelada, no Pará, e, mais recenteserá retomada a partir do ano que vem, em 1992.
mente, Bom Futuro, em Rondônia. Esta última tem trazido
Evidentemente, são compromissos de obras que já esta- para o Brasil problemas com o mercado internacional, com
vam previstos, em andamento, cujo trabalho principal tem o aviltamento do preço do estanho, fazendo com que países,
sido o de viabilizá-las, de dar efetivamente condições reais como a Malásia, por exemplo, fechem as suas minas_. Isto
para que esses projetos_se tornem realidade, porque são funda- se deve não só ao contrabando de estanho que lá está ocorrenmentais em termos de geração de energia elétrica para o Norte do, como também, ã forma como é extraído o minério Daquele
do País.
garimpo, ou seja,- de maneira completamente incompatível
Afora isSo, dentro de um compromisso geral com o Brasil, com uma exploração racional dos recursos n<,~.turais.
dentro do modal da matriz energética nacional, a inte~!ação
Finalmente,_consegulmos Uma decisão judicial, Já e·m últ_ido gás natural, como um dos modais mais importantes para
a geração de energia _elétrica. O Norte do País será, segura- ma instância, o que fará com que, nos próxirrios dias, o ONPM
mente, muito beneficiado com essa capacidade do gás naturaL possa retomar a sua atividade reguladora naquela áréa e dar
Até por esse motivo, temos avançado na licitação de termelé- uma satisfação não só em termos da forma de exploração
tricas porque quando houver gás natura! com abundância, desse serviço, como também, e principalmente, da solução
para a problema da agressão ao meio ambiente naquela área.
a substituição do combustível será sem maiores problemas.
Rapidamente, em linhas gerais, Sr. Presidente, Sr'~_e "Srs.
Trabalhamos com ~s reservas de gás'_ natlir_ã.l __de_ Urucu, Senadores, são essas as linhas pelas quais estamos pautando
no Amazonas, estando avançados os entendimentos para a a nossa atuação no Ministério da Infra~Estrutu-ra, sob a' óiiéncompra de gás natural da Reserva de Comis-ea:, no Peru. O tação do Presidente Fernando Collor, buscando sempre a ragoverno peruano tem grande interesse em fornecer, vender cionalidade dessas empresas e a realização desses objetivos
ou exportar o gás natural ali produzido,_ para o Brasil, o que que são fundamentais para economia privada nacional, para
permitiria o abasteciniento de toda Região Norte _dq),-ªís, o próprio Estado. Cremos que, com essa nova organização,
iri.clusive, -interligando _com outras regiõ~s. nu111_ fututo_ mais com um tratamento mais correto por parte desses setores,
longínquo, com outros gasodutos, em termos de capacidade inclusive com a prática de tarifas realistas e adequadas à remutermelétrica instalada, sem precedente, um tipo de modali- neração do capital ali investido, podemos chegar a bom termo
dade energética muito impOrtante, alnda mais porque _é recur- e realizar todos essa obra de infra-estrutura que o Brasil-deseso natural renovável, onde a questão· da agressão ao meio ja, inclusive afastando uma série de fantasma na área de enerambiente, da poluição, além da economia de combustível é gia, de telefonia e de comunicações, que chegaram a rondar
extremamente positiva e íinpottante.
o Brasil e a economia privada, em termos de que teríamos
Por fiin, gostaria- muito embora não tenh~_ si<:~o o tema crise nesses vários setores essenciais para a economia brasiespecífico da nossa convocação em termos de Região Nordeste leira.
-de colocar aos Srs. Senadores a esta Casa, que não tem
Sendo assim, agradecemos á oportunidade que esta Casa
sido outro, também, o nosso trabalho em relação às áreas
que são da responsabilidade do Ministério da Infra-Estrutura. nos-dá de fazeres ta rápida explanação. Colocamo-nos à dispoEstamos recuperando a área de telecomunicações, de te- sição de V. EX', Sr. Presidente, das Sr'~ e dos Srs. senadores
lefonia, ao máximo~ trabalhando nessa área em velocidade membros desta CaSa, para, dentro dos preceitos regimentais,
r_espondermos a quaisquer indagações de V. Ex~s relativamenextremamente acelerada.
Gostaria de transmitir uri1 dãdo a V. EX~: quanao o ·preSi- te à nossa pasta.
Muito obrigado.
dente Fernando Collor tomou posse, tínhamos um ·débito,

e
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Instaura-se
a partir de agora a fase de interpelações ao Sr. Ministro da
Infra~Estrutura, Dr. João Santana.
Concedo a palavra ao primeiro Senador insáitO, COUtinho Jorge, autor do requerimento de ,que resultou a c_O!J.VO~
cação de S. Ex• o Ministro da Infra-Estrutura.
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trazendo habitantes de áreas _do_ Nordeste e do ce~tro~Siil,
onde n_ão existiam terras para ~er(!m distribuídas, para ocupar
uma área importarite da Amazônia._ A rodovia era praticamente -paralela ao rio Amazonas na direção Leste~OeSte. O
-Governo Federal fez uma grande propaganda e atraiu ritilhares
de brasileiros, que para ali foram, largando tu.do' êin suas
regiões e se dedicarido integralniente ãs novas· teTraS."
O Senador Coutinho Jorge_ tem ciéncia de que disporá _· ;t.embramos,qi.Ú! a concep_çãÓ Ôri~nal tinha pontos discutíde cinco minutos iniciais para a interpelação aó sr. -Ministro vei_s, mas também vantagens realmente significatiVas_. Eril cada
João Santana, e S. Ex• o Titular da Infra-Estrutura terá igual cinco .quilômetros havia uma vicirial; em cada cem quilómetros
prazo para tesponder à int~rpelação do ilustre representante havia um grand~ núÇleo urbanp, as ,famÇI~a~ _ayqvil_as. Havia,
do Pará. Se for o caso, para a réplica, dois minutos serão .portanto, um planejamento iriiciã.l_.
-·
- atribuídos ao Senador Coutinho Jorge ~ igual tempo~ Para ___ · · O brasileiro foLa.haído Para a' região. Hoje, o que vemos
a tréplica, ao Ministro João_ Santana.
depo,lS de 20 anos?- O que vimos pesSoalmente foi umã.Transa~
Com a palavra, portanto, o nobre Senador CoutinhoJor- mazônica com praticamente dois milhões de brasileiros do
ge.
Centro-Sul e do Nordeste totalmente abandonados, e vicinais
de até 90km sem condições de tráfego. Em certos pontos,
O SR. COUTINliiJ JORGE (PMDB ~ PA)- Sr. Presi- ela parecia realmente um caminho, mas nunca uma·estrada
dente, Exm" Sr. Ministro de Estado João Santana, ilustres federaL Há pontes destruídas, e, por incrível que pareça,
Sr"5 e Srs. Senadores e Deputados é com grande satisfação nesse percurso que fizerilós, aó inVé!fdos tiês grandes municfque recebemos, no plenário do Senado Federal, S. EX~ o pios que ali havia~ encontramos nove. Portanto, novas cidades
Sr. Ministro João Santana, que atendeu ao convite deste Parla- surgiram, mas o desânimo dos que ali estavam era enorme.
mentar no sentido de vir aqui trazer informações a respeito Muitos já hãViam iD.cfUsíve abã.ndonado suas terras, porque
de sua pasta no que tange à energia c;: transporte na região não adiantava produzir se não podiam escoar a produção.
-A-situação era _e é. grave.
·
Amazônica.
Evidentemente, escolhemos esses dois setores pela sua
Em função disso, o GoVerno do Estado reuniu-se com
importância fundamentál no processo de desenvolvimento de
qualquer sociedade. Na Amazónia, Sr.- Ministro, a energia o Governo Federal, através do Governador Jader Barbalho,
e os transportes assumem um papel relevante pela grandeza e juntos foram a uma reunião, â qual eS-tive presente, na
da região- cinco milhões de quilómetros quadrados-, pela Secretaria do Desenvolvimento RegionaL U:ma com,itiva _de
falta de base económica e aoséncia- de investimentos fUnda- trabalhadores da- Transama:Zônica esteve em Brasília e conse~
mentais.·
guiu audiência com o Presidente da República - foram .os
Vou me cingir, na Primeira Parte, a·aiscut1r o problema que se-deitaram na rampa do Palácio do Planalto para serem
rod_oviário. Lembro ao Sr. Ministro, em face da complexidade recebidos. O Senhor Presidente da República encaminhou
do assunto e da abran~ência da sua pasta, que, como V. à Secretaria do Desenvolvimento Regional expediente no senEx~ citou, a Amazônia tem algumas rOdovias fundamentais
tido de que fosse tentada, antes do início das chuvas, a recupe_
- _
_ __
implantadas pelo Governo Federal. São elas, basicamente, ração da Transamazônica.
a Belém-Brasília, que fez a integração da AniazóÍJia- co·m
Sr. Ministro, a Transamazônica preciSa ser sâlva:. Ê- uma
o resto do Brasil; a Santarém-Cuiabá; aqui citada; a famosa rodovia fundamental. Hoje não podemos nem questionar sua
Transarnazónfca e,· para ·lembrar mais algumas, a Cuiabá- vãlidade, porque _ela existe, e o Governo Federal foi o responPorto Velho, a Porto Velho--Manaus, a Porto Velho-Rio sável pela sua implantação. Essa é a _questã6.
Branco e a própria Pará-Maranhão, a BR-316.
- O OrçamentO de 1991 praticãmente naO- contemplou a
Lamentavelmente, a integração das várias modalíd_ades Transamazônica. ,Q Orçamento para 1992 - fiquei sulpreso
de transporte praticamente inexiSte na Amazó'niâ. ·Todã.s essas ao v..erifi_car - passa a impressão de que a Transamazóriica
rodovias foram implantadas, mas mUitas delas n-ãO foram man- é uma estrada asfaltada e que não existem problemas. São
tidas ou não foram concluídas, daí a ocorrência de vários insigniffCã-ntes o~ recursos destinados à_ Transamàzóriica no
problemas na região. Aqui, lembro ao Sr. Ministro que um -Orçamento para-1992. Fico profundã.mente_ preocupado com
dos motivos da sua convocação foi exatamerite o estado em isso. Por felicidide, sou Relator do PIN-PROTERRA, que
que sç encontram a famosa Tráiisãriia.Zôllie3 e, de certa fof.qta, é um crédito especi~l_ do Governo Federal; nele incluímos
a Santarém-Cuiabá.
~
~
claramente recursos, negociados pelo Governo Federal, no
Sr. Ministro, estivemos, recentemente, na Transamazô- _montante de 1 bil,hão e 200 milhões _de cruzeiros, para ser
nica, acompanhando o Governador Jádér BarbalhÕ, iriclusive viabilizada a reforma-dessa rodovia.
numa comitiva de membros do Governo Federal. Passamos
Sr. Ministro, preocupa~me a prioridade da Transamaquatro dias numa longa e exaustiva viagem, de Itaituba a - zônica. Estamos tentando "quebrar o galho", salvá-la antes
Marabá, 1.200 km, pã-Tã.ndo- em todas as áreas e estradas do período de chuvas, através da recuperação de algumas
vicinais,, ouvindO os probleffias das várias comunidades que vi_cinaiS. P~eocupa-me, também, a Santàrém~uiabá, estrada
ali estavam, e ficamos imensamente preocupados e assustados fundamental - como disse V. Ex~ -, que integra o Norte
ao Centro-Oeste, -inl(>àrtante para o escoamento- da produção
com o abandono dessa rodovia.
Temos que lembrar que ela foi implantada há 20 anos, pelo Baixo Amazonas. Verificamos, Sr. Ministro, e ficamos
e para lá se deslocaram brasileiros do Sul,__ particularm~nte preocupados porque o Governo Federal encaminhou crédito
do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, bem como suplementar ao DNER em q_tie ·reCUrsos da Transamaiôl!ica
do Nordeste. A grande estratégia que se tinha em relação e da Santãrém-Cuiabá são cancelados. ComO Parlamentar,
a.essa rodovia era exatamente fazer uma colonização dirigida, já fi~ uma emenda na tentativa de evitar isso. V. E:xf garante

8320 Quinta-feira 28

DIÁRIO DÓCONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)

que é prioritária, e o próprio Governo Federal cancela recursos, agora, para a Transai!lazónica! Inclusive, faço parte da
Comissão de OrÇamento, sou Relator da Sudam, e fico preocupado que a Amazónia tenha 0,054% do Orçamento da "LJnião

Governo Federal, em termos de infra-estÍutura de transportes
para a Amazônia.
Segundo, quciJ ·a prioridade do Governo Federal e~_ termos de infra-estrutura de energia hidrelétrica, de gás ou de
-27 bilhões para um orçamento de 51 trilhões! É_,triste e .qualquer outra alternativa para a Amazônia'? Em termos conlamentável, Sr. Ministro, o q-ue eStá icOntecendo. Sei da com- cretos, quais fontes de recursos, porque nb Orçamento da
plexidade da pasta de V. Ex', mas a Secretaria de Assuntos União não existem. Faço parte da Comissão Mista de OrçaEstratégicos, por exemPlo, implantou, ou propôs, para o Or- mento, e discuto, exaustivamente isso, e não vejo.
çamento de 1992 recursos para hidrelétrica e para a infra-esEntão, pergunto, Sr. Ministro: como vão fazer esse milatrutura. Defendi essa medida mas acredito que esses recursos gre? Entendo a preocupação de V. Ex• Portanto, ajude-nos,
não devam estar aí e sim na Secretaria do Desenvolvimento Ministro, a responder a essas questões de infra-estrutura enerRegional e no Ministério _da_ lnfra-:Esfrutura~ e não na Secre- gética e de rodovias para a RegiãO Amazónica.
.
tária de Assuntos EstratégiCoS. O que se nota é que há uma
Basicamente, aguardarei as respostas de V. Ex~,a respeito
confusão, digamos assim de órgãos federais atuando na Re- desses assuntos.
gião. Ao invés de resolver os problemas, complicam-nos. E
Durante a interpelação do Sr. Coutinho JOrge, o
V. Ex', que participa de um MinistériO amplo, complexo,
Sr.
Mauro
Benevides, Presiderite, deixa a cadeira· da
sabe disso. Então, me preocupa sobremodo esse problema
presidência, que é ocupada pelo Sr. Alexandre Costa,
rodoviário.
]9 Vice-Presidente.
A questão, Sr. Ministro, é o que o Governo Federal
pensa, de fato, não no discurso, mas na práticâ, .cofu -rec'ufSos
- O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Coma a palaconcretos, basicamente para a Transamaz_ónica e para a Saiúa- vra o nobre Ministro da Infra-Estrutura, que disporá de cinco
rém-cuiabá, que são rodovias fundamentais, -além daq_uelas
que V. Ex~ citou, a respeito, e~~tamente, das rodovias que min~tos para responder às perguntas.
vão iD.fegrar o Brasil à Venezuela e ao Peru.
O SR. JOÁO SANTANA (Ministro da lnfra-EsÍrlltu'ra)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar -~Muito obrigado, Sr. Presidente.
a campainha.) - Chamo a atenção do nobre_ Senador Couti---Sr. Senador; eu ·gõstaria de_ colocar a V~ Ex~ que mais
nho Jorge porque V. Ex~ já-excedeu em dobro o seu tempo. do que magnânimo -para com a Região Norte do Brasil, por
As perguntas tém que ser objetivas.
mais importantes que fossem os brasileiros, não só do Norte
mas de todo o Brasil, que foram chamados para inaugurar
O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Ministro, na parte essano:va fronteira de desenvolvim~n_t_o agrícola, mais do que
de transportes, seria-m essas as questões básiCaS.- A pa:rte de magnânimos com o Norte do Brasil, gostaríamos de ser mais
energia vou tentar ser breve.
magnânimos com o Brasil como urn todo. Temos procurado
Lembro a V. Ex~ o seguinte: duas grandes hidreléfricas - adotar uma postura de fazer orçamentos realistas; não adianta
ali estão: Balbina, no Amazonas, que lamentavelmente tem colocar no Orçamento, não sei mais quantos milhões de_cruzeiros para isso, não sei mais quantoS-milhOeS di-cruzeiros para
problemas graves, não atende à demanda daquele Estado.
V. Ex~ sabe que a solução seria a Cachoeira Porteira, uma aquilo. Sabemos de obras meritórias, fundamentais, mas se
não houver fontes, se não houver recursos o O:ççameõ.to não
das soluções.
_será cump-rido, porque, de onde virão os recursos?
Não vemos isso com dotações significativas no Orçamento
__ O Orçamento, enquanto não executado, enquanto não
da União. Porque, Sr. Ministro, o Governo pode tei- boas
determinado o seu período de aplicação, é urna peça de ficção.
intenções de fazer essa rodovia, mas qual o instrumento operaAo Poder Executivo, como órgão executor, cabe cumprir
cional que viabilizará-isso? É o OrçamentO, é-o plailo. Isso
a peça orçamentária adotada pelo Poder Legislativo.
não está constando realmente do Orçamento como prioritário. -- Agora, o Cp.ie e-Stamós--vei-Hiéando, não aPenas no ano
Isso me constrange. É o caso da Hidrelétrica de_ Tucunií, -. pasSado,_ mas em vários anos, no Brasil, partiCularmente da
à qual V. Ex~ se referiu, qtie é--importante preparar ã segUnda
década de 80 para c;á, é que ~squecemos que_ as fontes de
etapa. Mas não conseguimos recursos no Orçamento de 1992. financiamento foram corta~as, fora~ reduzidas, porque' ·a arEstamos defendendo uma emenda, pelo menos, pequena, pa- recãdação tributária caiu, deSpe-ncou enormemente, porque
ra atender exatamente a ampliação dos trabalh9s_ em Tucuruí. _ nã9~c_q,nseguimos mais recursos externos da monta que conseSr. Ministro, e as eclüSas de Tucuruf, que Sáó fuP.d_a-_ güúirilos nas- décadas de 70 e 80, e insistimos em aumentar
o orçamento.
mentais e que o Governo~ lameiltavelmente, _não prioriza?
Como obstruir um rio fazendo hidrelétrica sem as eclusas
Quero lembrar um dado básico - V. Ex~ sabe disso
correspondentes? Isso é um absurdo e uma incoerénda, realM porque é membro da Comissão Mista de OrçameJ].tO - -no
Orçamento há receitas e despesas, e temos que colocáwlas
mente. Eu perguntaria que prioridade o seu Ministério dará
em relação às eclusas e à ampliação da capacidade da Hidrelé- em equihbrio.
A opção do Governo Fe_deral é buscar para a Região
trica de Tucuruí? E em Manaus, a HidrelétriCa de Porteira,
Norte, como de resto para todo o Brasil, um orçamento posque é fundamental? São questões relevantes. Fora a alternativa do uso de gás, a que V. Ex~ se referiu, de U rucu, por sível.
Quando enfatizamos que no setor elétrico vamos concluir
exemplo, em termos concretos de proposta orçamentária ou
de financiamento externo. Já que o nosso Presidente, com ".(ucuruí I e Tucurufll, é porque há recursos para o Orçamento
toda justiça, inquiriu-me, que tenho que ser objetivo, eu queM de 1992, que pretendemos colocar nos próximos orçamentos.
ria uma resposta concreta, Sr. Ministro, com ielação a isso.
Mais do _gue isso, pretendemos buscar recursos com a própria
V. Ex~ nos oferecendo essa visão, ou seja uma proposta do capacilãção das empresas, com a prática de tarifas realistas,
>
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com a abertura dessas empresas em busca de mercados e

rente, onde temos ligações com o Centro-Oeste, com o Nor-

financiamentos; até então fechados ao Brasil, porque as empresas estavam em situação financeira extremamente dramática.
Pretendemos realizarTuc.urUíl, II, a linha de transmissão
Belém-Paragominas; no Amapá, Paredão; no Amazonas,
Porteira, 'que tera sua con-clusão até 1997; em Rondônia, Samuel com a linha de transmissão até o Acre, a uSina termoeIétrica já está em licitação; em Roraima, temos outra termoeJétrica já em operação desde dezembro de 1990; em Mato
Grosso há a usina de Manso, todas viabilizadas com esse
tipo de recurso. Gostaria ainda de comunicar a V. Er que, com Balbina,
junto às térmicaS--existentes, e esta última por mim mencionada, o mercado de energia para o Amazonas estará abastecido até 1993. Então, num plano inicial temos orçamentos
mais baixos_ para Porteira, porque vamos retomar a obra,
gradativamente, porque sabemos que, depois de 1993, com
Porteira pronta, estaremos-com a questão solucionada.
A opção que ternos que fazer, neste momento, é pelo
realismo. Agora. qual opção de realismo fizemos em relação
a Transamazónica?
Há 60 dias, V. Ex~ esteve com o Governador do Pará,
com quem conversamos hoje a respeito da grande viagem
que- fez; depois estiveram aqui os representantes POlíticos,
os trabalhadores e os moradores da Transamazônica, como
também estiVeram na Secretaria Regional e no meu Ministério, onde tivemos várias reuniões. E se, hoje, V. Ex~ for
à região, verificará que n quadro já- mudou tremendamente.
Mudou, por qué? Porque fizemos uma articUlação com
o Governo estadual, que é fundamental e necessária. Porque
a responsabilidade, particularmente quanto às estradas vicinais, é dos Estados e Municípios, e não do Governo Federal,
pela Constituição que está vigente. Então, há que se articular
·com o Governo estadual e com o Governo municipal. Foi
o que fizemos: demos crédito suplementar, com ónus d_a Petrobrás, para fornecer diesel às máquinas que estão operando
naquela região.
É evidente que sabemos que estão vindo as chuvas, entãO
vamos trabalhar naquele trecho que o tempo permitir, e fazer
isso-antes da chuva.
Como disse no meu discurso, não é uma realização final.
Sabemos que não vamos entregar, a partir dessas _obras, a
Transamazónica realizada.

deste, com o Norte do País, saídas para a Venezuela, para
as Guianas, ligando o-Atlântico e o Pacífico coin o já existente
em grande parte.
A maior obra que o Governo Federal está realizando,
hoje, é a Rodovia 364, na Regíãq Amazónica. Há oabandono,
inclusive, do Sul e Sudeste, que também necessitam-dramaticamente dessas obras.

Sabemos que temos que socorrer os brasileiros que lá
estão e que para lá foram atraídos.
V. Ex~ sabe, também- e deixou implícito no· seu discurso
-. que se, hoje, talvez estivéssemos discutindo o projeto
da Transamaiônicã, no mínimo· ele seria bastante diferente
do que acabou sendo.
Então, não quero para os meus ombros, não quero para
os ombros do Governo Federal, toda a responsabilidade dos
erros de vinte ou de trinta anos. V. Ex~, pelo menos, dê
esse crédito ao Governo Federal. EstamoS procurando resolver problemas acumulados de vinte ou trinta anos em alguns
meses. Esta é a nossa ação. Pela primeira vez, V. Ex~ há
de serconosco, pelo menos magnânimo, também; pela primeira vez, repito, estamos apresentado um plano viário para a
Amazónia, dentro daquele eixo que colocamos, -dentro das
possibilidades de construção dos eixos de gastos reais no Orçamento da República, e, pela primeira vez, um prograri:la modal
rodoviário, de eixo viário para a Região Norte viável e coe-

Se o Nordeste "tem o problema da safra, os brasileiros
que estão no Norte não conseguem escoar os seus produtos
por falta de transportes. a Via Dutra mata alguns_ milhares
de pessoas todos os dias; ou, ·se milhares for um exagero
da minha parte, pelo menos, dezenas. É necessário que a
ampliemos. Não vou falar da BR-101, em Sahta Ca"tarina,
onde_ as chuvas acabaram, agora, destruindo toda um_a_parte
desse modal rodoviário, que é fundamental para o eixo sul,
e que também são brasileiros que esperam, lá.
Onde estão esses recursos?
Faço um apelo a V. Ex~, extensivo a todos os Srs. Senadores, para que apóiem o projeto do Presidente Fernando Collor
de Mello de emenda à Constituição, para que re-stabeleçamos
o Fundo Rodoviário Nacional, inclusive, a Taxa de Conservação Rodoviária, num equilíbrio de recursos da Federaç~o
para as rodovias. Sabemos que com a extinção do Fundo
Rodoviário Nacional, o Estado de São Paulo, o meu Estado,
passOu a ter em seu orçamento mais 600 milhões de dólares/
ano. E o Nordeste e o Norte do Brasil ficaram sem _recursos
para suas estradas. Vamos restabelecer, vamos colocar essa
ponte novamente, recolocar o equilíbrio da Federação, vamos
apoiar a Emenda do Presidente Fernando Collor de Mello
e vamos dar vazão, e vamos, inclusive, poder colocar no Orçamento recursos palpáveis para atendei niã.is e melhor a essas
regiões.
Obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa. Fazendo soar
a -campainha.) --V. Ex' tem dais minutos para a réplica,
s_~ _o des_ejar.
O SR. COUTINHO JORGE - Sr. Ministro, o tempo
é .curto, mas o que eu sinto é que para a região amazônic:a,
como grande região, falta definição de prioiídades do Governo
Federal. Entendo a·visão do seu Ministério; concordo com
as rodovias que V. Ex~ colocou como prioritárias. Temos que,
a partir de agora, tentar, pelo menos, manter as rodovias
e incluí-las, anualmente, nos orçamentos. Não adianta pensar
em novaS rOdovias. É manter as que existem, como a Transamazónica, é salvar as que temos. A Santarém--Cuiabá não
fOi concluída, é fundamental. O que me constrange, Sr. Ministro, é, agora, o Congresso Nacional receber crédito especial
dO Governo Federal, cancelando recursos deste ano para as
rodovias que V. Ex' considera prioritárias. Não entendo_ isso.
Fico conflitado com essa decisão do Governo Federal. Eu,
conversando com a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Regional, eles ine- disseram que a- Cuiabá-Santarém
é prioritária, e ODNERmanda um projeto de crédito adicional
cancelando recursos para a Santarém-:-Cuiabá.
Isso deveria ficar na área da infra-estrutura, globalmente,
evitando-se que unidades como a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que tem atribuições regionais claras, fiquem com essas competênciaS. A Secretaria de Desenvolvimento Regional não tem por que definir prioridades de
rodovias e, sim, o seu Ministério, ou vice-versa. Ou passa-se
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quer dizer, vamos tentar urn_a .divisão mais equânime-. É isso
tudo para uma Secretaria de_ Desenvolvimento Regional Amazónico, numa· viSão ania~ôilica, ev'itil.i:J.do-se urna sé"_cretaria, que estamos fazendo. De modo algum nós queremos, com
como a de Assuntos Estratégicos -Sr. Ministro, desculpe-me, o cancelamento de parte da rubrica, parar aquelas obras, pormas não entendo -, _que está tratando-de hidreléticas1 está que elas estão em andamento. Aliás, sábado, já determinei
-ao Secretário Nacional de Tra.1sporte, o Dr. José Henrique
no Orçamento para 1992!
O SR. JOÃO SANTANA (Ministrá da Infra-Estrutura) de Amorim. estará na região fiscalízando os trabalhos- por
Ueterminação nossa, o Dr. Henrique estará, sábado, na Tran-V. Ex~ me permite?
samazônica. Se V. Ex• quiser dar o prazer ao Secretário, ele
O SR. COUTINHO JORGE- Pois não! _
--terá muita honra em acompanhar V. Ex~ e o Goverandor
O SR. JOÃO SANTANA - É um
grosseiro e fla- -para fiscalizar essas obras. É isso que vamos fazer e que
eu gostaria de dizer.
.
grante no Orçamento.
Em relação, efetivamente, a essa notícia que tjvemos,
O SR. COUTINHO JORGE - Por quê?
de que estaria na proposta orçamentária uma hidrelétrica na
O SR. JOÃO SANTANA- Porque:tSecretaria ctÇ_Assun- SeCretaria de Assuntos Estratégicos, evidentemente, se isso
tos Estratégicos não tein que, efetivamente, gaStar com hidre- · fiâd for corrigido no Orçamento, no Congresso Nacional, que
tenho certeza o será, o Senhor Presidente da República vetará
létricas.
·
essa rubrica, porque deve ter havido efetivamente algum erro
O SR. COUTINHO JORGE- Concordo! Fiz veemente . na colocação dessa verba, que, até do ponto de vista constitucional, é completamente inviável.
discurso, não aceitando isso.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -V. Ex• vai
ter oportunidade para a tréplica, nobre Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
O SR. COUTINHO J0:RGE -A Amázónia, Sr. Minisiro, palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
precisa de um tratamento diferenciado; pre_cisa, realm_ente,
.Peço a V. Ex• cumprir os prazos do Regimento.
pelo menos, de entendimento entre oS órgãOS fe-derais 'que
lá atuam, e V. Ex• está yendo que não existe; precisa de
O SR. ESPERIDIÃO AMIN(PDS - SC) - Sr. Presiuma definição clara de propriedades, que não tem.
dente, Sr. Ministro, prezados Colegas, serei obediente à preNão estou me referindo apenas ao· õrgão em que V. Ex~ ventiva determinação de V. Ex~, Sr. Presidente.
Quero cumprimentar o Ministro pela sua exposição e
atua, porque entendo as süas propriedades, mas V. E ;e há
de convir, e concordou comigo, precisamos ter uma visão respostas. Quero, também, cumprimentar o Senador Coutidiferente para a região! Daí esta convmrãÇão, pata qué V. nho Jorge, não apenas pela iniciativa da convocação, mas
E~ se voltasse mais para a Amazônia.
·
· - ·
também pela palestra feita, aqui, nesta tribuna, que espero
Sei que o seu Ministério tem muitos problemas graves seja aditada em breve, quando o Presidente desta Casa não
com todo Brasil, mas só a Amazônia, re3.lmente, mereceria, o constranger a cumprir horários reduzidos.
S,r._Ministro da Infra-Estrutura, na sua exposição, e_ tamno caso, um trabalho .fundamental, quem._~1!_l!e_ até um Ministério que integrasse tudo ísso. Não sei C? __que V. Ex~ pensa bém na resposta ao Senador Coutinho Jorge, V. Ex• se ref_eriu
disso.
â perspectiva çie saídas, além da circulação interna, dentro
da_ Amazónia, em direção ao Pacífico.
O SR. PRESII)ENTE (Alexandre Costa) - O Ministro
- Estimulado, inclusive, pelo Senador Márcio Lacerda que,
tem direito, pelo RegimentQ Interno, a dqis mii,Iutos. Mas lamentavelmente, não se encontra presente, tenho discutido
como o nobre Senador usou três minutos, V. Ex~ terá, tam- esse assunto das saídas das vias de transportes do Brasil em
bém, três minutos. IgUal tempo.
·
.
direção ao Pacífico.
Gostaria que V~.Ex' detalhasse um pouco mais, se fosse
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
possível, as hipóteses e perspectivas que se abrem para a
-Agradeço pela eqüidade da Mesa.
Senador, rapidamente, não vou utilizar os três minutos. região Amazônica, no rumo do Pacífico.
Respondo a V. Ex• o seguinte: quanto os cancelamento que
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com a palaestamos propondo é uma questão de realismo. Este ano, nós vra o Sr. Ministro.
não zeramos a rubrica, -..,. este ano -, porque as atividades
do DNER se encerrarão no dia 15 de dezembro, não teremos
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
mais condições de executar essa parte orçamentária, e se não -Senador Esperidião Amin, se V. Ex~ me permi!e, as persa executarmos, perderemos essa rubrica: Então, o que fare- pectivas de saída para o Pacífico, do ponto de vista do Brasil
mos? Estamos procurando realocaçóes, numa ação positiva como um todo, são várias. A mais viável, a mais próxima,
do Ministério da Economia, para verific3i" Oiide poderemos, a mais exeqUível neste momento é a saída via Peru, pela
com maior rapidez, executar esses recursos. O cancelamento região Norte; a BR-364 é uma realidade. Até o final deste
de parte dessa rubrica para essas estradas não significa a parali- ano, estará em condições de ser inaugurado o trecho até Porto
sação das obras.~Pelo contrário, as obras que Já estamos_ execu- Velho, faltando apenas o asfaltamento de Rio Branco a Assis
tando estão em continuidade. Agora, sabemos que até o dia Brasil, na divisa coni ·o Peru.
15 de dezembro, teremos um limite da capacidade de gastos.
O restante é em Apari, será uma estrada de responsaMais do que aquilo nós não conseguiremos gastar. Nós vamos biHdade do Peru, que tem todo ·o interesse em fazer. Diz
perder esses recursos? Não. Vamos pegar esses recursos e o Presidente daquele país- e as autoridades que têm estado
utilizá-los, em outras obras que, também, temos emergência: conosco confirmaram -que teria que ter financiamento para
obras em Santa Catárina, de que falei, por causa das chuvas, isso· por parte do Banco Mundial e do Banco lnteramericano
que destruíram boa parte da malha; obras no CentrO-Qeste, de Desenvolvimento.
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Em segundo lugar, sobre o cronograma de obras e pavimentação da Transamazônica e da Santarém-Cuiabá, pediria
também, que V. Ex~ tecesse con-siderações sobre a qualidade
da paviinentação qUe será realizada para enfrentar as difíceis
condições de preservação de estradas naquela região.
Em terceiro lugar, qual- a destinação de recursos que
o Governo pretende dar ã Empresa de Navegação da Amazónia- ENASA, que há década~ tem servido àquela população com embarcações desgastadas, e que tem sido quase
que relegada ao sucateamento; se há algum plano de recuperação da empresa ou alguma maneira especial de dar atenção
ao transporte da população, que há décadas vem utilizando
esses meios.
Relacionado a esse assunto, pergunto a V. Ex~: por que
·ó GoVerno resolveu destinar volume tão grande de recursos
a outra empresa, formada apenaS há um mês, uma ·empresa
privada? No dia10 de outubro de 1991, foi formada a Empresa
Brasmodal de Navegação e Transportes, em Belém, com capital registrado de 12 mil dólares.
Ontem, na reunião do Conselho de Desenvolvimento do
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Fico satisfeito com as Amazonas, foi aprovada destinaÇão de 41,5 milhões de dólainformações que V. E.x•- presta, desejo ainda proveitar a res, aproximadamente, a serem liberados com o seguinte crooportunidade para- agradecer pelo fato de, ao longo da sua nograma: 8 milhões em dezembro, 24 milhões no primeiro
exposição, não" terem faltado, pelo menos em termos de solida- semestre de 1992, 5 milhões no segundo semestre d_e_ 1992
riedade, as suas referências a um dos pontos pretos, que ficou e 5 milhões de dólares em 1993. O Banco da Amazónia mais preto ainda, que é o da BR-101, no meu Estado.
BASA, vai fornecer esses re_cursos. São sócios, por exemplo,
Agradeço, portanto, os esclarecimentos e çumprime"nto com 90% do capital dessa Empresa, a V~ Barros S/A, ParticiV. Ex• pela exposição.
pações. Não conheço, mas gostaria de perguntar: esse projeto
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Ministro João. deveria antes ser aprovado pelo Departamento de Transportes
Aquaviários, do Ministério da Infra-Estrutura, que autoriza
Santana, V. Ex~ desejaria a tréplica?
empresas que trabalham em navegação marítima e fluvial?
O SR. JOÃO SANTANA - Não. Apenas gostaria de
_ Gostaria que V. Ex' pudesse confirmar a aprovação da
agradecer os cumprimentos do Senador EsperidiãÕ Amfn.
destinação dess.es recursos e qual o embasamento, se essa
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a é a política de privatização, ou seja, destinar 41,5 milhões
de dólares de recursos do Governo brasileiro, do povo brasipalavra ao nobre Senador Júlio Campos. (Pausa-:-)---leiro, para a formação de capital de uma empresa registrada
S. Ex• não está preserite.
com 12 mil dólares de capital - corno justificar isto - ao
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
mesmo tempo em que a Enasa vê as suas embarcações serem,
Peço a V. Ex~ que cumpra os prazos do Regimento.
A Mesa esclarece que desejaria, durante a tarde toda, praticamente, sbcateadas?
Estas as indagações principais.
ouvir tanto os SrS~ -sen.adOI-e_s_ Como o Sr. Ministro. É um
debate inteligente e do interesse da Nação. Ac_o_ntece que
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com a palaexistem niuitos Senadores inscritos. Absolutamente, não po-demos prejudicar aqueles que se inscreveram para ínterpelar vra V. Ex~, Sr. Ministro João Santana.
.o Ministro.
~ O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP) - Sr. Presi- -Nobre _Senador, respgnd~_J].4o, primeiramente, sobre essa
dente, Senador Alexandre Costa, Sr. Ministro João Santana, _questão da empresa Brasmodal, muito embora isso não seja
desejo formular as seguintes perguntas:
.--pa nossa ár.ea, porque nem te~Q_S acesso ao Conselho de
Em seu relatório "A Transamazônica e o SiStema ViáriO Qesenvolvjmento da Região A-mazónica- do BASA, ~anca
da Região Amazónica", está explicitado que no exercício de da Amazônia S/A'"_- eu gostaria de lembrar a V. Ex~· que
1991 o Ministério da Infra-Estrutura alocOu reCUrsOs para a os recUrsos aplicados nessa empresa corno em outras são,
melhoria da infra-estrutura portuária, eStando em aplicação em parte, fundos constitucionais, previstos pela ConstitUição,
os seguintes valores: 671 milhões de cruzeiros para o Porto e que devem ser aplicados para incentivar a instalação dessas •
de Belém e 943 milhões para o Porto de Vila do Conde.
empresas, na Região Amazónica, seja na área industrial,
Está aqui assistindo ao depoimento de V. Ex~ o Deputado agroindustrial, abertura de fazendas etc. Esses Fundos permaValdir Ganzer, que é de Belém, que estranha ter havido o necem na Constituição, e eu diria até qu«, se V. Ex' não
registro da aplicação desse recurso, porque, pelo seu testemu- concorda com eles, poderia propor uma emenda ã Constinho visual, não observou qualquer melhoria ou investimento tuição para a sua retirada. Inclusive, a discussão da sua existénno Porto de Belém ao longo de 1991. Então, solicito o esclare- _cia foi p()lêmica durante a Constituinte. No inicio do G?_~e_rno
cimento de V. Ex~; se isso ainda será realizado nos próximos dO Presldenie Ferna-ndo Collor houve uma grande polêmica
trinta e poucos dias que restam de 1991, ou, no caso de ter com o Congresso.Nacional, quando o Presidente mandou uma
havido efetivamente a destinação dos recursos, onde eles fo- medida provisória dentre várias com a finalidade de cancelar
ram efetivamente aplicados.
vários desses fundos e subsídios, mas o fato é que eles ainda
Essa é a primeira siída que se mostra mais viável, do
ponto de vista Norte do País. Mas, evidentemente, não podemos esquecer outras safdas viáveis que teríamos do ponto
de vista Sul ou Centro-Oeste do País. No Sul do País, pOderíamos viabilizar saídas que fossem parte hidrovias, parte rodovias e parte ferrovías, inclusive incentivando o_Mercosul, fazendo com que essa saída fosse via Argentina, Uruguai ou
Chile. Construindo, inclusive, a ponte de Mendoza - que
é a que falta- nós teríamos ã nossa disposição portos bastante
mo-dernos e limpos, que são os portos do Chile.
Essas são as duas saídas principais que teríamos, hoje,
fáceis de viabilizar: uma saída pelo Norte, que é essa que
acabei de citar, e a saída pelo Sul, que chegaria na conClusão
de espaços de i~_t~rligação- sejam rodQviários, -sej~Ql fex:roviários, sejam hidroviários - no eixo Centro-Sul do País,
que levaria os nossos transportes até os portos do Chile.
Evidentemente, poder-se-ia pensar em outras saídas futuras, mais complicadas, via Bolívia ou outros países.
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existem e são administrados pelos agentes financeiros. Existem
mesmo para isto: p·.irrlt. éap.itàlizar a iniciãtiva privada com
·vistas à realização de negócios, perfeitamente dentro da Cons~

títuição e dentro das regras e das normas legais. Tenho a
certeza de que o seu Conselho de Desenvolvi!llento, que tem
representantes dos Governos da Amazônia, de todaS, q.s ~reas
da iniciativa privada, deve ter decidido sobre esse processo,
como tem decidido sobre vários outros, como otorre tainbém
com fundos parecidos, que são administrado_s pelo BNDES

ou pelo Banco-do Nordeste.
Então, nada seí-espedficamente sobre a empresa Transmodal, mas quero lembrar a V. Ex• que é perfeitamente legal
e previsto na Constitüiçã:o, e eSses fUndos são adotados justamente para capitalizar a iniciativa privada e iricentivar o desenvolvimento da Região.
O SR- EDUARDO SUPLICY - Permite-me V. Ex' um
breve esclarecimento?
A infOrmação que teinos é que os furidos déveriam ser
canalizados, prioritariamente, do Finam, para pequenas e médias empresas. No caso, o capital era pequeno; o capital investido pela SUDAM é que parece extraordinário.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da .Infra-Estrutura)
-Queda dizer...
·_ --o

O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Brevemente
V. Ex~ terá oportunidade.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Mas no caso, o Departamento Nacional de Transporte ...
O SR. PR:ESID)lNTE (Alexandre Costa)- Aliás, quem
está falando é o Ministro, nobre Senador.
O SR:. EDUARDO SUPLICY - Mas é que pedi licença
para um breve esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Não pode
pedir licença. V. Ex~ vai ter direito ã réplica, e o Ministro,
ã !réplica.
O SR- EDUARDO SUPLICY- Só quando o Sr. Presidente permite esta licença é que podemos utilizá-la.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - É o Regimento que aponta.
Ainda existe, nobre Senador, sete orado:.res para interpelar o Ministro, não podemos prejudicar o direito de nenhum.
O SR- JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Queria dizer a V. Ex', Primeiro, o seguinte:_ s-e -é' para
médias empresas, uttfa empresa qbe tein 42 mi1 dólares de
capital é efetivamente uma empresa pequena-, ·senão média;
e 41 milhões de dólares, se a empresa vai faier transporte
de cabotagem, e ela deve precisar de equipamentos bastante
pesados, é pouco~ inclusive, para construir uma empr~sa de
cabotagem razoável; e é isso que deve ser objeto da empresa.
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de privatização e, brevemente, deve ser fei~o o. edital de.Jic~ta
ção e ela será privatizada. E sendo ela pnvatlzada, tam~ern,
terá direito aos recursos constitucionais que o Banco da Amazónia administra.
Gostaria de dizer a V. Ex~ o seguinte: a Transamazônica,
0 prazo para o asfaltamento de Estreito até ltaituba deverá
ser de dez anos para que toda essa obra esteja pronta. É
uma obra gigantesca, e considerarmos que não há condições
de ser feita em prazo menor, ainda mais que temos um período
muito peqUeno do ano para fazer o asfalta~ento, po_r causa
das chuvas. Efetivam:ente, deve-se ter um cmdado ma10r com
a qualidade do piso, para que as águas_e os fenômenos naurais
não acabem com o trabalho a ser realizado nesse período.
Com relação aos portos, que V. Ex~ mencionou, efetivamente, nenhuma dessas obras fo.i realizada, porque tivemos
e ainda estamos tendo que superar pequenos entraves_ com
a transferência desses contratos de obras firmados entre a
extinta Portobrás, a Companhia Docas do Pará e as empresas.
Isso está sendo objeto de negociação bastante intensa e ampla
com a parte privada, para acertar custos, valores e prazos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Senador
E"duardo Suplicy, V. Ex~ deseja a réplica? São dois minutos.
.()SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Minstro, eu gostaria
qlie V. Ex~ explicasse os critérios qi.Ie levam o Governo a
tomar difíceis decisões sobre obras, especialmente na área
dos transportes públicos.
O Governo precisa recuperar a Transamazônica, a Cuiabá-$antarém, a Ferrovia Norte-sul; precisa, também, promover a melhoria de estradas por todo o Brasil. Há, por
exemplo, a recuperação da Via Dutra. Pergunto:_ qual é o
procedimento adotado pelo Ministério da Infra-Estrutura para
analisar quanto do Orçamento de 1992 será -destinado a essas
obrãs? Que critérios fizeram com que o Governo destinasse
determinada quantia à Ferrovia Norte-sul? Por qu~ ela foi
considerada prioritária em relação à própria Transamazónica
e à Cuiabá-5antarém? Quais são os critérios? São critérioS
que levam em conta uma racionalidade no sentido da formulação de relações de custo e benefício social? São critérios
mais de natureza política? São critérios mais da pressão dos
diversos grupos económicos que, mui~s vezes, têm interesse
:::em construir ou participar de u~-empreendimento em relação
a outros? Quais são as dificuldades que V. Ex~ sente, como
Ministro, e que precisa tomar essas dífíceis decisõe_s, juntamente coin o Congresso Nacional, já que a mensagem orçamentária é encaminhada a esta Casa?
- - Mas, na medida em que o Congresso, nestes dias, está
examinando o Orçamento, inclusive, o relativo às obras de
melhoria dos transportes no Brasil, é que eu_ formulo esta
pergunta de natureza metodológica sobre a forma segundo
a qual_ o Governo toma as suas decisões e as apresenta ao
Congresso Nacional.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• deseja
a tréplica, Sr. Ministro?
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
~Sim, Sr. Presidente.

Embora não conheça o projeto especificament~, quero
alertar a V. Ex• que devemos ter cuidado arites de faz~r apreciações mais drásticas, sem saber efetivamente qual é o -objeto
disso. Queria registrar essas considerações a V. Ex~
o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo a
Em relação à En3.Sa, quei-o dizer que, pela proposta do
palavra ao Sr. Ministro.
Governo, aprovada pelo Congresso Nacional, foi autorizada
.co-sR- JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura) .
a sua doação para os Governos estaduais ou muriiclpais, viSto
que nem o Governo do Estado e nem os municípiOS quiSef~ün -=-senador -Eduardo- ·suplicy, o primeiro critério de prioriarcar com o seu ónus. A Enasa está integrando o programa dades que temos é a restauração do património público. Por-
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tanto, 80% das verbas para transportes foram alocadas em
termos de conservação e manutenção~ Sabemos, como eu já
disse aqui, desde que nós não temos mais o Fundo RodoviáriO
Nacional, portanto, não temos fonte, desde 1988 toda a malha
rodoviária nacioila1 vem se degradando rapidamente, sem recursos do Tesouro Nacional para que os coloquemos em termos de restauração e manutenção do património público. O
património relativo âs estradas rodoviárias federais, é alguma
coisa próxima à díVida externa brasileira, em termos de valor,
de bilhões de dólares. E isso deve ser preservado. Esse é
o primeiro cfité-rio nosso~
~ Dentro dessa preservação, estainos correndo atrás dos
pontos emergertciais, aqueles que efetivamente estão cancelando qualquer possibilidade de tráfego, deixando inclusive
regiões ilhadas, ou sem relação com os eixos económicos ·mais
importantes do País. Então, temos dado muito m-ais recursos
ao Centro-Oeste, ao Norte, ao Nordeste e ao Sul do que
ao Sudeste do Brasil. Porque sendo o critério federativo quebrado, quando extinto o Fundo Rodoviário Nacinal, cremos
que Estados ricos, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, eles podem e devem assumir as rodovias federais.
Nesse sentido, já fíze-rrios um convêniO com o EStiido--àe São
Paulo em relação à Régis Bittencourt, que liga-Sâõ P·aUlo
a Curitiba, e estamos em vias de_ terminar outro convênio
de estadualização da Rodovia São-Paulo-Belo Horozonte.
Aí será um convênio, parte com o governo de MinaS, parte
com o governo de São Paulo, e estamos em vias de_celebrar,
também, o mesmo convênio em relação à Via-Dutra. Consideramos perfeitamente lógico _e legítimo que esses Estados que
têm potencial de arrecadação, Estados ricos, assumam essas
rodovias federais. Esse tem sido o nosso critério da alocação
de recursos.
Sobre as dificuldades que temos, a princiPal delas é, às
vezes, a incompreensão da sociedade brasileira como um todo,
refletida, evidentemente, no COngresso Nacíonãl, de marieira
a mais legítima, de entender que não há recursos para fazer
tudo aquilo de que o Brasil necessitaria, pot exemplo, em
obras, em estradas. O que vemos, muitas vezêS, é qUe, na
parte de orçamento de estradas, se mandarmos urna proposta
calcada no plano de âmbito nacional e que pretende, com
recursos pequenos, que essa estrada tenha começo, meio· e
firit~ áu seja-, a garantia de que será feita a conservação com
aqueles recursos em todo aquele período, através de emendas
sucessivas, muitas vezes, vemos maculado um plano nacional
rodoviário. Talvez, essa seja a nossa maior dificuldade. E,
às vezes, por isso, verifiCa.Iiios, em parte, o mapa rodoviário
nacional, ter 20km pronto, depois 40km sem asfalto, depois
uma ponte lá na frente resolvida, e nunca conseguimos fazer
uma articulação do mapa rodoviáríõ riaCfonal.
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB -RN):...:._

Sr. Presidente, Sr. Ministro da Infra-Estrutura, Dr. João Santana, Sr~ e Srs. Sei:iadores, a minha pergunta, Sr. ~inistro,
é mais um apelo que venho fazer, em nome do povo do Rio
Grande do Norte, não apenas em meu nome mas e_m no~e,
repito, da bancada do nosso Estado, no Senado Federal.
Sabemos que o problema do transporte ferroviário -no
País é muito grave, é muito sério.
-- - Mas não estou aqui para fazer considerações de ordem
geral sobre este assunto. Venho falar sobre a questão especffica da desativação_ do ramal_ferroyiário Mossoró - Sousa.
Es.se ramal está sendo desativado progressivamente, com
graves prejuízos para a economia do nosso Estado, _particularmente para a economia salineira.
TenhQ._aqui, Sr. Míitistro, telegramas, não apenas do Presi~ente do Sindicato dos Trabalha,dores_ das Empresas Ferroviárias, mas telegramas do Presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, do Presidente do Sindicato do
Comércio Varejista e de todas as instituições que estão preocupadas com essa desativação, além das manifestações de Câmaras Municipais de toda a zona oeste do Estado.
Sensível a esse problema, o Senado! Marco ]\.1aciel, Líder
do Governo _e do 'fFL nesta Casã, ·ap-reSentç>u u-ma -emenda
para o Orçamento de 1982, no valor de 26 bilhões e 9-0 milhões
de cruzeiros.
S. Ex~ quer conservar o serviço ferroviário e a :qt?_llUtfmÇ_ão
do tráfego Mossoró -Sousa, e diz na sua justificação, que
pode até não ser suficiente para viabilizar o transporte ferroviário, o volume de tráfego, mas eptende que, dado o interesse
da_ comunidade local em manter esses serviços ferroviários,
cámpete â Unülá dar condiçõeS à REFESA para a prestação
desses serviços. O não recebimento pela REFESA dos recursõS relacionados "obrigará a empresa a interromper o tráfego
ferroviário nesse trecho.
Só queria lembrar, Sr. Ministro, que o comércio e a-íridústria local requisitam, inclusive, um maior número de vagões
para transportar o sal, e isso não foi atendidO pela superintendência regional.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ Nobre Ministro, V. Ex~ não é obrigado a re_sponder.
O tema da convocação é a Amazônia, energia elétrica
e rodovias. V. Ex~ responderá se desejar.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Perfeitamente, Sr. Presidente, mas gostaria de responder
ao ·nobre Senador Garibaldi Alves Fílho.
Com relação a esse_ ramal, quero tranqüilizar ao Senador
e ao povo do Rio Grande do Norte: não vamos desativá-lo;
ele continuará funcionando.
Agora~ efetivamente, vamos diminuir a sua freqü_ência,
porque
temos a certeza que grande parte da exportação do
Acreditamos que se avançássemos, numá~,r_eiaÇãO POlítica
mais aberta de discussão com esta Casa do Congressõ Nacio- sal deverá ser feita peJo Porto da Ilha de Areias, no qual
nal, talvez pudéssemos evitar esse retalhamento que, âs vezes.._ estamos investindo 900 milhões de cruzeiros, este ano de 1991,
para dar capacidade a esse porto.
há no Orçamento, cm termos de partes boas e partes· ruins.
Vamos equilibrar: uma parte será pela ferrovia, e vamos
Além, é claro, de esta Casa ajudar o Governo Federal,
fazer
uma parte pelo porto que não necessitará desse ramal.
fazendo com que os Estados, prin_cipalmente aqueles mais
Gostaria
de fazer uma outra colocação a V. Ex~ se me
ricos, assumam as suas responsabilidades mantendo a conserpermite. Precisamos ter realidade orçamentária. Não adianta
vação e a construção de algumas estradas.
constar a verba no orçamento se não tiveimos a receita. Esse
Muito obrigado.
o problema que tem acontecido com a questão ferroviária
nacional. Precisamos também colocar um pouco da ação das
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a ferrovias e da utilização dos tre11s para a inic!atiy_a privada.
palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves FHho.
Temos feito isso. Vou dar o exem-pl6 da SR-3, de Belo Hori-
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zonte, Minas Geraís. Aí havia um ramal ferroviáiíO que era o seu empenho para a conclusão dessa obra. Fica, mais uffia
utilizado na sua quase totalidade, pela indústria de min~!?Ção vei:, o apelo do povo de Rondônia, o qual represento. V~
de Minas Gerais e~Jsso tudo era pago cOri:t recurSos ·do pOvo Ex~ ~abe da importância dessa obra Eara o meu Estado, para
brasileiro. Precisamos inverter essa situaçáo. Então, hoje; O a AmaZônia e parâ o País. Gostaria "de oUvir de V. Ex~ algumas
que fizemos? Priv:ití.Zamos, em certa .medida, e~sa_área. E palaVras nesse sentido.
· ·outrO ponto é ã BRM364, a que V. Ex~ também se fe:feriu.
a indústria de mineração teve que -se cotizar, teve Que-se
organizar para pagar as locomotiVas, aqueleS- vagões, e fazer Neste ano, existiram alguns contratos e gostaria de saber o
valor para a recuperação do trecho que vai de Cuiabá a Porto
com que os ramais funcionassem.
Acredito, então, que deve haver maior partié1fiãç'ãà do Velho.
Especificamente, no que tange a Rondônia, temos SOkm
setor privado, para que possamos dividir um pouco esse custo.
Os ónus -da Rede_Ferrovíüia Federal são muito grandes, entre Vilhena e Pimenta Bueno, mais 60 entre Cacoal e JiMPaM
e ela não tem condições de atender a todos os ramais e a raná. Em síntese, dos 750 temos 300km, e-m ordem de_grandeza, que estão praticameOte intrafegâveis. As obras já fot:am
todas as instâncias.
De qualquer sorte, gostaria de fazer este esclareçím_eritO inicia9as, Sr. Mii_Iistro; infelizmente, há questão de uma semaM
a V. Ex~: o ramal não será desativado; terá uma diminuiçãO na; petcorrendo a BR-364, senti que estão sendo paralisadas.
em termos de periodicidade, em termos de intensidade. Por Nâo sei se por falta de recursos, ou por alguma dificuldade
outro lado, investimos novecentos milhões de cruzeiros no da parte das empresas que lá estão trabalhando.
Piecisamos .dessa obra, Sr. Ministro. V. Ex~ conheçe a
Porto de Areias, que substitui grande parte -desse transporte.
sua importância, é a nossa artéria! é a nossa coronáfia e,
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Nobre Sena- hoje, está obstruída. Estando obstruída, a riqueza, a seiva
dor Garibaldi Alves Filho, V. Ex~ tem direitO --â -repliCa: de do Estado de Rondônia não pode ser transportada e, const:dois minutos.
~- -- - qüentemente, há o colapso económico.
Finalmente, há um ponto que diz respeito a V. Ex•: é
O SR- GARffiALDI ALVES FILHO- Sr. Presidente, o garimpo de Bom Futuro. Li as razões que levaram o Governo
apenas para pedir um esclarecimento ao Sr. Ministro da InfraM a tomar a decisão do fecharriento do garimpo de Bom futuro.
Estrutura, João Santana, quanto a essa desativação parcial. Fundamentalmente, embutiuMse nisso o pretexto ecológiCo-,
Ela ocorrerá apenas em termos de periodicidade? V. ~X' teria com_ ações transitando na Justiça etc. Mas, Sr. Ministro,
condições de, no momento, fornecer maiores informações Rondônia tem na sua economia fundamental um tripé, que
quanto a essa desatívação parcial?
é a produção agrícola, a extração vegetal e, finalmente, a
O SR- JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura) extração mineral, inviabilizadas, porque não temos acesso ao
-Se V. Ex~ me permite, no momento-não tenho esses dadOs. crédito agrícola acima do Paralelo 13; conseqüentemente, enM
Mas encaminharei ofíCiO a V. Ex\ se não hoje, porque não tramas em colapso na produção agrícola. Na exploração maM
dará tempo, pelo menos amanhã, no mais tardar, esclarecendo deireira, também praticamente inviabilizada, V. Ex~ sabe das
qual será a redução de atividades nesse pedodo. Sem dúvida, pressões ecológicas nos- jornais·- a realidade de lá. Até tive_M
mos graves dissidências com a_posjção_ rígida do Ibama a esse
será do ponto de vista de freqüência e intensidade~
- respeito. É claro que existem probl~mas de mercado, mas,
O SR. GARffiALDI ALVES FILHO Póis não, Sr. Minis- fundamentalmente, essa pressão contra a extração madeireira
tro. Eu faria ainda um apelo para que realmente ela seja tem como fundamento a preservação do meio ambiente.
Quanto à exploração mineral, temos o garimpo de Bom FutuM
a mais parcial possível.
ro. É verdade que ele fez baixar na Bolsa de Londres a cotação
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a do estan_ho, de 15 para 6 dólares o quilo. Mas, em Rondônia,
palavra ao nobre Senador Amir Lando.
havia milhares de pessoas que estavam se beneficiando dessa
O SR. AMffi LANDO (PMDB- RO)_-:- Sr. Presidente, riqueza, que as empresas de mineração aban_dop.aram. E~t~ye
srs e SrsA_Senadores, Sr. Ministro da Infra-Estrutura, a nossa em mâos de muitas empresas-~ poderíã.mOs citá Mias aqui,
preocupação diz respeito ao Estado de Rondônia. V. Ex•, mas não é precis-o perder tempo com isso. Mas os alvarás
Sr. Ministro, referiti~s-e-1 Conclusão da Hidrelétrica_de Samuel. todos caducaram.
- CÕnseqüentemente, sr: Ministrá, o- nosso gariõl'Peii-o enÉ uma obra que o povo de Rondônía espera- pãra substituir
a geração de energia à base da combu~tão do óleo diesel controu essa riqueza, e quando se estava efetivamente distriM
buindoMa para 10, 12, 15 mil pessoas, no Estado de Rondônia,
pela energia hídrica. Mas essa obra vem s~ _arrastando não é da gestão de V. Ex• - e o custo inicial, por exemplo, tivemos esse abrupto corte por decisão do Ministério; ciijos
lembro-me de que os jornais falavam em 200 milhões de dóla- motivos não conhecemos. Mas fica o nosso apelo a V. Ex~
res. Hoje, a última referência que tive já ültrapassava 700 no sentido de que mantenha aberto o garimpo de Bom Futuro.
milhões de dólares. V. Ex~ esteve em Porto Velho recenteruente. Li suas declarações, dizendo da reativação dessa obra
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Com a palae da sua conclusão.
vra o Minstro da Infra-Estrutura.
Mas os jornais nem sempre retratam a realidade. Gostaria, então, de ouvir, de forma definitiva, se 1994 será, realmenO SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
te, o ano de conclusão dessa obra; se esses recursos, ao menos -Senador Amir Lando, eu queria colocar a V. Ex\ em
para o ano que vem, já estão orçaméntados e se há aquilo relação a Samuel, que as obras já começaram. Estive em
que V. Ex~ falou, a realidade não apenas ors;amentária,-mas Porto Velho, inclusive nas obras, para presenciar a assinatura
financeira para a realização dessa obra tão importante.
da ordem de serviço. Temos garantidos 50 milhões de dólares
Aqui fica mais um-apelo do que propriamente uma indaM para 1992 e mais 40 milhões de dólares, que teremos de viabigação. Esperamos, como já ouvimos a declara-ção de V. Ex', lizar durante 1992 para 1993. Com isso terminaremos Samuel.
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Faltam 14% para que ela fique pronta. Seria, portanto, um
crime não concluí-la, quando se está gastando, queimando
5leo diesel com a termelétrica com uma série de problemas
para o Estado. Temos já garantidos esses 50 milhões de dólares
pua 1992. Durante o ano de 1992, se Deus quiser, com a
colaboração do Congresso Nacional, chegaremos à viabilização dos outros 40 milhões de dólares para 1993.
O SR. AMIR LANDO - Conte com o apoio e o nosso
e~enho.
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Neste particular observamos que não somente no Governo do Presidente Collor, mas em todos os Governos, desde
o de Getúlio Vargas- certa vez fiz uma pesquisa_sobre essa
matériã - , esboça~Se um umã perspecitiva de regulamentação
e definição dessa profissão, mas, na realidade, ela sempre
foi marginalizada. Hoje, o~ garimpeiro é um homem fora da__
lei.
Emt>ora até a Constituição o garanta, mas, fora daí, foia
da estrita letra morta das leis, ele sempre foi um marginal.
É preciso discipliná-la, porque é uma atividade importante
para o País. A descoberta de riquezas incomensuráveis, sobretudo na Amazónia, nesses confins, nesses páramos remotos,
que só a aventura e o destemor do garimpeiro levam ·à descoberta dessas riquezas para a Nação, para o País e para o
·
povo brasileiro, precisa de disciprina.

O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infià-Esúutura)
-Muito obrigado. __
_
_ __ ~m relação à BR-364, esta~oS g-asta_rido deritro q~p~ssí
vel. D que ocorre é que há vários -trechos dessa rodovia
em re_cuperaçâo, onde OSfO~tratos já haVia CãdUCaâO, e- assim
EU gOstãria ae Ver de V. Ex~ o empenho- nesse sentido.
tivembs que proceder a noVaS -coflcoriêiidas,_ parã-_que_ tivéSs~~
mos enpresas com cap·acitação para a inanutenção. Está lento Evidentemente que o Congresso Nacional, creio, não faltará
o processo; e -algumas empresas que estão na área temem com_ a sua colaboração, mas é importante que essa iniciativa
que não se viabilize essa r~cuperação. Mas acabamos de trans- veriha do Poder Executivo, porque só assim teremos isso disciferir 650 milhões de cruzeiros através-de convênio,- ao-Estãdo plinado. E s6 o Poder Executivo, me parece, poderá ser árbitro
de Rondônia, para ·que o· -gt>verficl;-=-que- tem' -mais agilidade dessa grande questão, porque V. Ex~ sabe, são interesses connessa á1ea, possa fazer frente a esse trecho, principalmente trariados. As mineradoras querem, de certa maneira, todos
o -que V. Ex~ citou, Vilhena - Cacoal, que são fundamentais os privilégios e os garimpeirOS fica-m só coiÍl as· descobertaS
para o escoamento da safra agrícola.- - - ----- - ----dessas grandes riquezas. Poderíamos prolongar essa questão,
Finalmente coloco para V. Ex~, em relação ao garip1po mas o tempo é curto e o Regimento é rígido.
Por isso, deixamos aqui o apelo a V. Ex\ em nome
de Bom_ Futuro, que a nossa intenÇãO não é fe-chã.r e impedir
a sua exploração. Queremos que o garimpo_ a~ra __e ·renha do EStado de Rondônia, para que essas obras, por nós menciouma exploração ordenada, porque a exploração que vimos nãdos, sejam concluídas. Isso é fundamental para a autonomia
lá era perversa ao meio ambiente, Coriheço ã. área, ã-sSim econômica do Estado de Rondônia, porque o nosso Estado
como y._ Ex\ já a_~~bn!vq_ei e es_tive_ no pi6prio solo, e aquilo - afnda é dependente da União, e talvez ainda o será por alguns
é uma ação- extremamente complicada._ Sei da preocupação anos. Mas o esforço do Governo Federal poderá alavancar
que V. Ex~ tem com relação- aos garimpeiros ali localizados, Rondônia a uril estágio de desenvolvimento, para que o Estado
mas com todo respeito que tenho pela sua pessoa e a:os- gá_rim- possa andar com as próprias pernas.
Especialmente, quanto à questão do garimpo, concordo
peiros·, tenho dúvidas até que ponto, efetivamente, sao g-ãrimpeiros que ali estão ou se não são empresas mal organizadas com V. Ex'; é preciso disciplinamento, mas o que se vê até
tentando um tipo de exploração danosa à economia nacional, agora é que os Governos ficam ausentes, deixam as coisasfaiencto com que haja, inclusive, contrabando em exceSso Se deteriorarem e, por fim, a solução é sempre essa: fecham-se
e prejuízo internacional. Queremos retàrnâr para o Estado õs g'á-rimpos. ·Acho que a disciplina dessa matéria é inais ampla
a capacidade de direcioname~tO e ordenamento daquele ga- para o futuro, para que se possa resolver essa questão a nível
rimpo , para· reabrir aquela área; primeiro, com a exigência nacional.
Fi,ca o meu apelo a V. Ex~
de recuperação ambiental; segundo, com disciplina e organização na exploração da cassiterita- e na- sua com-ercialização.
o SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa):.:.:: V. Ex.-deseja
É isto que desejamos. Não queremos paralisar de forma-defini- a !réplica?
tiva, em nenhum momento, o g_arímpo de Bom FUturo.
Achamos que aquele garimpo precisa de ordenamento
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
na sua exploração, para que não tenhamos danos, seja de =--Eu go~taria apenas de dizer que recebo o apelo do nobre
natureza ambiental ou econômka intc:lrnaciOriã.I para as divisas Senador Amir Lando, respondendo que estamos trabalhando
e para a economia brasileira.
ltá alguns meses, com um grupo muito forte nessa área de
mineração, inclusive com o apoio do Banco Mundial, com
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• deseja recursos, no sentido do reaparelhamento do próprio DNPM
a réplica, Senã.dor Amir Lando?
e da CPRM._ Esperamos, breyemente, colocar uma regra clara
O SR. AMIR LANDO- Eu gostaria muito. riobre Presi- e dar um alento muito forte à mineração como um todo.
seja na atividade garimpeira, seja na de mineração por excedente.
lência.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- y: Ex• dispõe
Recebo o apelo, e tenho a certeza de q'ue V. Ex~ terá
de dois minutos.
-boas notíca~ o mais rápido possível.
0 SR. AMIR LANDO- Com relação à atividacfe garimÓSR. AMIRLANDO- Muito obrigado a V. ]3.x•
peira, eu gostaria de fazer tima colocação e não propriamente
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a
uma indagação.
~-~--~---·_- ---palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
É_necessário que se discipline essa profissão: -ExiStem
ou.tros_ critérios científicos que permitem perfeitamente distin. O SR. CARLOSPATROCÍNIO (PFi....::: TÜ) -Si. :hesic
guir o que seja garimpagem de mineração prop:i-iamente dita. dente, Sr. Ministro inicialmente, Sr. Ministro João Santana,
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congratulamo-nos com V. Ex• pela sua performancc à frente
da Secretaria da Administração, anteriormente, embora nunca tenhamos entendido muito bem o capítulo das disponibilidades. Mas parece que agora os servidores irão voltar, através
de remanejaniento _p~ra os demais-órgãos da administraç_ão
pública. Então. creiO-que esSa qu~tão já está encerrada,_e
também que ainda resta alguma cotsa a fazer na Secretana
da Administração.
E agora V. Ex• à frente desse megaministério,. o Ml!'IFRA; efetivamente pela sua posição, às vezes não _muito pohttca~ que nã~- agrada a todos, mas partícul~nnente muito me
apraz o est1lo de y~_~j_Rela sua manet~a de ser. porque
acho que o Brasif, na realidade, está precisando de homens
que nem sempre falein "'sim", às vezes temos_ que negar algumas coisas. Mas eu gostaria tão-somente de fazer uma pergunta no que concerne à continuidade da Ferrovia Norte-Sul.
Sou Parlamentar do Estado do Tocantins, e lembro-me
do compromisso assumido pelo então candidato_ à Presidênçia
da República, Doutor Fernando Collor de_ Mello, com todos
os_segmentos partidários que o apoiaram no Estado doMaranhão e também no meu Estado do Tocantins._Tivemos a oportunidade de estar presente em dois eventos, quando Sua Excelência Se co·mprometeu a -dar continu_i_d~_d~ ~quela obra.
Vejo com satisfação que já estão alo~a-~.os na Me_nsa8em
Orçamentária dalJnião enviada ao Congress9 Na:ç.ion_al, cerca
de 5 bilhões e 800 .milhões consignados àFerrovia Norte:Sul.
Sr. Ministro, devido às inúmeras pressóes que o·_Governo
tem sofrido dos políticos daquela região_, querO, pessoalment~,
dizer que o Governo Federal estabeleceu ~m p;oj~to denominado Corredor de Exportação Norte que v1abthzana, segundo
os_dados técnicos, a continuidade da Ferro vi!! Norte~Sul; desti~
naría, então, cerca de 50 milhões de dólares anuais para desenvolver a produção de grãos, principalmente ao Sul do Mara-_
nhão, na região de Balsas. A continui~ade da Ferrovia_ Nortesul, cuja ponte sobre o rio Tocantins já está com os pilares
construídos, e o material adquirido da l!SIMEC_,. ~~gundo
tenho conhecimento, implica, também, inyesti_!llento dessa
ordem no famoso Bico do Papagaio, no m.eu Estado, on.:de
solucionaríamos, de uma vez por todas, o problema fundiário,
e da miséria que campeia naquela região.
_________ _
Perguntaria, também, a V. Ex~ o que o Goye!nO Federal
pensa efetivamente sobre essa ferrovia.
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o quanto o modal ferroviário-hidroviário tem sido discriminado em termos dessa interligação. Então, todos temos de.
envidar o máximo de esforços, dentro da capacidade do Estado, nas áreas de conjuntura, carreando recursos para a cons·
trução dessa obra, fundamental à integração-definitiva dO Paf&:"
O que pensamos sobre a Ferrovia Norte Sul? Como dis~
V. Ex', há, hoje, uma crise financeira sem proporções e talvez
seja essa a natureza principal da crise brasileira. EstávamJs
com as obras praticamente paralisadas por falta de recursos,
mas já temos-construídos cerca de lOOkm. O Governo, neste
momelnto, entendeu como obrigação inicial viabilziar esses
10 km, por considerar que se deva dar continuidade a esse
projeto, para que mantenhamos essa interligação Norte-Sul
e Leste-Oeste, em termos de transporte no Brasil. Para tánto,
estamos pensando na questão do corredor-exportação e fizemos gastos, este ano, coiil o reequipamento daqueles armazéns
que já existem no fílial da ferrovia, com capacidade para
efetuar o embarque agrícola naquele momento. A V<J.Ie do
Rio Doce, inclusive, passou a operar esses_ lOQkm, pOrque
possui uma e~celência m;ui_to maior em termos de operação
ferroviári:i do que a rede ferroviária nacional, além de estar
buscando, afora projetas agrícolas, a possibilidade de deslocar
projetas importantes de papel e celulose, tendo em vista as
importaçóes, para aquela região do Brasil.
_.Se tivéssemos recursos sufucientes, a ferrovia puxaria o
desenvolvimento. Mas temos que inverter__e fazer o d~~envol
vimen_to puxar a ferrovia. Se tiveimos a- felicidade da_recuperação rápida do Estado, avimÇarenios-as obras.
_ _Nes_te momento, o projeto do Governo para essa área
é a Vale do Rio Doce fazer a operação e buscar capitais
privados para montar os pro jetos de papel e celulose na região;
o Banco do Brasil colocar fiilanciamentos extras para a safra
agrícola; e o investimento para o término daquela infra-es~
trutu.ra, que já estava praticamente pronta, em termos de
armazenamento e embarque de grãos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Senador Carlos Pat~ocínio, V. Ex~ desej~r a réplica, terá dois mi~utos.

se

O SR. CARLOS PATROCÍNIO- Eu gostaria de indagar
a V. Ex• se é intenção do Governo extinguir a VALEC e
entregar a Ferrovia Norte-Sul para a Companhia Vale do
-

-c

Rló_Doce~

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Tem a palavra o nobre Ministro.
O SR. JOÃO SANTANA' (Ministro da Infra-Estrutura)
-Nobre Senador Carlos Patrocínio, agradeço a V. Ex~ pelas
gentis palavras que _dirigiu a nossa pessoa.
Embora não seja o tema âe hoje, poderemos, qualquer
dia, discutir sobre a questão da disponibilidade. Também,
até hoje, não entendi por que a disponibilidade está na Constituição, se não há diferença entre_ os dois r~gimes .9e tnttamentcr. na bibliografia, jurispru-dência, norma jurídica existente sobre o tema e a decisão_da Corte Maior de Justiça
sobre essa questão. No entanto, decisões da Justiça não_ se
discutem; cumpre-se - vamos cumpri-Ias, resignados, mas
sem entendê-las.
-Mas gostaria de falar a V. Ex' especificamente sobre
o tema Norte-Sul. Em primeiro lU.g51r, ql,leremos colocar que
ninguém duvida da necesssidade de uma integração de transportes entre o Norte e o Sul e o Leste e o Oest~_ 4_~-Brasil.
Sabemos o quanto essa integração está atrasada-e, inclusive,

O SR. JOÃ,O SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
- Consideramos que ·não há necessidade de uma empresa
eSPecífica para conduzir essa fefrovia. A intenção do Governo
é transferir o patrimônio da Ferio.vla Norte-Sul p~ra a Re,:de
Ferroviária Federal, que tem a missão institucional, inclusíve,
de construção da infra-estrutura ferroviária e de sua administração, mas a operação ficando ·a cargo da Companhia Vale
do Rio Doce.
Consideramos que a Vale do Rio Doce, até por sua presença tradicional, na área ferroviária. naquela região, é a
empresa com maior capacidade e potencialidade para viabilizar a operação dessa ferrovia. A Ferrovia Caraj~s l10]e existe
porque a Vale do Rio Doce estava presente e conseguiu trazer
investimentos estrangeiros privados e viabilizar não só a ferrovia como portos, na Região Amazónica e no próprio Estado
do Maranhão.
O SR. CARLOS PATROCÍNÍO- Muito obrigado.
bou-me põi satisfeito e creio que o Presidente também,
com as respostas de V. EX"
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O SR. PRESIDENTE (Aiexaiiare Costa) -Concedo a
·
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
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fazer esse edital, vamos olhar _com !Joa vontade a copstruçáo
deSsa ponte, vamos dizer às pessoas que esscr pOnte é para
sair, porque o que comentam é que estamos ganhando tempo
para que ela não saia. Há muita" conversa e reuniões da comissão, mas dizem que há pessoas no segundo escalão que impedem a construção da ponte.
__
_
E não ha lógica para tal atitude em relação a uma região
histórica como aquela, da qual tivemos dois presidentes da
República; uma região tão importante, onde a integração já
existia ao longo do tempo e da história.
Não creio _q!le meieça tratamento desse estilo e desse
jaez, que, diga-se de passagem, é contrário ao pensamentodo Presidente Collor. Não só Sua Excelência, durante a sua
campanha, fez questão de dizer que era a favor da construção,
mas também- repito- como primeiro ato do seu Governo,
no dia seguinte a sua_ posse - eu_ estava presen_te e todo
o Rio Grande do Sul- Sua Excelência e o Presidente Menem
fizeram questão de assinar, no PaláCio- da Alvorada, a ratificação de que o Governo construiria a p-Onte o mais breve
possível.

O SR. PEDRO SlMON (PMDB- RS) -Sr. Presidente,
Sr. MinistrO, pediria a· V. Ex• a gentileza cte permitj~._ no
nesmo momento em que V. Ex• fala nas questões da Amazóna, que eu faça menção a um te-ma com-· relação à região
Snl, já que V. Ex'. respondendo a uma pergunta ao Senador
E~eridião Amin, abordou a matéria.
Trata-se da construção de uma ponte entre São Borja
e São Tomé, portanto, entre Brasil e Argentina, uma questão
_, __ _
que vem de longe, há uns quatro anos.
Conta-se que, quando o _ex-Presidente Getúlio Vargas,
em t930, assumiu a Presidência _d~ R_ep_ública, os gaúchos
de Sio Borja, a cavalo, foi'am ao Rio" de Janeiro em visita
ao Presidente. Depois de receber um e outro,_ perguntou a
um p;efeito: "O que vocês querem de mim?" Comei gaúcho,
mais que depressa, este respondeu: "A ponte ... " Quando
ia terminar, o fazendeiro mais rico disse: "Não fala isso! Agora, o Dr. Getúlio Vargas cuida do Brasil; de São Borjacuidamos nós." E a ponte não saiu até hoje.
_ _ __ _
A grande verdade é que, desde o GoVerii_~ do ex-PresiO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Por mais resdente Sarney e depois o nosso Governo do Estado, esse nicho peitável que seja o interlocutor, no caso, o nobre Senador
de integração começou, em termos de Mercosul, pe_lo trab~lho pelo Rio Grande do Sul, Pedro Simon, V. Ex~ não será obrique São Borja e São Tomé fizeram na integràção daquelas gado a respOndê-lo. Fa-lo-á se desejar.
duas regiões com a construção dessa ponte, um dos acessos
a que V. Ex~ se referiu muito bem, de ligação do _Atlântjco
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
com o PacífiCo, através do P-orto de Rio Grande com um
-Mas o faço GQm grande prazer.
dos portos do Chile.
.
.
Nobre Senador Pedro Simori~ gi:lstaríá-de informar a V.
Os governos Sarney e Menem fizeram todos os entendiEX"
que
acredito que logo nos primeiros meses do próximo
mentos e o primeiro ato - V. Ex• deve se lembrar mu~to
bem -do Presidente Collor, após tomar posse, no dia seguin- ano teremos um novo edital, praticamente pronto. 0-pririleíro;
te, às 10 horas da manhã, foi a ratificação de que a pont~ V. Ex~ tem razão, foi julgado deserto~ porque as especifícações
eram realmente enormes. Há, agora, o trabalho de convencer
seria construída.
Chega a ser triste, Sr. Minstro, adiscussão em torno os nossos_ amigo·s de Santo Tomé, Ii a Argentina; de que eles
de uma ponte singela, de não mais do que 1.000 metrqs. têm que ser um pouco mais Simples nas coisas que pensam.
Primeiro, o nosso_governo diz que ela tem que ser privada, Estamos reduzindo a altura, de 28 para 18 metros, muito
pois o- Governo não em em que intervir. Repare V. Ex~ que razoável, para que a parte ferroyiária - sendo uma ponte
é algo em torno de 35 milhões de dólares, se muito. Faz-se rodoferroviária _:_fique na lateral da ponte, não no centro,
um edital, Brasil e Argentina, para não ser cumprido, diante como era origiõãlmente, o que torna o trabalh~ mais barato
da exigência de um hotel cinco es_trelas, em uma hora em e mais fácil. Fundamentalmente, estamos reduzmdo o plano.
que se está falando em integração, e não apareceu ninguém Para V. Ex' ter uma idéia, a proposta do primeiio edital
que se interessasse. Estamos, até hoje, na expectativa de um era que a aduana do lado argentino tivesse mil metros, com
grades- caberia toda a população de Santo Tomé, na aduana.
seguado edital.
Então, estamos convencendo-os de que deve ser um~ ponte
Admiro-o mas não sei como V. Ex! dorme. Lembro-me, mais simples e eficaz.
quando ia fala; cum o Dr. Aureliano Chaves, S. EX:~_ me dizia -- -- Espero dar essa boa notí~ia a V. Ex•, a todo. o povo
que o MinistériO era uma loucura, porque, apesar de ser ele do Rio Gra:nde do Sul e ao Prestdente, que me cobra InSISteno Ministro, a Petrobrás era a Petrobrás, a Eletrobrás era temente a realização dessa obra, o cumprimento desse comEletrobrás, cada um agia independentemente e ele _fingia que promisso de campanha e, também,_ com os noss.os irm~os arcompreendia; ou seja, firigíã que mandaVa e eles, mais ou . gentinos, log9 no começo do ano vmdouro. Mutto obngad.o.
menos, davam a entender que obedeciam.
V. E:xf, por sua vez, está coordenando praticamente toda
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -V. Ex• teni
a infra-estrutura deste País. E em meio a esse mundo que direito a réplica, nobre Senador.
V. Ex• dirige, seí que não é fáCil, _u_!Ua poiitêZinha d~ imporO SR. PEDRO SIMON - A réplica pode ser outra per·
tância tão insignificante talveZ não conste da pauta de V.
gunta.
__
E~ Mas, para nós, é uma questão d~ honra, é primordial,
Agradeço muito a geJ;~.tileza de V. Ex~ Tenho certeza
da maior importância e signifita~_Q_.
Sei, Sr. Presidente, que estou invertendo um puco a ques- de que o Rio Grande do Sul vai ficar muito _satisfeito· cirm
Ex~ está transmitindo agora.
tão, porque deveria falar sobre a Amazónia e venho falar a informação que
Ontem aqui esteve o Ministro Jarbas Passarinho. Eu faria
sobre outra questão, a respeitO da qual V. Ex• pode até dizer
questão absoluta de e'star presente, mas, no mesmô horário,
que não tem por que responder.
Mas, aproveitando a presença de V. Ex• no Se-n3.do Fede- ehtón-ti·ava.:.nie na Assembléia Legislativa do Estado do Rio
ral, em nome do Rio Grande do Sul, faço um apelo: vamos Grande do Sul, durante a convocação do Presidente do BN-

v:
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DES para falar sobre a privatização da Aços_ Finos Piratini,
do Pólo Petroquímica do Sul.
O assunto é a Amazónia. Lamentavelme"Dte, não estive
em plenário durante a reunião de ontem, mas creio que sendo
V. Ex• um dos mais importantes e representativos ministros
deste País, posso dizer a V. Ex• o que eu diria, de Certa
forma, ao Ministro JaibaS Passarinho no dia de ontem. Não discuto; defendo, tenho simpatia mUito grande pela
causa indígena, tenho respeito muito grande pela ecologia.
Considero esta uma questão muito séria; temos respOrisábllidades e compromissos para resgatar a histó_!ía. O que pergunto é o seguinte: Por que a região que se enft:_f:góu como reserva
par:a os Ianomami é a fronteira com a Venezuela? E põr
que do lado de lá da fronteira com a Venezuela, a região
é a fronteira com o Brasil? Quer dizer, delim-ita-se no mapa
e, de repente, coloca-se, do lado de cá, fronteira com· a- Venezuela, do lado de á fronteira com o Brasil - Ianomami no
Brasil é Ianomami na Venezuela._ Por que região de_ fronteira?
Por que não para cá da fronteira?
·
- -Diz o Ministro que a COnstituiÇão fala na reselva indígena, mas a Constituição também fala em zOna de fronteira.
E parece-me que, em termos de segurança, a região de fronteira é muito importante.
Sei que o Ministro Jarbas Passarinho disse que não épara se assusta tanto - do Ministro Passarinho também não
me assusta. Mas se olharmos a história dos povos e nações
pelo mundo afora, não sei o que pode acontecer amanhã,
quando há reserva de fronteira de cá e reserva de- fronteira
de lá, a mesma nação indígena do lado de cá e do _lado de
lá. Não sei, sinceramente, se nãõ eStamos C~fãndó 31go não
· necessário.
Por que ~ão criar a reserva dentro desse iinenso tefrítório-;
ali mesmo naquela região, respeitando a regíão de fronte-ira?
Por que não estabelecer exatamente uma região intermecliáría,
que é a região de fronteira? É o que diz o texto da Constituição.
Por que depender de confiançã nos-- ani"eriCailos -~ que náo
tenho - ou na ONU? Realmente não sei.
Volto a repetir qu_e_ se raça reserva. Não discuto reserva,
tamailho, absolutamente coisa alguma. Essa é outra questão.
Andei por toda aquela região, talei com tOdos eles e li documentos que mencionam exatamente isso. Aquela é urna região
internacional. Os Ianomarni são Uina Nação em mais de um
país. Para que criar uma situação Como essa? Para que buscar
uma questão que não existe?
___ _
Durante muito tempo fiz muitas· rese-rVás a:os ~rfiifitafes~
Será que só porqUe Os militares acham que é assim, vamos
achar que é ao contrário? E será mesmo que os militares
querem aparecer, querem mostrar ou- inventar uma causa?
Será que é por aí? Não sei. Uma coisa me diz que nós, principalmente do Senado da República, temos condições de olhar
para os Ianomami, para o meio ambiente e para tudo que
fizermos. Mas sobre as questões da nossa soberania, do nosso
território temos responsabilidades; se podemos _fazer as duas
coisas, por que não fazê-las? Alguém ha~erá de rejeitar de
protestar se cumprirmos a Constituição nas suas DispOsições
Constitucionais Trasitórüts, ao reservarmos "á"ri!as e, ao mesmo
tempo, cumprirmos a Constituiçáo, na sua disposição permanente, quanto a áreas de fronteii'a? Peço desculpas, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• está
em réplica. E o prazo seria apenas de dois- minutOs e v·.
Ex~ já fala há seis niinutos.

O SR. PEDRO SIMON -

N~v~mbro

de 1991

E já concluí!

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• deseja ·
tréplica, Sr. Ministro João Santana?
· O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Desejo.
__
.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- V. Ex• te,n
dois minutos.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Não mais que isso.
Meu caro Senador Pedro Simon, positivamente, eu ;ião
poderia discorrer tecnicamente a· respeito da opção feita- Pelo
Ministério da Justiça, pela Funai pelo Governo e pelo Presidente Fernando Collor sobre a demarcação da terra !ano~
ma mi.
O SR. PEDRO SIMON -Nem eu!
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
- Mas, pelo que li no edital, a possibilidade de vigflia da
fronteira está plenamente garantida, e o instrumento principal
dessa vigília, que são as nossas Forças Armadas, terá toda
a possibilidade de exercer esse seu mister e essa sua razão
instituCional.
Para mim, o fundamental da demarcação e do cumprimento da Constituição, no que toca ao resgate ·da reServa
para o~ Ianomami, é que resgatemos a crença em nós mesmos,
que nao tenhamos medo de um povo cuja existência data
talvez da pré-história, dos nossos mais remOtoS anceStrais.
É uma das últimas oportunidades vivas que a sociedade moderna tem de conviver e de respeitar uma cultura tão antiga
e que ainda existe.
Então, acredito que em hipótese alguma devemos ter
-- -_
medo de nós mesmos.
E quero afiançar a V. Exa que se o Presidente Fernando
Collor, no seu Governo, decidiu-se por demarcar as ferras
dos Ianomami, não o fez, em hipótese alguma, por temer
os Estados Unidos da América, a ONU ou qualquer outra
entidade internacional; o fez por respeitar a consciência humana, a consciência de humanidade. E entregou o que é de
direito a seis ou sete mil -não mais- indivíduos que representam e participam de uma civilização histórica. Não temos
medo dessa civilização; é isso· que nós leva a ter respeito
por ela.
Muito obrigado, Sr. Senador.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Amazonino Mendes.
O SR. AMAZONINO MENDES (PDC - AM) - Sr.
Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senadores, para ser breve nas
duas ou três perguntas que pretendo encaminhar, serei bem
___ _
incisivo.
_
Em primeiro plai-Io, acho que a questão energética ·brasileira é extremamente angustiante. E no que se refere à região
ánúU:õnica, notadamente à Amazônia Ocidental, eXtremamente grave, porque nos grandes centros- urbailos, e particulaimeDte no caso da- capital do meu Estado, Manaus, estamos
à mercê de uma hidrelétrica, qUe é Balbina, muito discutida.
A demanda energética e o próprio parque "industrial localizado
na área nos autorizam a imaginar que, brevemente, aquela
cidade vai entrar em blecaute. Por outro lado, temos os empe-cifhos ~?-aturais decorrentes da falta de política ecológica" neste
País.. Não temos, efetivamente, nenhuma defiriição do q_l].e
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se pode deixar de fazer. No máximo, temos as proibições,
e elas, de modo genérico, não nos induzem a adm~tir, por
exemplo, que se possa ter uma hidrelétric:;a a m-ais, para o
caso de Cachoeira Porteira, aqui defendida brilhantamente
pelo Senador paraense, Presidente da Comissão que trata
da Rio-92, no Se-nãdo.
Mas temos uméf ocorrência importantísSima já. detectada,
que é o gás, que não é poluente. Todos os estudos levados
a efeito até então, de várias procedências, demonstram que
é algo que pode ser feito até com o capital de terceiros, em
termos de concessão, e rapidamente poderíamos ter isso resolvido.
-Confesso ao ilustre Miltistro que rili cã:U.Sa-e5Jiécie- verificar que até então no Brasil - há mais de cinco anos se teri:t
conhecimento disso - não se tem notídá de uma tomada
de posição efetiVa sobre essa ·matéria, até porque ela era con-- -sentânea com essa falta de política _ecol6gicã.
A primeira pergtiiüa-ése hâ alg~rna coisa nesse sêijtído_,
e o que haveria de concreto com relação a uma possível usina
de gás geradora de energia elétrica na região de Urucu.
A segunda pergunta é a seguinte: salvo engano, na década
de 40 foram definidos, de regulamento em regulamento, os
custos e fretes dos transportes fluviais e marítimos no Brasil.
Estranhamente, os fretes fluviais são nove Vezê~(nrais-Caros
do que os marítimos. RCgiões encravadas na Amazônia bcidental padecem desesperadamente dessa coisa antiga, avoenga, da década de 40, de tal sorte que os custos das mercadorias,
na Amazónia Ocidental, são extremamentes apenacios em função dessa incongruência;:e _agora, mais do que riunc~. pfejudicados com a nova política desenvolvida, com a qual se acabou
com a-equalização dos preços dos combustíveis.
Pergunto a V. Ex~ se esses aspectos levantados estão
sendo objeto de análise pelo Ministério da Infra-Estrutura,
e se há algo de concre-to em vista?
--- -

Em relação à Amazônia, ternos, primeiro, um projeto
fundamenta! que está sendo desenvolvido pela Portobrás, o
ProjetO-de Urucu, de pesquisa·e exploração-das reservas de
gás natural na AJ!lazónia. Há determinação e estamos CQnseguindo manter, a muito custo, todo o cronograma das ol;tras
d~ Urucu em dia; e, num segundo avanço, viabilizar a compatibilização entre a utilização do gás natural, que existe na Amazónia; em Uru~u _e_e!ll outras baciaª-_que __são muito importantes, com ~ill?-portaç_ão de gás do Peru, basicamente de
C:3.iiiiSéa. Se -coffipatibilizarmos isso - e o Peru- tem muito
interesse que tal ocorra, porque não consegue levar esse gás,
para o litoral, devido aos andes, então, terá que exportar
para o BrasiL Se viabilizarmos essa importação, o que é muito
p()sSível, teremos um projeto compartilhado de gás que terá,
não só os manançiaís de Urucu e_ outros, na Amazónia, mas
a importação de gás natural do Peru! de Camisea. Poderemos
ter a região Norte, lntegialmente ou em grande parte, abastecida por termelétricas movidas a gás natural, com o que superaremos a questão-ecológica, não só do ponto de vista do
desmatamento, de se ferir a mata e toda a composição do
sistema amazónico, como também no sentido da queima do
petróleo, com relação à poluição c â energia.
Estam()_s trabalhando muito firmemente, porque esse é
lim projeto claro. A Secretaria Nacional de Energia tem uma
coni.íssão que está viabilizando esse projeto, está estudando-o,
e a Petrobrás, posso afiançar a V. Ex•, mudou totalmente
de postura em relação à questão do gás natural, particularmente nos últimqs meses, até porque o Presidente atual da
Petrobrás, Dr. Ernesto Weber, é um entusiasta, sempre foi,
do gás natural enquanto componente da matriz energética.
Eram as informações que gostaria de dar a V. Ex', e
acredito que pouco a pouco estaremos realizando esse projeto,
alterando e colocando essa alternativa de termelétrica movida
a gás, eni substituição à hidrelétrica e à termelétrica movida
a diesel.

O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
- Nobre Senador Amazonino Mendes, gostaria_ de cOlocar
a V. Ex~ que, dadas as- preocupações que· temos com a região
Norte na questão energétiCa, particularmente com o Amazo~
nas, nunca a região Norte, especificamente Manaus, tive _o
atendimento, em termos de energia elétrica e termelétrica,
que está tendo hoje. Procurando sanatuma-sé:tie de problemas
quanto a pagamento de contas, de diesel, o que fazia com
que os Estados arcassem com esse ônus, conseguimos corrigir
velhos erros do passado, inclusive o decreto de compensação,
que passará a vigorar a ·partir do primeiro mês do ano que
vem, que não podia vigorar anteriormente, pOrCfüe-; pOrdeterw
minações legais, era iinpossível que tal ocorresse.
Estamos olhando com intensa preocupação a área. Ca~
choeira Porteira é uma obra fundamental que vamos ralizar.
Na nossa opinião e dos nossos técnicos, ela não cria qualquer
problema ecológico; as pessoas da região consideram a hidrew
létrica perfeitamente fãctível viável.
Agora, V. Ex~ tocou num ponto fundainental e importante, a questão do gás natural.,
O Presidente Fernando Collor acabou de aprovar, há
questão de 15 dias, um projeto de alteração da matriz energética brasileira, no qual colocamos o.gás natural como um
importante modaL Alguma coisa, inclusive~ já está O_Cor-rendo;
temos verificado até o incremento rápido do uso do gás natural
como combustível para transportes coletivos, quer sejam ônibus ou táxis, nas principais cidades do Brasil.

O SR. AMAZONINO MENDES - Gostaria apenas de
acrescentar duas_coisas, Sr. Presidente.
E _há uma pergunta que parece que o Sr. Ministro não
se _lembrou de responder, a propósito da política de fretes.

e

Gostaria de, depois, tecer rápidas considerações sobre
as colocações a respeito de energia.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Peço desculpas a V. Ex~ por não haver tocado nesse assunto.
Achamos que o transporte hidroviário no Brasil padecia de
dois males: primeiro, a falta de investimentos em infra-estrutura de hidrovias no País.
Nas regiões Norte e Sul era mais em termos de infra~es~
trutura portuária, empurradores de outros tipos de investimentos, porque há, realmente, grandes hidrovias naturais e
perfeitamente navegáveis. Havia falta de investimentos em
todo o País. Para a década de 90 temos, dentro do nosso
plano, investimentos sete vezes maiores em hidrovias, em
infra-estrutura hidroviária, do que na década de 80, o que
incentiva e facilita a atuação do ponto de vista desse mercado
de transporte hidroviário.
_
Por outra sorte, verificamos que esse era um setor muito
caracterizado, com cartórios muito fortes tra_balhan!=lo dentro
do setor hidroviário il.acional. Ein outubro do ano passado,assinamos algumas p_ortarias e reVogamos outra. Aliás, falei
em outubro do ano passado, mas foi em outubro deste ano
-de 1991 -que assinamos essas portarias, que concedem
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liberdade de tráfego, livre concorrência, comPra e venda de
embarcações e liberdade tarifárias. Com tais íõc_entfvós, in'ctu:
sive com linhas qu~e o BNDES e o BAS colocam à dispOSição
e - não sei se V. Ex' estava aqui no momento em que--esse
fato foi citadó __:_ nias uma dessas linhas até foi colocada
para uma nova empresa privada que a plei_teou, e que deve
investir na região da Amazónia, em termos de transporte
hidroviário, de _cãbotagem interna. Esperamos que tenhàmos,
rapidamente novas empresas, gerando, portanto, melh~~es
serviços e nielhores preços. No Ministéiio da Infra-Estrutura,
estamos trabalhando com essas linhas mestras no sentido de
incentivar-a cabotagem interna e a atuaçãÚ do tr3.nSPorte hi~
droviário.
Desculpe-me por ter esquecido essa parte da pergunta,
mas espero que agora tenho respondido a V. E~ Muito obrigado.
O SR. AMAZONINO MENDES- Não há dúvida, Ministro, que a política--de liberdade de preços no setor, seja a
m_ais consentãnea. No que diz respeito à questão energética!
quero lembrar apenas o seguinte. Estamos--evidentemente
atrasados em face da carência de recursos que_ tem o País)
necessitando investir bilhoes de dólares_anuais para poder
atender à demanda hoje existente, sem levar em conta aprevista para o futuro. Parto do pressusposto que· para fazer
uma obra monumental, como Cachoeira Porteira- uma obra
que apoio, diga-se de passagem-, o Brasil teria que buscar
recursos no exterior.
Sem embargo do Ministro nos afirmam que seus técnicos
entendem que aquela hidrolétrica nao fiaiia nenhum incQnveniente de caráterecológico, muito difiCHinente encontraríamos
o mesmo entendimento nas áreas que defendem a ecologia
no Brasil e no exterior, sobretudo. Então, teríamos que_ buscar
recursos no exterior e, nesse_ caso, acredito que dificilmente
os obteríamos para fazermos essa obra.
Mas a obra do gás, no meu entendimento, não- entraria
em nenhum tipo de conflito nessa área. Seria uma obra mais
aconselhável, no meu ponto de vista, em termos prioritários,
para ser realizada com rapidez. Ademais •. para terminar a
observação, diria a V. Ex~ que a região doU roeu é considerada
uma das mais prósperas do Brasil produzindo~_ hoje, dois a
três mil barris, a com capacidade de produzir, segundo informações, sessenta mil barris a o" que mereceria, como diz V.
Ex\ tratãmento especial por parte da Petrobrás, pelo que
apresso-me, e nome da minha terra, em cumprimentá-lo.
Entretanto, gostaria de chamar a atenção para um fator
que tem constrangido muíto a todos nós. E que, até então,
com relação a essa usina de gás, não ternos visto nada de
concreto. V. Ex~ nos trouxe duas informações: prirrieíro, está
no rol da matricialidade brasileira a geração de, ~ne_rgia. e,
segundo, estaria no entt,Isiasm_o do Presidente da Petrobr.ás.
Quer dizer, em cinco anos conseguimos lograr apenas ess_es
dois pontos positivos: o Presidente Collor.:arrçla o gás com,o
ponto prioritário, básico, matricial, energético e ganhamos
agora o entusiasmo do Presiente da P_etrobrás.
Mas, não há dúvida, subsiste ainda o grande questionamento do porquê, ao longo desses cinco anos, concretamente
não fizemos nada.
Muito obrigadoL

Durante a interpelação do Sr. Amazonino Mendes,
o Sr. Alexandre Costa, 19 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, qUe é ocupadO. pelo Sr. Beni V eras,
Suplente de Secretário.

__
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Durante a Interpelação do Sr. Amazonino Mendes,
o Sr. Beni Veras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos De'Carli,
2P Vice-Presidente.

O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Permite V. Ex" a tréplica, Sr. Presidente?
· O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -V. Ex• tem
a palavra para a trépiica, após o- que suspenderei a sessão
por três minutos.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
Senador, gostaria também de corroborar com V.
entendo por que tanto tempo se demorou para que
tivéssemos uma posição firme ·em· termos de mudança de m_atriz energ~ti.ça- e de ~colocação, não &6 do gás natural, mas
de outros modais de energia que poderiam e podem integrar
a matriz energética básica brasileira.
Mas gostaria de dizer a V. Ex~ primeiramente, que entendo que Urucu e Cachot.:::ira Porteira não competem entre si,
-~9_m_p!f:mentam-se e, em segundo lugar, que há bem mais
do que a determinação do Pr~sidente de colocar o gás natural
na matriz; assim como, há bem mais do que o envolvimento
e entusiasmo do Presidente da Petrobrás. Uru_cu está em marcha acelarada; estamos fazendo os investimentos necessários,
inclusive, _com_esforço da PetrQbrás, que não retirou nenhum
centavo dO Projeto Uiucu; pelo contrário, colocou ainda mais
dipheiro e recursos humanos em Urucu. Além disso, ontem
itfc~smo, o Presidente Weber esteve na Bolívia e no P~ru,
para tentar víabiliza.r os projetes de importação. Gostaria de
dizer a V. Ex~ que, particularmente, no que se refere à utilização de Camisea que interessa mais_ à região No.rte; há um
grande interesse_da iniciativa privada nacional e internacional,
em pãrticipar, jUnto com ã ~-It.:::trobrás e à Petrobrás, desse
projeto de construção de gasoduto de utilização do gás natural
de Camisea.
_
Então, sei que são projetes dificieis, de envergadura,
mas os acredito viáveis, porque são necessários, e por não
com--p_e_ti~!::m IJIJl com o outro. Acredito que possamos alavancar recursos internacionais da iniciativa privada. E, principa]m~nte a(, dou razão a y. Ex•, quanto ao projeto de gás natural.
Muito obrigado.
~Caro
Ex~ Não

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -A Presidência
vai suspender a sessão.
Está suspensa a sessão.
_
(Suspensa _às 1_7h07min, a sessão é reaberta às 17hl2
min.)

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -Está reaberta

a

sessão~

Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa.)

Nobre Senador Aureo Mello, V. Ex~ dispõe de cinco
minutos para formular suas perguntas, a fim de que o Sr.
Ministro fesponda também em cinco minutos; depois V. Ex~
terá dois minutos para comentar a réplíca, para que o Sr.
Ministro, também em dois minutos. faça a tréplica.
O SR. AUREO MELLO (PRN- AM) -Sr, Presidente,
Sr. Ministro João Santana, é com grande prazer que assomo
esta tribuna para interpelar a V, Ex~ e cumprimentá-lo.
Inícialmente, como velho defensor da tese de que a navegação fluvial na Amazónia- é mais útil e mais importante do
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que o transporte terrestre, quero perguntar a- V. Ex~ como
anda a navegação fluvial na Amazônia, principalmente no
concernente à EN ASA- Empresa de Navegação- da Amazônia, S.A., que foi incluída na relação das empresas paraestatais
que seriam privatizadas e que até agora não_o_foi, despertando
curiosidade, principalmente porque os outros meióS de transporte para a nossa região _são realme~te precários e difíceis.
De maneira que ela é a minha pergunta inicial.
Tomo a liberdade de formular as minhas perguntas; ma:s
por uma, dentro do espaço ·que nos é cabido, e aceitar as
respostas de V. Ex~ também dentro desse prazo, a seguir
formulando outra, e, finalmente outra, porque são apenas
três as perguntas que desejo formular- a V. Er, se a Mesa
não se opuser a isso.
·~
· ·
·
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onde era? Sabemos, inclusive, que lá na região de Eurunepé
uma quantidade fantástico de gás foi descoberta e há ou havia
um traba.lho no s_entido de mandar que esse gás fosse adquirido
e recebido pelas grandes capitais, principalmente no cà.so de
São Paulo.
Então, pergunto a V. Ex~, essa transferência da Petrobrás
regional de Manaus para Belém se efetivou? Vai-se efetiVar?
É, um fato real aquilo que nos estão informando?
E assim concluo o meu tempo, formulando as três perguntas que dirigi a V. Ex~ . O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da.lnfra-Estrufura)

~,Nobre Senador Aureo Mello, gostaria de responder às

perguntas de V. Ex~. começando pela questão da navegação
OSR. PRESil>ENTE (Cados De'Carli)-Noíire Senador hidroviária.
Aureo Mello, existe um critério- que normalmente usamos,
Como já dissemos, tomamos uma série de medidas desbuembasados no Regimento da Çasa, e, em função dessas ~or- rocratizantes, descartelizantes, par~ que _esse setor puçlesse
mas e critérios do Regimento propriamente dito, V._ E~•, coino ser mai~ competitiVo, atraindo- maior -participação- do" cãj)Ital
disse antes, terá que formular todas as suas pergunta,s em privado. De certa maneira isso já está-ocorrendo, pois tOmacinco minutos, para que S. Ex~ o Ministro as r~spond~ também mos medidas para que _esses. seto.res pudessem ter acesso a
em cinco minutos.
- -- · · --··_ · · _ -·- -::
---créditos dos fundos institucionais~ para que se dedicassem
Vou considerar os seus cinco minutos a partir deste mo- a ·esse tipo de atiVidade econômica, esse tipo de comércio,
mento, para que V_ Ex~_ possa formular suas perguntas com além mesmo do fato principal, que era a liberação das tarifas,
bastante precisão e calma.
dos preços para incentivar mesmo a participação nessa atividade.
O SR. AURELO MELLO - Muito obrigado. PerfeitaEssas são as_ medidas que estamos tomando no sentido
mente! _
_
_do_ incentivo à navegãção fluvial. Especificamente ~_m relação
É que, ontem, fizemos dessa maneira a formulação das à Enasa, quero colocar a V. Ex~ que a primeira empresa
perguntas ao MinistiO Jarbas Passarinho é__ ~e_il_- ii10ito certo, do_Govemo Federal na área de navegação fluvial a ser privatifoi uma forma de escandir melhor as respõstas.
zada será o Serviço de_ Navegação da Bacia do Prata, que
A minha pergunta. Em primeiro lugar, gostaria de saber já tem leilão marcado para o dia 14 de janeiro de 1992.
Posteriormente, deveremos ter a privatização da Franave
qual a situação dos transportes_fluviais do Amazonas e, ao
mesmo tempo, a dos portos dos diversos muniCíPIOS, das diver- e, por último, a Enasa. Com relação a essas duas empresas,
sas cidades, entre os quais, os pOrtos de Rondônia e_ de Pari!J.- a_~ Çomissão Nacional de Privatização, cujo Presidente é o
tins, para ser rriais preciso neSsa formulação. - - -Dr_ EduardoModiano, também Presidente do BNDES, ainda
Em segundo lugar, a segunda pergunta é sobre a retirada não decidiu especificamente qual o dia da oferta em leilãQ1
do ônibus-leito da Transbrasiliana, que fazia a rota Brasília.:..:_ para a assunção da iniciativa privada nesse Serviço. Sabemos,
Belém, Belém-Brasflia. A informação prestada pelO Sr. Wal- entretanto, que isso se dará ainda no primeiro semestre do
deri da Motta, responsável pelo atendimento junto ao público, ano que vem.
e ao Departamento de Pessoal daquela empresa, é-que por
Em relação ao ônibus-leitoda linha Brastlia-BeJém-_Bracausa do baixo fluxo de passageiros, a -TranShiãsiliana fez síliá, qUero dizer a V. Ex~ que, efetivam-ente, houve por parte
uma carta ao DNER expondo os motivos solicitando o cancela- da Transbrasiliana, a retirada desse se_rviço. Alegam que não
mento dos ônibus-leito. O DNER aprovou o pedido, sustapdo há demanda e, portanto, não podem arcar com esse se_rv~ç9_,
as viagens. O Sr. Walderi acrescentou que mesmo as viagens pois estão tendo prejuízo. Portanto, não poderíamos obrigar
por ónibus comerciais tiveram uma reduçào- do horário: de uma empresa a exercitar uma atividade económica que lhe
quatro partidas diárias, ficara-m apenas" duas: às 19h15inin está trazendo prejuízos.
e às 24 horas, pois não havia passageírOs para às 16 horas. Outrossim, respondo a V. Ex~ que o DNER não está
A sugestão que desejamos formular é que a empresa subsidiando, não subsidia nenhuma das empresas de transdeveria deixar pelo menos um ónibus leito por- mês, pois não porte urbano ou de carga eJ!!. tod<;> o t~rritório nacional! porque
é possível que não haja clientela, e ainda saber se o Ministério isso é completamente incompatível com- a missão institucional,
do Interior, através dos seus órgãos capacitados, no caso do legal, do DNER.
Em relação aos portos, particularmente de Parintins e
DNER, se ele está subsidiando as empresas que porventura
Rondônia, temos uma grande expectativade que ainda_ nessa
fazem o transporte Brasnia-Belém?
Terceira pergunta, Sr. Ministro: o Governador do Ama· Leg!slatura, superados os entraves atuais que estamos tendo
zonas·, há algum tempo enviou-me telegrama_~, juntamente na votaç'io das metérias, possamos ver apreciado pelo Concom ele, diversas autoridades regionais, estran.llando por qUe gresso Nacional o PL 8, de iniCiatiVa do Governo Federal,
a Petrobrás estava sendo transferida, na sua sede. regional, que trata justamente de urna nova reorganização dos portos
do Amazonas para o Pará. Essa transferênda seria-paulatína: brâsileirôS.
Consideramos esse_ projeto_ como__ fundamental para a
ora uma seção,- ora· um·a divisão, ora uiii -segmento, quando,
em realidade, as perfurações maiores, as pesquisã.srn.aiS inten- réorganização de todo esse setor e sabemos que, inclusive
sas temos notícia são-feitas no Amazonas. Por que, então, no-çaso espécífioo do Porto de Rondônia, do Porto __d!! Porto
não deixar a sede regional da Petrobrás na capital amazonense, Velho, a iniciativa privada está bastante interessada na assun-
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Em segundo lugar, com relação à Petrobrás, tenho a
tão-somente, com a aprovação desse projeto· que-está sendo impressão de que essa intransigência, de os funcionários não
apreciado pela Câmara Federal e, esperamos, seja apreciado irem trabalhar em Manaus porque não gostam, fere os dispoainda este ano por parte do Senado. Torc-emos etrabalhamos sitivos das empresas de organização semelhante. Não pode
para isso porque consideramos esse projeto, essa alteração haver - vamos dizer - esse amolecimento em relação aos
na reorganização do sistema portuário nacional, fundamental que fincam o pé e só querem ficar se for numa cidade que
ao Brasil, à economia brasileira e aos transportes brasileiros. esteja mais próxima dos centros sulistas.
Também tomo a liberdade de formular a V. Ex~ uma
Gostaria de, por firii ~ colocar a V. Ex~ que não estamos
transferindo a sede_ ou a representação da Petrobrás do Ama- sugestão, de que seja revista a transferência-dos funcionários,
zonas para Belém. Estamos_simp1esmente f:izendo com que inclusive porque nas cartas que recebi queixavam-se de que
a parte administrativa que estava no Amazonas seja executada ao serem transferidos administrativamente para Belém gaSfam
pela representação de Belém. Por que isso? Porque não encon- muito dinheiro e se sentem prejudicados nas suas residências,
tramos, dentro dos quadros da Petrobrás, gente disposta a em suas estadas em Manaus, porquanto já haviam se habise transferir para o A.tnazonã.s. Mesmo filhos de amazonenses tuado com aquela cidade.
Manaus é urna cidade realmente agradável, de vida_muito
que são funcionárioS-da Petrobrás, ao conseguir Uma ascensão
na carreira e, sua transferência para o Nordeste e Sul do simpática e poSitiva e, inclusive, a maioria das pesSoas do
País, não querem voltar mais àquele Estado para exercer car- Sul _ou do Centro, ou de outras partes do Brasil que para
ali vão, acabam ficando ora perdidos pela beleza dos_ rios,
gos administrativos.
Nesse sentidO, há uma grande dificuldade por parte da daS matas. das florestas, ora enleados ou enlatados pela beleza
·
empresa, pelo custo· de vida muitas vezes elevado, se esse das morenas de lá.
Muito obrigado a V. Ex•
cidadão não é da região e deve visitar a família, os filhos,
vier ao eiXo ce-ntro--Sul, gastará três ou quatrO vezes O seu
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
salário mensal em passagens aéreas para poder visitar seus -Sr. Presidente, V. Ex~ permite a tréplica?
familiares.
O SR. PRESIDENTE (Carlos ne'Ouli) - V. Ex' tem
De modo que houve mesmo uma deserção, muito embora
tenhamos tentado até por parte dos recursos humanos da dois minutos.
Petrobrás, incentivar para que os funcionáriOs--no campo admik
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
nistratiVo pudessem continuar no Amaz<:rnas. Isso não foi possível, e preferimos gastar recursos humanos _incentivando para - Apenas quero esclarecer ao nobre Senador Aureo Mello
que. no campo operacional, as pess-oas continuassem nas per- que de modo algum a alegação foi de que as pessoas não
gostassem de Manaus. Inclusive, concordo com todas as caracfurações e nos trabalhos dentro do Amazonas.
Estamos tendo esse problema também em Belém, e va- terísticas que V. Ex• mencionóu sobre a cidade e partiCumos ver até quando poderemos suportá-lo. Mas o fundamen- larmente a última.
Mas gostaria de dizer a V. Ex' que a dificuldade é do
tal, no caso específico do Amazonas, foi termos feito a troca
dos recursos gastos com pessoal na parte administrativa pelos ponto de vista único e exclusivamente finan-ceiro. Mas, de
recursos humanos na parte operacional. E, como já havia toda sorte, Se V. Ex~ puder passar-nos essas reclamações desses
dito aqui, estamos -necessitando de mais pessoal e temos de funcionários especificamente, podemos ter uma solução muito .
ter gastos maiores cem esse pessoal, principalmente nas reser- mais rápida e eminente. porque vou pedir imediatamente ao
Presidente da Petrobrás para que revise e veja o caso específico
vas de Urucu.
Realmente, não é uma medida que gostaríamos de estar -dessa:f pessoas que, ao contrário era -iniornlaçãó que obtinha,
tomando, que a Petrobrás gostaria de tomar, mas foi uma desejam permanecer como estão.
Obrigado a V. Ex•
medida irnpeiíOsã príriCij)almente pela poupança de recursos.
Coloquei isso ao Governador; avisei, inclusive, ao PresiO SR. AUREO MELLO - Perfeitamente. Assim o farei.
dente da Assembléia do Amazonas e peço desculpas por não Muito obrigado a V. Ex•
ter-me lembrado de colocar também para V. Ex~ as razões
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a
da empresa. Se melhorada a situação e as possibilidades econó- palavra à nobre Senadora Marluce Pintó, que disporá de cinco
micas, retornaremos a parte administrativa da Petrobrás ao minutos para interp"elar o Sr. Ministro.
Amazonas.
Muito obrigado.
SRA- MARLUCE PINTO (PTB - RR) - Sr. Presidente,
Sr. Ministro, caros Colegas, represento o Estado de
O SR. PRESIDENTE (Carlos -De'Carfi)- bois mii!utos Roraima
e por várias Ve:i6s__já tive o prazer de ter audiência
para réplica, Sr. Seiiador.
·com V. Ex' O que vem ocorrendo no nosso Estado_nos últimos
O SR. AUREO MELLO- Sr. Ministro, sabedor da capa- meses é lamentável, não se alocou recurso para a construção
cidade de exposição de V. Ex• - o que tenho apreciado da Hidrelétrica do Cotingo.
bastante - quero nesses dois minutos que me restam apen-as ·
Como V. Ex-, já toniou conhecimento, atravéS, não só
aventar a V. Ex~ duas observações. - - · - -do Governaçlor, mas também da minha pessoa, até hoje RoraiEm primeirO lUgar,-essa empresa-Transbrasiliana tinha ma ainda gera energia queimando óleo diesel. Diante da situauma linha semanal, ou até diária, regular de transporte para ção atual, em que os fretes já não serão subsidiados, em
Belém. Suponho que mesmo com todas as dificuldaâes pOderia que o diesel subirá de preço no nosso Estado, nem sabemos
manter ao menos uma vez por mês essa linha do ônibus-leito, como faremos para que as pessoas daquela região continuem
que é bastante necessária para uma parte de sua clientela. a ter energia.
Isso vai corno uma sugestão-para ·que-sejã prOposto à e-mpresa
- Antes de apresentar emendas ao Orçamento da Uniã_o, que assim o faça.
mantivemos vários contatos com autpridades para ver se,
ção de serviços portuários. Isso-poderia ser feito, apenas e
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quando o orçame-nto fosse encaminhado ao ÇQngr:esso Nacional, na Comissão-Mista de Orçamento já vfessem alguns recursos alocados, mas, para nossa decepção, não foi -ruocado recur-

so-algum.
Pelos Relatores adjuntos, tomei conhecimento de que,
quanto à energia, tanibém não consideraram a solicitação através de emendas apresentadas.
Além desse grande problema, Sr. Ministro, temos aquele

da BR-174, única estrada que liga a cidade de Boa Vista
e o Estado de Roraima à Capital de Manaus e à Venezuela.
Todos os anos, aqUela estrada fica ·cortada, porque as pontes
continuam sendo de madeira, e o Batalhão de Engenharia
não tem recursos

para-ã-recupetaçã<? daquelas pontes e muito
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O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
'""':""' Senadora Marluce Pinto, gostaria de dizer inicialmente
que a Usina Hidrelétrica de Cotingo tem a sua prioridade
adequada, e pretendemos realizá-la. No entanto, nos próximos dois anos as térmicas existentes atendem nesse perfodo
totalmente às necessidades elétricas do Estado.
Quanto à questão do possível aumento de óleo diesel
para aquela região, não há que se demonstrar preocupação,
porque a partir de janeiro do ano que vem voltará a_ e~stir
o decreto de compensação, no quãl as eilei'gias mais baratas
pagam para a geração mais cara, como as térmicas para compensação dos preços en~e ~empresas de geração mais supera~
VitáriãS e aqUelas menos superavitáricis, particularmente no
Norte do País. O decreto já foi assinado, já está publicado,
e só tem o problema de período de entrada em vigor. Deverá_
entrar em vigor a·- partir de janeiro de 1992, não havendo
problema nesse sentido.
No curso desses dois anos temos um trabalho, e o Secretário Nacional de Energia, os Presidentes da Eletrobrás e
da Eletronorte estarão fazendo todos os esforços para viabilizar, talvez para 1993, recursos suficientes para que possamos
iniciar essa usina hidrelétrica.
- _
_
Quanto ao nõsso compromissõ"de não faltar energia, v.
Ex' JX)de levar aos seus conterrâneos e aO seu Estado a notícia
de que cumpriremos a nossa obrigação integralmente. Não
permitirem às que, pela diferenciação _do óleo diesel, essa ener~
gia seja mais ca'ra ao povo de Roraima.
_
- · Em relação à BR-174, à pavimentação de Manaus/Boa
Vista até o marco BR-8, já esclarecemos aqui que isso está
erii riossos planos. Esperamos Cdi'lcluir aqui o asfaltamento
dessa estrada no prazo de cinco anos e acreditamos que o
Orçamento a ser aprovado por esta Casa deve contemplar
recursos suficientes para que, pelo menos, iiiiciemos as Obras
3; partir do ano que vem.
-- E~t(UllOS inadimplentes com o Governo da Venezuela,
há um contrato, há um convêniO internacional, um acordo
biJateral assinado entre os dois países e há uma determinação
do Presidente Fernando Collor por força deste convênio inter~
nªç:i~nal que resgatemos esse débito, esse acordo e façamos
essa estrada. Estamos .operando nessa direção e desejamos
que- o- õrÇamento para o próximo ano venha pelo menos a
dar condições para que lniciériloS essa obras a partir de 1992.
A SRA. MARLUCE PINTO - E quanto à ponte do rio
Tacutu, que também é um contrato bilateral?

menos das estradas. Existe ainda um problema bem maior,
o contrato assinado entre o Brasil e Venezuela. De acordo
com tl -contrato, a Venezuela asfaltaria o seu _trecho até a
fronteira, a6 m3.rco BV~8, e o Brasil asfaltaria da nossa_ Capi.;_
tal, Boa Vista, ao referindo marco. A Venezuela já cumpriu
o seu acordo. Recebemos uma cobrança quase constante das
autoridades venezuel311as pfel~_f!O_~ª' inadimpl_ência.
Como já estávariiõs~frãtando, desde o ínic_io do ano, atra:vés de várioS contafoS, rião s-6 com o Presidei:tte da Venezuela
como da sua Embaixada e também daquele nosso "comércio
formiga''. TranSitava també111:_no Congresso_Nacioilal u~ projeto para a criação de áreas de livre comércio da cidade de
Vila Pacaraima, que é do nosso Estado, com a Venezuela,
o que eles mais nos cobraram foi que o Brasil cumprisse a
sua parte no contrato.
Aproveitando o mês de junho, quando estava para s~r
aprovada aqui a Lei de Diretrizes Orçamentári.ãS; apresentei
uma emenda no sentido de que os contratos bilaterais tivessem
prioridade no Orçamento da União. Na justificativa dessa
minha emenda apresentei os do!s casos: o asfaltamento Boa
Vista/Marco BV~8 e a construção da po_qte sobr_~ o. rio J"~_cut!J.,
também fronteira com a Guiana.
·
_ _ ______ _
Para nossa alegria, essa emend~ f~i aprovada na sua totalidade, porém não foi culllp_ri_~~-á. parte de alocação dos recursos
orçamentários; apenas 433 milhões de cruzeiros estão alocados
para o asfaltamento da BR-174.
.. .
.
Com referência à construção da ponte sobre o rio Tacutu,
ficou zerado. Portanto, se ainda não foi enceiradO o relatório
do Orçamento da União, pediria a V. Ex~ que houvesse um
cantata com o Relator pelo menos para abrir nova rubrica.
Se houver condição de alocação de qualquer recurso, ·quanto
à cOnstrução da referida ponte, e também do asfaltamento
da estrada, isso iria ajudar-bastante até nos contatos q_l}e estaÓ SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
mos promovendo junto àqueles dois países vizinhos para dar ~Sr' Senadora, tenho a impressão que os recursos para essa
prosseguimento à implantação dessas áreas de livre comércio. ponte devem estar previstos no Orçamento. Eu~ de cabeça,
Na estada do Presidente da Venezuela no Brasil recente- confesso a V. Ex• que não saberia responder especificainente
mente, tivemos uma ãUdiéncia particular, na terça-feira, dia sobre a questão da ponte, mas vou ve!ifi~ar essa obr.ã, em
19, quando ofereci a Sua Excelência a emenda ~provada na termos de Orçamento, vou sálicitar do DNER essa informação
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Havíamos feitO um pedido e, amanhã, o mais tardar no começo da próxima semana,
para que o material betuminoso, no caso, combustíveis, asfal- enviarei um ofício ·a V. Ex~ dandO conta do estágio em que
to, cimento, adubo e ferro, pudessem ser comprados a preços se encontram as tratativas para essa obr.ã.
domésticos, subsidiados, e o Presidente nos respondeu que,
desde que fosse cumprido o contrato Brasil/Venezuela, Sua
A SRA. MARLUCE PINTO- Sr. Ministro, peço desculExcelência poderia estudar com muito carinho esse nosso 12e~_i~ pas pela insistência, mas no Orçamento não consta nada com
do, e que só através da aceitação daquele país é que vamos referência à BR-174. Com apenas 433 miThões.não se poderá
ter condiçóes de asfaltar as estradas do Estado de Roraima. asfaltar nem lOkm dessa estrada, possivelmente nem Skm,
devido ao preço do asfalto brasileiro.
Até hoje não temos sequer uma estrada asfaltada.
Com referência à ponte do Rio Tacutu, não foi alocado
O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -Sr. Ministro nenhum recurso. E a minha preocupação é que, segundo o
João Santana, V. Ex• dispõe de 5 minutos para responder.
parecer do Relator-Adjunto, as duas emendas que tratam ,
o

o
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do assunto não estão menCionadaS rierii Como ·aprovadas hem
corno rejeitadas. J~ as QeSta_quei,-e -tenho certeza de _que um
contato do Sr. Ministro com o Relator-Geral seria- a única
maneira de incluí-las no Orçamento para· O exerCíCio de 1992.

Mesmo que não sejam alocados recursos suficientes pãra
a sua conclusão - porque sabemos não haver essa possibilidade - que se abra essa rubrica, pois, âaí, teríamos_ mais
condições de, a partir do próximo ano, juntamente· Com V.
Ex~ e o· Secretário de Transportes, poder, mensalmente o_u
trimestralmente, conseguir algumas verbas. O asfalto da
BR-174 poderia até ser feito por administração direta, através
do Governo do .-Estado, porque, inclusive, o Governador já
adquiriU- uma usina nova; com capacídade de 90 toneladas_
de asfalto/hora, já" pe-r{Saildo mesmo que fossem ser alocados,
no Orçamento da União, essa verba para o asfaltamento,
em decorrência da minha emenda ter sido aprovada em junho,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O SR. PRESIDENTE (Car!n )e'Carli) -Sr. Ministro,
V. Ex• tem dois mihutos.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Gostaria de dizer a V. Ex~, como o fiz a outros eminentes
Senadores aqui presentes, que estamos procurando fazer um
orçamento com o máximo de realisinO possível, muito embora
saibamos estar inadimplentes dentro de um acord<? internacional. Portanto, nos tornarmos adimplentes é prioriâaae para
nossa Pasta, para nosso _Governo. TemoS que tratar a qüestão
orçamentária dentro de um realismo de fonte de recurso.
Não podemos, por conseg~inte, calº~~~ n9 Orçamento verbas
mais elevadas do que a capacidade que sabemos que _o Estado
terá de arrecadar.
No entanto, há uma solução para esse problema, ou seja,
para a BR-174 e para as outras_ estradaS, que _o C.::m~g!isso
Nacional possa apreciar, ainda no primeiro semeStre -do ano
que vem- visto que, infelizmente, este ano não-será mais
possível - a emenda constitucional sobre a taxa de conservação rodoviária.
Se alterarmos a Constituição e tivermos a taxi de_ conservação_ rodoviária teremos recursos sufiCienteS, nãõ s·ó-pãfa
a BR-174 como para reaparelhar toda a malha rodoviária
nacional. Temos que corrigir essa falha da ConstituiçãO pã.s.Sada e, novamente, ter fundos carimbados, dii"lgido_s para a
malha rodoviária nacional. Se não fizefnlOs- e=ssa--aueração,
teremos uma grande dificuldade de realiz~ não só a BR-174
como_ uma série de outras obras necessárias, em termos de
rodovias.
QUero dizer aqui de público que coloco a BR-174 como
prioridade importante. No entanto, nãO procura:r-e_~ p~sso"ar:
mente o Relator-Geral do Orçamento, porque, visto o Orçamento__se encontrar na esfera do Legislativo e ser_ urna peça
de propriedade desta Casa Legislativa, não caberá mais aoExecutivo fazer intervenções junto ao Relato( para beneficiar
este ou aquele aspecto do Orçamento, o qtie seria até um
procedimento aético.
Talvez possamos_ pedir, se solicitado, que as Lideranças
do Governo entrem em contato -_corii o Ministro e in"foimem
a orientação dada sobre a emenda, com relação aos votosquando da apreciação da peça orçamentária-p-õr eSta Casá. -Muito obrigado.
A SRA. MARLUCE PlNTO -Sr. lffini!itic>; realmente
o Orçamento se encontra aqUi, mas n6s, Pãrlilffientares, sabemos da compreensão que existe por parte principalmente do

Relator-Geral, Líder do segundo maior Partido, com as autoridades e os Ministrõs. Entendo que, com uma conversa, mesmo
que na presença dos representantes do Estado de Roraima,
com o Relator e o_Ministro da área, teríamos muitO ffiais
condiçóes de obter êxito.
Sei que não faz parte da área -ãe atúã:Ção _do Miilistéfio
de_V. Ex~, mas Roraima já foi um-Estado.totalinente s.icrifí-cado, que perdeu 25% das suas terras com a demarcação
do território Ianomami. Torna-se mais do qw:fjusto que nos
sejam dadas condições ao menos de gerar emprego para ãquele
povo, porque a ec.o11omia dé Roraimã., desde que ainda e_fa
município do Amazona-s, girava _em torno do garimpá. Unia
v~z que isso não mais existe __e __ que ri6s lutamos aqui""COm'
bastante dificuldade para aprovar as áreas de livre comércio,
principalmente a da Vila Pacaraíma, fronteira com a Vené::.zuela, é preciso e1_1contrar uma nova fonte _de sobrevivêncfa
para ãquela população. Se não tiverriws aqUela estrada asfaltada, como vamos ter, por parte daquele país, do Presidente
e suas autoridades, qualquer conctescendência p~ra o Estad~
de Roraima quanto a esse comércio-formiga que estamos,
desde 80, tentando conseguir? Não se~;ia possível retirar recursos destinados a alguma outra estrada_ para os alocar a Roraima? Isso já nos facilitaria. O que não podenlos é ficar sem
nenhuma alternativa para aquele EStado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -A Presidência
lembra à nobre Senadora que o prazo se esgotou·. -A SRA. MARLUCE PINTO- Mas muitos se esgotaram,
Sr. Presidente.
O SR. P-RESIDENTE (Carlos De'Carií)- Como se trata
de Roraima, um Estado novo, estamos fazendo uma concessão
especial, principalmente pelo fato de a nobre Senad9ra ser
a Unícit representante, no momento, em plenário, da mulher
brasileira. Por isso, gostaria apenas de lembrá-la que S. Ex~.
o Ministro da Infra-Estrutura, poderá ou não responder.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
- Se a Senadora me permite, gostaria de renovar o que
dissemos.
Nó~_e~tam9s aqui, desta cátedra~ desta tribuna dQSenado
Federal, renovando a apreciação do Poder Executivo sobre
a__prioridade dessa estradª que queremos que seja realizada.
Mas quero também reiterar que a peça orçamentária se encontra ao ab_rigo do Poder Legislativo, e somente o Poder Legislativo pode deliberar sobre a mesma.
Infelizmente, devo dizer a V. Ex~ que, de pronto, me
r~_cuso a 1r a essa reuníão com o Relator. PoSso apenas registrar
o interess_e prioritário do Governo sobre a BR-174. _Entretanto, quanto ao Poder Executivo pressionar ou conversar
especificam"erite sobre uma_ rub~íca, um projeto -aetermí!lado
do__ Orçamento nacional, ~~nto-me, por razões éticas_ e talvez
até_ legais, impedido de fazer tal apreciação.
_ Lembro também a V. Ex~, se a nobre Senadora me p"ermite, que uma das razões fundamentais para que a peça orçamentária -~eja_ ~Preçia4a pelo Podei: Legislativo é 9 fato de aqui
se encontrar o equilíbrio de forças e de representação entre
toda a sociedade brasileira e todos os Estados.
Se, hOje, fizerinos uma rdfrada-de Parte de iu-brlcas orçamentárias de projetas de iriteresse âe outros brasileiros de
outros Estados em favor de um outro, sendo o Executivo
o _árbitro único e exclusivo des.s.e arbitramento, e_staríamos
também contrariando outros representanteS, outros Congressistas.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos De"Car!i) - Conceâo a
palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGASlfOl>RIGUEs (PSDB _:_PI)- Sr. Presidente, Sr. MinistrO João Cerdeira de Santana, S~ Senadora
e Srs. Senadores, V. Ex~, Sr. Ministro, foi convocado_ nos
termos do Requerimenw--n-?-ó41, de iniciativa -do nobre_Senador Coutinho Jorge. Tive a satisfação de ter aprovado esse
requerimento.
Nos termos do nosso Regimento, V. Ex~ s6 está obrigado
a prestar informaç-ões· -sobre_ o assunto predetenp.inado, ou
seja, na hipótese, sobre inatérias relacionadas à Amazónia.
Mas tenho a satisfação de cumprimentá-lo, felicitá-lo e, como
V. E~ prazeírosamente prestou algumas informações sobre
assuntos relacionados ao extremo Sul do nosso País, sinto-me
encorajado a solicitar a atenção de V. E_~, _para d~a~s g_uestões
que dizerri respeito ao meu Estado. o Estado que represento
nesta Casa, o Piauí. Se V. Ex~ puder prestar esses esclarecimentos, porque nâo Se trata rigorosâniente de urna interpelação, agradeço; se V~ Ex~, no momento,_nã~ ~ispuser desses
dados, solicito sua atenção para esses assuntos, e riiuitO agrade__ -· __
cerei as providências-qUe V. Ex~ vier a tÇt~ar._ _
São dois assuntos, Sr. Ministro. Um deles diz respeito
ao Porto Marítimo do Piauí, o Pqrto d~ Luís Corr_eia. É uma
tristeza, mas é uma verdade- sabe V. Ex•- que o Nordeste
ainda é a região maiS subdesenvolvida do País, e, _lamentavelmente, o meu Estado_ ainda está entre os _mais atrasados.
Mas o Piauí é o únfco Estado marítimo do Brasir q-ue ainda
não dispõe de porto. As_obras foram infcíicJ.ãs, tiveram prosseguimento, em vários governos: no do Presidente Vargas, no
do Presidente Juscelino, e no do Presidente José Sarney, ma_s
ainda não foram concluídas.
Agradeceria o que V. Ex~ também pudesse f_3?er ::- e
aqui o que formulo_ é mais um apelo - no sentido de serem
apressadas essas obras e concluída a construção doporto.
O outro assunto também relacionado ao Piaui r:erere-se
à ligação ferroviária de no 404, o trecho Luís Correia~AltÕs.
Esse ramal ferroviário, ou essa ligação, já exTSfe~ FOi inaugUrada e, como liga praticamente a capital ao litoral, a ~uís
Correia, é da maior -iffiportânda, momiente POrqUe--o porto
está quase concluído.
_
__ _
De modo que, cumprimentando V. Ex~, pediria sua atenção para esses dois assu!!tos e, d~ antemão~ agradecerei as
providências que V. Ex• vier a tomar, para- rnã-ri_tet e melhorar
o ramal ferroviário_ e conclu'ir ãs obras do Porto Marítimo
de Luís Correia.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De"Carli) -Sr. Mi~nistro,
V. EX"' dispõe de cinco minutos.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra:Estruttua)
-Meu caro Senador, gostaria de colocar a V. Ex' que, infelizmente, sobre a ligação desse ramal ferroviário específico, ficarei devendo informaç6es a V. Ex~ mas nos próximos dias
encaminharei por escrito, através da Mesa, todos os _dados
pertinentes, porque, efetivamente, não me recordo 1 JfO P:J.O:mento, qual é o estágio específico desse ramal ferroviário.
Em relação ao Porto de Luís Correia, ocorre~ que houve
uma concessão do Governo Federal desse porto para o Governo do Estado do Piauí, e este, por sua vez, fez uma concessão à iniCiativa privada. Se não estou totalmente enganado,
há uma empresa que se chama Indústria Naval do Ceará que,
próxima ao porto de Luís Correia, tem um interesse nesse
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porto, porque possui, segundo me consta, um dos maiOres
estaleiros do Nordeste e do Brasil. É urna indústria _bastante
competítlva- em tenllos de construção naval, e essa indústria
se comprometeu, através de contrato com o Estado do Piauí
e, por conseguinte, com o Goverho. Federal em termos do
término das obras do Porto de Luís Correia. Eram essas as
informações que queria prestar a V. Ex•
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Agradeço a V. EX'
Pela primeira vez houve, com um Governo estadual, convénio
dessa natureza, porque todos os portos foram construídos
pela União. O Goverflãdor atual, Dr. Freitas Neto, não firmou
esses convênios, que foram celebrados pelo governo anterior.
Agradeço as informações que V. Ex~ me forneceu. Vou
até pedir o inteiro teor desse contrato, porque ignoro se hOuve
ou não concorrência e se existe alguma entidade preocupada
em_ concluir essas obras. Tanto é que o atual Governador
Freitas Neto estaria inclinado a pedir a rescisão do convênio,
se for o caso, para que· o Piauí possa ter seu porto marítimo.
Muito obrigado a V. Ex' Nada tenho, nos termos regimentais,
a contraditar. Desejo sim agradecer a atenção de V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Carlos De"Carli)- V. Ex• deseja
contraditar?
j) SR. ~JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Não há necessidade.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a
palavra ao nobre S.enador César Dias.
O SR. CÉSAR DIAS- Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr'
Senadora e Srs. Senadores, Sr. Ministro, gostaria de obter
informação de V. -Ex~ se exíste, no seu Ministériõ, algum
tra_balho sobre a energia elétríca de Guly, hidrelétrica americana, que, segundo informações, possui um superãvit energético?
Recentein.ente, no encontro com n Presidente Cailos Anl;!rés _Pérez, discutimOs com S. Ex~ e sua assessoria sobre a
possibilidade de o seu governo nos ceder esse.excedente energético. Essa linha de transmissão poderia, inclusive, estender-se até Manaus. Gostaria de saber de V. Ex~ se existe
algum ~studo considerando a possibilidade de_ viabilizarmos
esse trabalho, uma vez que a Venezuela é um país-irmão,
que estamos a caminho do Mercosul e que estamos abrindo
o mercado de livre comércio Brasil-Venezuela, e se existem
condições e interesse do Governo brasileiro de efetivarmos
essa transmissão de energia elétrica.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
- Nobre S_enador, há estudo realmente. Há uma_ série de
conta tos entre o Governo biasileiro e o Governo venezuelano
e, particularmente, entre a Secretaria Nacional de Energia
e as empresas venezuelanas que cuidam dessa questão. Mas
temos uma carta oficial da empresa venezuelana, a Edelca,
dizendo que não há sobra de energia no_momento. Inclusive,
estudos preliminares náo indicariam gastos coni a linha de
transmissão, que seria bastante onerosa.
.De outra sorte, o que existe é a possibilidade de colaboração entre o Brasil e a Venezuela, em termos de construção
de outras hidrelétricas para terminar o aproveitamento do
potencial hidrelétric_o de Gury ~ __que V. Ex• mencionou onde empresas francesas --:--se não me falha a rilem6ria iniciaram as obras, não conseguiram realizá~Ias a contento
e parece que o governo daquele país, neste momento, teria
uma indicação de repassar esse serviço à empresa brasileira.
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Isso está sendo visto pelo Governo Federal, pela Secretaria

Nacional de Energia, pela Eletrobrás. Mas o que gostaria
de dizer a V, Ex• é que·; -neste momento, temos uma carta
da Edelca informandO que não há sobra ·cte energia que possa
ser comprada pelo Brasil.
O SR. CÉSAR DIAS -A Senadora Marluce Pinto antecec
deu-me, e eu não estaVa no plenário. Não sei se ela interpelou
V. Ex! sobre qual a solução alternativa para Roraima, uma
vez que temos blecautes, às vezes, de até.seis horas contínuas
no nosso Estado.
.
·.
_
Existe uma soluÇãO alternativa, de construção de urna
hidrelétrica de, pelo menos, 150 megawatts em estudóhoje?
E já foram concluídos os projetas da hidrelétriq~ d9 Paredão
e da hidrelétrica de Catingo?_

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- V. Ex• dispõe
de dois minutos para i"espoilder, pois é a iréplica.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Agradeço a Presidência da Mesa.
Eu já havia esclarecido. Efetivamente, a alternativa é
Catingo, mas teremos que pensar cm Catingo a -parti{-de
1993.
Sobre os blecautes, gostaríamos de ter as informações
e os registres precisos de onde eles ocorrem, em que cidã.des,
em que horários, para que tomemos as providências necessáM
rias, porque, devido à capacidade térmica instalada no Estado,
não era para tal fenômeno estar ocoriendo.
O SR. CÉSARDLAS_,- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (C;trlos De'Çarli) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -MT) -Sr. Ministro, infelizmente não tive oportunidade de acompanhar a exposição de V. Ex~ e vou, talvez, até desviar um pouco do
tema em debate.
Sou do Estado de Mato Grosso e, portanto, de um divisor
de águas das duas Bacias,- a da Amazónia e a do Prata, e
tenho acompanhado por muito tempo o que ocorreu naquela
região. Durante os últimos triilta anos praticamente, por políticas de Governo, se criaram mecanismos-de ocupação da Amazónia. Programas- de incentivos, estímulos· de todas as ordens
acabaram transferindo para a Amazónia e para a pré-Amã-zônia cerca de quatorze milhões de pessoas, para os Estados
de Mato Grosso, Rondônia, Acre, Pará, Tocantiris; e ao que
nos consta, esse programa de ocupação teve como base, muito
mais estratégiaS de segurança, de ocupação dos espaços vazios
das fronteiras ilftetfiacionais do que propriamente um prOjeto
de desenvolvimento sustentado.
Em conseqüêrtda disso, tivemos e temos, hoje, prOblemas
gravíssimos na Amazónia, de todas as ordens. Os contigentes
de agricultores que se deslocaram para a Amazónia, por exemplo, se transformaram em garimpeiros, com um- fàco_ permaM
nente de conflitos na- Amazônia entre empresas e garimpos.
Quero sugerir ao Ministério da Infra-Estrutu.-ra;-e já tenho
discutido isso inClusive com áreas do Ministério, como o
DNPM e outros se tores, a formulação de uma política mineral
para -a Amazónia, especialmente uma que elegesse, hoje e a ConstitUição já preVê o reconhecimento da atividade garimpeira através de cooperativas, etc. __;_a formulação de programas que permitissem á esses cóntigentes, que Sáo importantes
-cerca de 30% da mão-de-obra da Am_az_dniª está, de alguma
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forma, envolvida nessa atividade extrativa; há focos constantes
de conflitos, com danos ambientais sérios, e é conheCimento
comum que existe tecnologia dominada para isso. no mundo,
hoje - a utilização, a exploração desses recursos naturais
sem danos ambientais da oraem--desses qu·e 6Slãó- OcOtrendo.
E~se _é u_m ponto.
-Outra questão é que como não havía um projeto de viabi·
lidade, hoje nós devemos ser violentamente penalizados por
uma outra política, urna nova política de Governo, que também desacelera as prioridades da Amazónia. A questão __ da
desequa1ização dos preços dos combustíveis, por exemplo,
vai atingir profundamente a economia da pré-Amazônia, da
Amazónia e particularmente do Centro-Oeste.
· E uma terceira questão que eu quero levantar ã.qui é,
Ministro João Santana, que o Centro-Oeste brasileiro está
no centro geodésico da América do SuL E se falou muito
aqui em navegação, especialmente nã navegaç~o flllviaf nãAmazônia, e defendo já há alguns anos a retomada da navegação, especialmente do Rio Paraguai, no trecho brasileiro no trecho uruguaio, argentino e paraguaio ela é regular. E
eu acho que hoje falta muito pouca coisa para que esse sistema
:YQ!!e s:er ~perado_. É U!ll sistema qu_e já funcionou durante
muitos anos e que foi, inclusive, responsável pela consOlidação
de c~dades_ importantes do CentroMOeste, como Conimbá,
Cuiabá, Cáceres e tantas outras. Pela mudança do perfil- da
ec::9:n~mia ~ pela mudança da política de transporte no Brasil,
o trecho brasileiro da navegação foi praticamente desativado.
A hi~rovia do ~io Paraguai é uma hidrovia que _com pouquíssimo investimento pode ser responsável por uma redução do
fre~e para o produto agrícola do CentroMOeste da ordem,
hOJe, de, comprovadamente, em torno de 50%, e issó recolocaria a safra agrfco~a de Mato Grosso no inei-cado, apesar,
até, da desequalização dos preços dos combustíveis, que nos
penaliza. E trabalhamos, também, a partir do próprio CentroOeste, unia saída aiternãtiva para o mercado andino e para
o Oceano Pacífico, particularmente pelos portos do norte do
Chile._Um projeto-está sendo desenvolvido com a participação
de setores da Bolívia e do próprio Chile, e já existem várias
ações nesse sentido.
Na realidade, seria uma obra que custaria sensivelmente
menos do que esta que está sendo, inclusive, obstruída pelos
ambientalistas do Peru. Já existe dentro do programa rodoviário da Bolívia um investimento sendo executado, neste
momento, e também pelo Governo do Chile, a ligação entre
as fronteiras do Chile e Bolívia; e dentro do território boliviano, praticamente 70% desse trajeto, que seria basicamente
Cuiabá, Cáceres, Santa Cruz de La Sierra e Arica, no norte
do Chile. E seria bom que o Ministério da InfraM_E_strutura
examinasse com a maior atenção essa alternativa; Que é uma
alternativa bastante interessante, e que também não teria a
~~j~ção dos ambientalistas, uma vez que o seu trajeto passa
pelo espigão do divisor ae águas das duas bacias, numa região
baStante favorável para que se possa implantar essa obra de
infra-estrutura, que daria viabilidade econômica e se ã.coplaria
ao recomeço do funcionamento da-hidrovia, até mesmo porqUe o ponto- de saída para a Bolívia e O Chile é o porto
mais alto da hidrovia, que é o Porto de Cáceres, no Mato
Grosso. E há um terceiro projeto que se acoplaria a esse:
a construção, pela iniciativa privada, de"Ssa ferrovia chamada
Ferro-Norte ou Leste-Oeste, que vai de Santa Fé do Sul a
Cuiabá, que poderia ser, talvez, estendida ao Porto de Cáceres, transformando o centro geodésíco da América do Sul
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num grande entroncamento rilultimodal, com uma hidrovia,
um sistema ferroviário e um sistema rodoviário que criaria

alternativas tanto de saída para o mercado andino quanto
para os grandes mercados do Oriente.
Não era propriamente uma pergunta, mas uma sugestão
para que se incluíss~ nas prioridades do Ministério que V.
E~ dirige, em rápidas palavras, formulação de uma política
mineral que desse viabilidade e até impedisse um pouco essa
violenta degradação da Amazônia, e que ·emancipasse também
economicamente esses contigentes de milhões de brasileiros
que trabalham na Amazônia; a questão da energia do CentroOeste, e esse sistema de infra-estrutura viária que daría condições, inclusive, de consolidação de um pólo de desenvolvi~
mento econõmico no CentrowOeste totalmente sustentável.

Durante a interpelação do Sr. Márcío Lacerda, o
Sr. Carlos De'Carli, 2~ Vice~Presidente, deixa a cadeira
da presirfência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene~
vides, Presidente.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro aa lnfra·Estrutura)
-Nobre Senador, gostaria de comunicar a V. Ex~ que, no
di3. 15 de novembro, o Presidente Fernando Collor aprovou
um estudo inicíal sobre uma política indicativa de ocupação
e de ordenação do território amazónico e determinou, em
seu d~~P_élcho, que ~sse estudo fosse enviado - o que já foi
feitO- aos governadores dos Estados que pertencem à região
amazónica para que esses possam opinar e dar sugestões sobre
o estudo feito ínidalinente pelo Governo Federal. Estudo
esse que traz uma série de iildicativos de aproveitamento,
de ordenação, de ordtnamento da região amazónica -em todas
as suas atividades e exploração de todos os seus potenciais,
sejam os hídricos, sejam os de garimpo, de pecuária, de agroin~
dústria e, evidentemente, com o norte centra], que a todos
interesSá, que é o resj::iéitb à região, ao ecoSSistema e ao meio
ambiente.
Quero informar a V. Ex~ que tão breve possamos-recolher
as sugestões dos Governos dos Estados a esse projeto estare~
mos prontos a enviar a condensáção das referidas sugestões
ao Congresso Nacional numa nova política diretiva de ocupa~
ção e de atuação dentro da região amazónica.
Quero dizer a V. Ex' que a nossa preocupação, particu~
Jarmente em relação ã mineração, tem sido grande e deve
ser feita no sentido de duas vias. Não só no sentido de não
dar proteção muito exagerada e absoluta âs grandes empresas
de mineração - a proteção que elas merecem em virtude
da lei - , mas que também não façamos do garimpeiro um
deus nativo e ente humano, fruto da realidade quase que
sem interesse da humanidade. Sabemos que há que se diferen~
ciar, há que se buscar alguin parâmetro que separe o verda~
deiro garimpeiro daquele que, muitas vezes, está servindo
de bucha de canhão - vamos usar esse termo- e de escudo
para a má~ fé de alguns, no sentido de se apresentarem como
cooperativa de garimpo. Verificamos muitas vez;es qoe não
se tratam efetivamente de cooperativas-. Infelizmente, temos
visto que, das centenas de cooperativas de garimpo que normalmente _se apresentam junto· aos órgãos do Governo para
pleitear prioridade de lavra, apenas dezenas dessas são efetiva~
mente cooperatiVas de garimpo. A maior parte delas, infelizmente, são cooperativas fãntaSmã.s e estão servindo de instru~
mentos utilizados para poucos. Pr~dsamos trabalhar, buscar
um ordenamento, para fazer efetivamente um_ a via de mão-du~
pia, não indo nem tanto ao mar, nem tanto â terra, tratando
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com respeito as empresas de mineração e também os garim~
peiros, fazendo o máximo possfvel para que se dêem pesos
iguais e adequados.
· Por fim, gostaria de dizer a V. Ex• que, no caso da política
de desequalização dos.combustíveis, estamos dando uma atenção especial por parte da Petrobrás a essa região. Gostaria
de lembrar a V. Exa que o Governo, quando fez a política
de desequalização, simplesmente fez uma política de respeito
â maioria absoluta dos consumidores brasileiros, porque quem
pagava essa desequalização era, diretamente, cada consumidor bra~ileiro. Aí~ há que se ter uma discussão no sentido
de saber se é justo que toda uma maioria seja espoliada de
parte dos seus recursos no pagamento de uma deficiência
reg~onal_, com que, infelizmente, temos que conviver durante
algum período. De toda sorte, tivemos o cuidado de ainda
deixar permanecer um aspecto do FUPE para os Estados
do Mato Grosso, Tocantins e o Sul do Pará, regiões que
podem ser atingidas pela desequalização dos preços dos com~
bustíveis, além dO que, aqui, posso garantir a V. Ex~ que
a Petrobrás marcha e ultima planos rápidos, para que também
essas áreas sejam atendidas velozmente com bases de distribuição de petróleo pela Petrobrás, ou por iniciativa privada.
Nesse_ sentido, quero pedir a colaboração de V._ E~ e a dos
demais Senadores, para que aprovem os planos diretores da
Petrobrás, que estarã-o circulando, nesta Casa, em breve, em
que constam, inclusive, esse tipo de investimento para essas
áreas e, mais do que as bases de distribuição, principalmente,
o Poliduto Paulínea~Brasília, que será um passo fundamental
para que se tenha também uma desequalização positiva para
essas regiões do País. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para a réplica, concedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
O SR. MARCIO LACERDA- Sr. Presidente, gostaria
de colocar dois pontos em uma posição mais clara. A meu
ver, essa questão colocada por V. EX", do garimpeiro como
um ente acima do bem e do mal, não é bem assim. Ele é,
sim, a grande vítima da falta de política para o setor.
_Na realidade, o garímp~iro, no conceito conhecido e até
definido no Código de Mineração, é um cidadão que, pratica~
mente, já não existe mais. Existem, sim, pequenas empresas
de mineração que não conseguem se adaptar à legislação mine~
ral vigente no País. Haveria necessidade de se fazer um estudo
mais aprofundado e mais sério ... Há uma outra questão, Sr.
_Minis"tfo. É que o interesse dos pequenos mineradores, que
substituíram praticamente os garimpeiros, na realidade, quase
nem são incompatíveis com as grandes empresas; quer dizer,
exatamente o grande_ foco de conflito é a inexistência de uma
política para o setor. Uma política que pudesse compatibilizar
o interesse desses pequenos mineradores, na sua maioria, e
não garimpeiros meramente, com o interesse das empresas
de mineração, que teoricamente buscam o minério de jazida,
o ouro primário. Basicamente, o grande focô de. conflito é
o ouro, e, t.m alguns pequenos casos, a c:assiterilã.~-M(l_s, a
questão central dos focos de conflito está nos garimpos e
na exploração de ouro, que, na realidade, até nem seriam
interesses incompatíveis, eles sáo até conciliáveis, se efetiva~
mente houver empenho em se buscar esses pontos de conciliação. Mas, por não existir esSa política, transformaram~se eru
focos de conflito e de prejuízos ambientais, económicos etc.
Com relação â questão de as maiorias pagarem o consumo
de minorias, talvez essas minorias, Sr. Ministro, nã0 :enham ~
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decidido no sentido de a Pctrobrás importar petróleo do Ira~
que, por exemplo, refinar em São Paulo. no Rio de Janeiro_
e nos mandar para o Mato Grosso; e levar feijàO- de Mato
Grosso para o litoral de São Paulo. ou para o litoral do Rio
de Janeiro, ou para as praias. Acredito que haja uma pequena
distorção nisso também, porque há uma postulação, por exemplo, de Roraima, no sentido de consumir combustíveis da
Venezuela, que tem um custo muito maiS baixo, mas eles
estão atrelados à política centralizada do Ministério da InfraEstrutura ou do Governo central. Tudo bem! É uma questão
que existe e que realmente tem que ser tratada dessa forma.
Ou seja, será que vai ser justo cu ter diesel para passear
de barco cm Paquetá ou em ·Angra dos Reis - o que aliás
é muito bom e eu gosto - e o produtor de feijãO; de soja,
de milho ou de carne do Centro-Oeste ter que pagar um
preço diferenciado e mais caro para garantir" que o barco
círcule a um preço mais baixo?
Essa questão tem que ser efctivariiérfte examinada com
justiça, atê porque essa safra agrfcóla do Centro-_Oestc, essa
ocupação das fronteiras agrícolas foram oriundas de políticas
de governos.
- _ __ Esses contingentes que estão hoje ria Amazônia produzindo milhões de toneladas, em sua maioria, foram induzidos
pela perspectiva criada pelo próprio Governo Federal de transformar essa região em verdadeiros eldoraCios. E, hoje, estão
se vendo inviabilizados e sem perspectiva de manter essa atividade econômica em toda a Amazónia e com prejuízos consideráveis.
Ternos na Amazõnia; hoje, pólos súiíssimos de conflitos
sociais graves, conflitos entre posseiros ·e-ltldios; entre índios
e fazendeiros, todos eles gerados por equívocos de políticas
mal formuladas de ocupação que levaram populações do Sul
do País, do Paraná, no Rio Grande do Sul, e também de
Minas Gerais, de Goiás, para á Amaz<Jrúa e hoje sãO as grandes vítimas de todo esse processo_que está ocorrendo lá.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência íridaga do nobre Ministro João Santal).a se deseja uma
outra intervenção na tréplica.
(Assentimento do Sr. Ministro João Santana.)
Com a palavra o Sr. Ministro João Santana.
O SR- JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Em pn'}leiro lugar, gosta na de dizer, eminente Senador,
que podenamos perguntar da Justiça se devemos financiar
o. diesel ou a gasolina utilizada nas_ lanchas que passeiam nos
nos, no pantanal e nas represas também· há lanchas no sul
há lanchas no Pantanal, aliás, também belas lanchas e navio;
em atividades_ ~':laviárias nn Pantanal que ~ão disputadas
em termos tunst1cos por todos os brasileiros.
E~ mesmo ~-osto muito, como V. Ex~ gosta de Angra
dos ~eis das reg10es d<? -~~·II_ do País, eu também gosto muito
do C~ntro-Oeste, acho as atividades bastante positivas; mas,
tambem, o combustível gasta privadamente e, particularmen~
te, pelos indivíduos daquela região do Brasil.
Então, nós teremos um empate bastante definido. O que
queremos dizer é que não foi perguntado de on.de- tería que
se comprar· o petróleo de onde, teria que se fazer o refino.
Ago~a, isso foi feito a partir do momento em que o País
se fOI desenvolvendo; a questão da equalização dos combustíveis não nas:eu ass~m, o~s combustíveis nã~--~scerarri equaHzados, quer d1zer, foi um mstrumento criaáo arbTfrariaffieri.te
e~ uma época de Governo arbitrário, em t974, pela prirneir~
cnse do petróleo.
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Assim, estamos revendo também um dos vários entulhos
autoritários que existem na nossa legislação, na nossa organização que, com certeza, acredito que V. Ex~ também defenda
que se removam esses entulhos autoritários. A nossa obrigação
é, corno disse e garanti a V. Ex•, fazer com que o Governo
leve a essas regiões que se estão desenvolvendo _muito rapidamente e felizmente, graças a Deus, compensações_ e infra-estrutura para que elas não sofram como as_ 01,1tras_. Eu já disse
o que vamos fazer em termos de poliduto, em termos de
novas bases de distribuição e, quiçá mesmo, até em termos
de refinarias para aquele setor.
Se fôssemos balancear esse tipo de incentivo, de instrumento, nós também poderíamos aqui questionar fundos constitucionais que têm privilégios para aquela região, como o
Finam, as áreas agrícolas que estão além do Paralelo 13, que
podem ter financiamentos agrícolas privilegiados, com juros
subsidiados, ao contrário daquelas áreas que estão no Centro-Sul do País e que não contam com esse tipo de financiamento.
_ Desta maneira, o equilíbrio da Federação, o_e_quilíbrio
regional, o equilíbrio entre os cidadãos brasileiros é uffia necessidade, é urna busca cotidiana e permanente de todo_s nós,
brasileiros, e, particularmente, desta Casa, que é um instrumento de equilíbrio de representação da Federação.
Ternos mecanismos para acertar essas questõeS e reVogar
urna série de erros - como V. Ex~ colocou - de décadas
feitos por outros Governos que, felizmente, nãÕ foi nossa
culpa, mas, infelizmente temos o fardo de carregar e vamos
procurar fazê-lo da melhor maneira possível, a fim de que
possamos resolver esses problemas, senão todos, pelo menos
a maioria deles, até o término deste Governo.
Apenas gostaria de colocar a V. Ex~ que esqueci de lhe
responder acerca do projeto da hidrovia. Vou pedir à Secre~
ta ria Nacional de Transportes do DNER que estude __esses
projetas de integração multirnodal de transporte entre hidravias, ferrovias e rodovias na Região Centro-Oeste. Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concluída,
portanto, a fase de interpelações a S. Ex\ o Sr. Ministro
-da Infra-Estrutura, Dr. João Eduardo Cerdeira de Santana,
a Presidência indaga dos Srs. Senadores se algum líder deseja
fazer alguma intervenção?
-0 Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
como líder.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi,
dência concede a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, lembrando a S. Ex• que, dentro de três minutos, deveremos encerrar esta sessão e nos deslocarmos para o Congresso Nacional.
OSR. EJ:lUARDO SUPLICY (PT -SP. Como Líder.
Se:m__revisão do orador.)- S_r. Pres~dente Mauro B~nevides,
prezado Ministro João Santana, eu gostaria de completar a
reflexão relativa à liberação de rec_ursos para a Brasrnodal
~Navegação e Transporte Ltda.
V. Ex~ explicou que se trata de liberação de recursos
normalmente prevista na Constituição e "que, através da Sudam, os sócios precisam comprovar capacidade econômica
para subscrever os recursos próprios.
Gostaria de_ aquí assinalar dados mais completos: são
proprietários dessa empresa, em 90%, a V. Barros Partici-
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pações e Administração Ltda., a Poli vias SI A -Transportes
e Serviços, sendo o Sr. Vicente Sampaio de Barros, o ÓiretorPresidente. _O empreendimento para uma empresa que registrou e constituiU capital no valor de 12 mil dólares, em 10
dt. outubro de 1991, recentemente, envolve o valor de 103
milhões de dólares, sendo que recurs-os--do Finam serão destinados no valor de 51,9 milhões de dólares; 25 milhões de
dólares deverão ser com recursos próprios,-e devem ser comprovados, mas os outros 25,5 milhões de _dólares poderão
ser levantados junto a instituições financeiras privadas. · O objetivo é o transporte rodoferroviário e marítimo,
sendo que a rota abrange não apenas a área Amazônica, mas
também Santos, Belém e Manaus.
Gostaria, iriclusive, de formalizar requerimento d_e informação exatamente sobre como foram estimadOs os custos paradois navios de cinco mil toneladas, 1.200 conteineres, 140
carretas, dois terminais da Belém-Manaus.
Avalio seja impod:3.nte ·examinar-se, primeiro, se_ o projeto extrapola a abrangência da Sudam, e como envolve o
transporte marítimo, não precisaria ter, neCe:Ssãriaffiente, a
aprovação do Departamento Nacional de Transporte Aquaviárib e do Fundo de Marinha Mercante do Minístérío da
Infra-Estrutura?
Seria importante veriffcar se os ploprietários têm experiência no ramo de transporte, levando-se em conta, em especial, que o capital emprestado é cinco mil vezes maior que
o capital da empresa.
Os desembolsos serão em dezembro, oito milhões de dólares, e no primeírO___semestre de 1992. Será que não serão
muito além das despesas que, no caso, só podem ser realizadas
a longo prazo; como a construção de navios e terminais?
Mas, Sr. Ministro, a preocupaçáo malorq-ueLenho é relativamente à facilidade com que alguns grupos económicos
obtêm recursos: De repente, com 12 mil dólares de capital
constituído se obtém a injeçáo de 53 milhões de dólares. Parece uma mágica. Talvez nem todos os brasileiros conheçam
essa mágica.
Avalio, Sr. Ministro, que seria importante nós procurarmos garantir ao País meios e, em ·especial, -ã população,
praticamente sem recursos, que-vive em situação de extrema
pobreza ter condições de sair de sua situação.
Mas a forma colocada pelo Governo, hoie, não difere
muitO das formas anteriormente colocadas, muitas vezes repete a injeção de rec!lrsos para grupos privados, já com algum
tipo de recurso, multiplicando extraordinariamente esses recursos.
Avalio que esta situação precisa ser bem refletida, em
que pese até possa estar previsto na Constituição: -·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - APresi·
dência vai oferecer a palavra ao nobre Senador Marcos Maciel
e desculpa-se perante o Ministro da Infra-Estrutura pela im--possibilidade de franquear-lhe igual tempo...
0 SR. JOÃO SMfFANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Isso não posso aceitar porque o Senador Eduardo Suplicy,
do PT, fez considerações ao Governo que represento e se
eu não puder responder...
- __ - --- --- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência esclarece ao nobre Ministro João Santana que o nobre
Lfder Eduardo Suplicy utilizou a tribuna como Lidere o Regimento a isso franqueia a S. Ex•

Quintawfeira 28

8341

A Presidência até estranhou a utilização desse espaço
de tempo, que tem sido inusitado na interpelação a Ministro.
Vou consultar à Casa sobre se concorda em prorrogar
a sessão por mais cinco minutos. (Pausa.)
Com o assentimento de todos os Srs. Senadores, prorrogamos a sessão por cinco minutos.
_Sendo assim, a Presidência permite ao Ministro João Santana que utilize os mesmos três minutos que foram assegurados
ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. JOÃO SANTANA (Ministro da Infra-Estrutura)
-Nobre Senador Çduardo Suplicy, a quem conheço há mais
de uma década. Efetivamente, há uma divergência entre V.
Ex' - sua linha de pensamento - e a linha de pensamento
do Governo; não fora isso, estaríamos do mesmo lado. Ocorre
que este Governo é a favor da iniciativa privada, e nos parece
que V. Ex' é contrário.
Quero caracterizar primeiro o segt.i.iilte: o MínistériõInfra-Estrutura nada possui, não tem nenhuma relação com
o Conselho do Desenvolvimento da Amazônia, com o Basa.
q~e votou essa proposta e que deu esses recursos. Portanto,
nao acompanhamos o processo, não temos conhecimento profundo sobre a questão. Analisando os dados colocados por
V. E~• nesse minuto,_V. Ex~ sabe- como Professor Univer~
s-!tá~o da Fu_ndação Getúlio Vargas- que não existe, necessanamente, uma razão direta entre o capital inicial de uma
empresa e os recursos que poderão ser alcançados por ela
?esde que os seus sócios demonstrem capacidade para o paga~
~ento desses recurso~. O ;Banco fará a aceitação e o empréstimo desses recursos; rsso e uma questão negociai. Se os sócios
apresentare~ capacidade de pagamento, não haverá problema
nenhum. Salrent_?- pelo que V. Ex~ dispôs- que a colocação
dos recursos serao casados entre a iniciativa privada e o Basa.
Quero colocar a V. Ex" que nós, do Governo, estamos
nada ~ais, nada menos do que cumprindo a Constituição,
c~_lllpnndo toda a legislação qu_e diz que esses fundos devem
ser colocados, nessas bases, â iniciativa privada.
Era o que gostaria de salientar a V. Ex~, para que não
ficasse nenhuma interpretação de que este Governo. ou mesmo o Ministro, tenha qualquer dúvida em relação a esse tipo
de procedimento. Muito obrigado.
Agradeço a abertura que este Plenário e a Mesa deram
ao Ministro.

aa

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai franquear por 1 minuto e 30 segundos- naturalmente a metade do tempo oferecido ao Senador Eduardo
Suplicy- ao Líder do PFL, Marco Ma..::iel, pedindo a compreensão de S. Ex~, já que vamos realizar logo mais sessão
do Congresso Nacional, quando estará em discussão a política
salarial brasileira no que pertine a veto do Senhor Presidente
da República, matéria para a qual convergem as atenções
das classes trabalhadoras do País.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE)- Sr. Presidente.
Sr's e Srs. Senadores, hoje, o _Senado recebeu o Sr. Min-istro
da Infr~-Estrutura, o Dr. João Santana para prestar esclarecimentos sobre a política que desenvolve sob sua Pasta. E penso
que todos nós concordaríamos e_m afirmar que S. Ex~ trouxe
não somente subsídios extremamente importantes para o melhor conhecimento da política governamental, mas também
respondeu a indagações que, durante quatro horas, foram
formuladas por diferentes Senadores das mais diversas siglas
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Srs. Senadopartidárias. E o que se extrai da exposição de S. Ex~ é, em
primeiro lugar, o acerto de uma política de Governo que, res, a Presidência agradece ao Sr. Ministro João Eduardo
em que pese as limitações financeiras que vive o País, busca Ce~deira de Santana a sua presença no plenário e, sobretudo,
realizar uma obra de enorme significação, de modo especial . ~a- forma lúcida com que respondeu a todas as intervenções
no campo da infra~estrutura física e eCohômica.
aos-srs._ Senadores. Cumprimenta $. Ex~ e designa a m~sma
Por isso, nas minhas breves palavras, Sr. Presidente, gos~ comissão que o introduziu no plenário para-conduzi~lo ao
taria de cumprimentar o Ministro João Santana pelos esclareci~ _ga]?inete da Presidência, onde o Sr. Ministro feceberá os curn~
mentes que prestou e dizer que a Casa de _alguma forma pri!llentos dos Srs. Senadores.
se enriqueceu corh os-subsídios c dados que ofereceu a nossa
A Mesa esclarece aos Srs. Senadores que o Congresso
consideração.
Nacional está convocado para uma sessão às 19 horas de hoje,
quando importantes matérias serão submetidas à decisão do
Igualmente, Sr. Presidente, numa rápida palavra, quero Parlamento brasileiro.
dizer que entre os interpelantes estava ou esteve o Senador
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:Pedro Simon, que se referiu, durante a :sua interpelação, ·a
tema que diz respeito à Pasta da Justiça. S. Ex\ ontem, não
Abdias do Nascimento- Albano Franco -Aureo Mello
pôde aqui estar presente e formulO-u uma quest3.6 que diz - César Dias - Iram Saraiva - Moisés Abrão -· Pedro
·
-· ·
respeito a algo que está sob jurisdição do Ministério da Justiça, SirilÓn.
ou seja, a demarcação da área relativa aos Íanomami. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - I>iada mais
Como s.- Ex• suscítou uma dúVida- i como o Ministro
Jarbas Passarinho, hoje, aqui não se encontra, gostaria só havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
de oferecer um breve subsídio sobre a questão, para que fique para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
registrado nos Anais da Casa e para conhecimento do Senador
ORDEM DO DIA
Pedro Simon. GOStaria de dizer a S. Ex~ que a questão que
suscitou está, a meu ver, devidamente esclarecida na Portaria
no 580, de 15 de novembro __ de 199J, de modo especial no
-!,seuitem3°.
- - ~ __
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 94, DE 1991
Como sabe V. Ex\ Sr. Presidente, o Senador Pedro Si~
(Em regime _de urgência, Tios termos do art. 353, pará~
mon, se bem que reconhecesse ser legítima e correta a demar~ grafo único, do Regimento Interno.)
_
cação da área dos Ianornami, estava questionando o fato de
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
ria Portaria, não ter ficado devidamente defendidos os inte- n' 94, de 1991 (n•1.446/91, na Casa de origem), de iniciativa
resses do País na área fronteiriça. Gostaria de esclarecer a do Presidente da República, que dispõe sobre as sanções apliS. Ex~- visto que aqui, ontem, não esteve, como fez questão cáveis aos agentes-públicos nos casos de enriquecimento ilícito
de declarar - que o item 3~' da Portaria eSclarece a matéria no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na adm~~
ao dizer que:
nístração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
"Está proibido o ingresso,. o trânsítci, a perma~ providências, tendo
nência de pessoas, ou grupos não~índios, dentro do
PARECER, sob n• 484, de 1991, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao pro~
perímetro Ufbano ora especificado, ressalvadas - faço
questão de frisar esta parte - a presença e 8.çáo das jeto, nos termos de substitutivo que oferece, acolhendo as
autoridades federais, bem como a de particulares espe- Emendas de n~ 5,16, 20, 21, 22, 24, 21, 28, 29, 30, 31, 32,
cialmente autorizados."
33, 35, 37, 38, 39,49 e 50; e, em parte, as de n~ 1, 3, 4,
Com isso, ficã evidente que o Governo Federal manterá 6, 9, 17 e 34; contrário às de n~ 2. 7, 8, 10, 11, 12, 13,
seus agentes·naquela região, inclusive, quando e se for o caso, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 36, 40, 41, 42, 46, 47 e 48; e
as Forças Armadas, para que venham defender as nossas fron- pela prejudicialidade das de n~s 43, 44 e 45.
-2teiras.
Faço esses_esclarecimentos, Sr. Presidente, para que não
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 61, DE 1991
paire nenhuma dúvida sobre a c-o-nduta que o Governo vem
Votação, em turno único, do Projetõ de Lei da Câmara
adotando com relação a essa momentosa questão da demar~
cação de terras indígenas e que o faz por sinal obedecendo n• 61, de 1991 (n• 5.885!90 na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sObre a estrutu~
à risca o preceito constitucional.
Antes de encerrar, Sr. ,Presidente, gostaria de, mais uma ração das Categorias Funcionais de Agente de Segurança Judi~
vez, apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Ministro João ciária, Atendente Judiciário e Agente de Telecomunicações
Santana e à Casa, porque considero que hoje foi um dia extre- e Eletricidade dos Quadros de Pessoal Permanente do Conse~
mamente positivo para- o Senado Federal. Houve aqui um lho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e
debate que se caracterizou não 'somente pela elevação do Segundo Graus, e dá outras providências, tendo
· seu nível, pelos esclarecimentos que foram oferecidos mas
PARECER favorável, sob n' 431, de 1991, da Comissão
. também pelos subsídios extremamente :iniporfãlites que vãO,
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
certamente, figurar nos Anais desta Casa e vão s-ervir de orientação e de roteiro-aos debates que, a partir daqui, se sucede~
-3rão, de modo especial, com relação à política que o Governo
vem desenvolvendo na área superionnente presidida pelo Mi~ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 113, DE 1991
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
nistro João Santana.
lativo n' 113, de 1991 (n'130/89, na Câmara dos Deputados),
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

..:;, ..
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que aprova o texto do Ajust~_Cornplementa~ de Cooperação 58190, do Senado Federal, no valor de cento e seis milhões,
Científica" e Tecnológica. no Campo da Informática e Compu- cento e cinqüenta e oito mil, trezentos e_ quarenta cruzeiros,
tadores, entre o Governo da_ República Federativa do B.rasil .. a preços de setembro de 1991.
e o Governo da Uriíão das Repúblicas Socialistas SC?viét~cas,
-8celebrado em Brasília, em 6 de junho de 1989, tendo
REQUERIMENTO ,N° 490, DF11J91
PARECER favorável, sob no 409, de 1991, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Votação, em turno único, do Requeimento no 490, de
1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, ~olicitando,
-4nos termos regimentais, a inclusão,. em Ordem .Po pia, do
Projeto de ResoLução n9 40, de 1991, de sua auto1ja, que
PROJETO DE LEI DO SENADO
suspende temporariamente os limites previstos no art. 39 da
N'171, DE 1989-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Pr!JjetO :de_ Lei do senado Resolução n• 58, de 1990.
nq 171,de 1989-Conip1ciirlentãr~ de- aUto-ria do Senador Feinan-

- -9·-

do 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 Recejta do
Imposto sobre Opefações RelatívaS â CirculàçãO de ·_1_ier~cadarias e sobre Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicaçãó, tendo
PARECERES :favoráveis, sob no" 428, ·de l990; é 260, -de 1991, das Comissões
- --- de Assuntos Econômicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

. REQUERIMENTO No 680, DE 1991
Vbta_ção, em)ur~o único, do Requerimento no 680~ de
1991, do ·senador- Fernando Henriq-ue· Cardoso, solicitando
tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado nos
291 e 252~- de 199f, de sua autoria e do Senador Marco Macie1 1
-respectivamente, qUe dispõem sobre si~tema de partidos políticose dão outras pr_ovidências.
_ 10 _

REQUE;RIMENIO No 697, .0.1';.1991
__ Vo_tação, em turno único, do Requerimento n~ 697, de
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO
1991, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
DE LEI DO SENADO No 223, DE 1989
do art. 172, inciso I, do Regimentointerpo, a inclusão, em
Votação, em turno único, do SubstitUtivo .da CâQJara Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n• 220, de 1991,
d~ sua autoria, que isenta de contribuição para a seguridade
ao Projeto de Lei do Senado n• 223, de 1989 (n• 4.901/90,
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Teotóriio- --so-cial a entidade beneficente de assistência social que atenda
-- Vilela Filho, que dispõ_e sobre a.inclusão das creches e estabe- aos requisitoS- que_ri:tenciona.
lecimentos similares n~s sistemas de ensino e dá outras provi-11dências, tendo
_
PARECER favorável, sob n' 459; de 1991, da Comissão
REQUERIMENTO N• 698, DE 1991
- de Educação.
--Votação, em turno único, do Requerimento no 698, de
-61991, -do Senado Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento InJerno, _a inclus~o, em
PROJETO DE RESOLUÇÃO
DEI991
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 258, de 1991,
Votação, em turno único, do Prõjeto -de ResoluçãO n9 · de sua autoria, que fixa o valor dos títulos públicos na compoR
22, de 1991, de autoria do Senador Márcio Lacerda, que acresw sição do preço para ãquisição de bens a serem alienados.
centa parágrafo ao art. ~2 do Regimento Intern_o do Senado
Federal, tendo
. ---12PARECERES, sob n~ 222, 331·e 432,"de 1991, das-CoREQUERIMENTO N° 703,DE 1991
missões
-- de Constituição, Justiça e Cidadania; 19 pronunciaVotação, em turno único, do Requerimento n~ 703, de
mento: favorável; 29 pronunciamento: concluindo pelo não 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
acolhimento do pedido de reexame) por não encontrar_ emba- termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, dos
samento regimental nem argumentação convincente para dew artigos publicados no Jornal do Brasil, edições dos dias 3
ferimento da pretensão;
e 4 de outubro de 1991, de autoria, respectivamente, de Dom
- Diretoria, favorável.
Marcos Barbosa e Dom José -carias de Lima Vaz comemorativos do centenário de nascimento do escritor catÓlico Jackson· de Figueiredo.
-7-

-5-

N•·n,

PROJETO DE RES.OLUÇÃO N' 88, DE 199!
-13(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
REQUERIMENTO
N° 772, DE 1991
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
Votação, em turno único, do Requerimento n9 772, d,
88, de 1991, (apresentado pela Comissão de Assuntos Econó- 1991, de autoria do Senador Esperídião Amin e outros Senhc
micos como conclusão de seu Parecer n~ 489 1 .de 1991), que res Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a criaÇã•
autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê - SC, a· elevar de uma Comissão Externa, composta de 5 Senadores, con
temporariamente os limites estabelecidos pe!o jtem I do art. o objetivo d~ analisar o problema dos aposentados e pensic
nistas do INSS.
3~. conforme o disposto no § 19 do art. 6o da Resolução n9
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REQUERIMENTO N" 791, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 791, de
1991, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, solicitandq,
nos termos regimentais e com base no ãh. 50~_ da Constituição
Federal, seja convocado o Senhor Ministro de Estado da InfraM
Estrutura, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para
prestar, perante o Plenário desta Casa. informações sobre
o fechamento do sítio geológico de Serra Pelada.
-IS-

REQUERIMENTO N" 805, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento nn _805, de
1991, de autoria do Senador Maurício Corn~a. solicitando,
nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Senado
n<.> 262, de 1991, de sua autoria.
-16MENSAGEM N" 269, DE 1991
(Escolha de autoridades)
Discussão, em turno úriico, dos Pareceres n~s -450 a 455,
de 1991, da Corriissão de AssUntos -Ecori6micos, sobre a MenM
sagem n'269, de 1991 (n" 560/91, na origem), de 16 de outubro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à aprovação do Senado a escolha dos Senhores Ruy
Coutinho do Nascimento, Carlos Eduardo Vieira de CaiValho,
José Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soares, Neide TereM
sinha Mallard e Paull)_ Gustavo Qol!e_t Brarico·parã ConlpOreln
o Conselho Administrativo de Defesa Económica - CAD-E.
- 17PROJETO OE DECRETO
LEGISLATIVO N" 126, DE 199}
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. __1~2,
II, d, do Regimento Interno.)
Discussão, em tUrnO único, do Projetq de .[)ec_!eto Legis~
lativo n' 126, de 1991 (n' 18, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio_ Universal de Morrinhas Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Morrinhes, Estado do
Ceará. (Dependendo de Parecer da Comissão de Educação.)

-ISPROJETO DE DECRETCJ.
LEGISLATIVO N' 127, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos d_o art. 172,
II, d, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n" 127, de 1991 (n" 10, de !991, na Câmara dos Deputados), que 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. (Dependendo de Parecer da Comissão de Educação.)
-19PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N' 16, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos dO art. 358-aoRegimento Interno)

Novembro
1991
.. ·-- de
.....

Dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição
Federal, instituindo a alternância no início de tramitação de
proje_tos de origem externa. (1~ signatáriO:: se·nador f\Jfredo
Campos.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Esta encerrada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 40 minutos.)

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DEFESA NACIONAL
24~ Sessão (Extraordinária),
-Realizada em 18 de novembro de 1991
Às dezesseis horas do dia dezoito de novembro de mil
novecentos e noventa e hum, na sala de Reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores Senadores Marco Maciel, Chagas Rodrigues, Jonas
Pinheiro, Oziel Carneiro, Antonio Mariz, JosaPhat Marinho,
Jutahy Magalhães, Fernando Henrique Cardoso e Eduardo
Suplicy, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional. Estiveram presentes ainda, os Senhores Senadores
José Sarney, Dirceu Carne"iro, Gari_baldi Alves Filho e os
Senhores Deputados Clóvis Assis, Ney Lopes, Sigmaringa
Seixas, Pa';IlO Delgado, JoséGenoín9, Jabes Rabelo e yivalçlo
=Barbosa. Deixaram de comparecer pÕr motivo justificado os
Senhores Senadores Aluízio Bezerra, Nelson Carneiro, Pedro
Símon, Ronaldo Ai:-agão, Ronan Tito, Guilherme Palmeira,
Lourival Baptista, Hugo Napoleão, José Richa, Marluce Pinto, Abdias Nascimento, Albano Franco, Moisés Abrão e· José
Paulo Biso!. A seguir o Senhor Presidente declara abertos
os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da Reunião ante-n~)f, que é dada por aprovada. Prosseguindo, o Senhor Senador Irapuan Costa Júnior, Presidente da Comissão, comunica
que a presente· Reunião, destina-se a ouvir a __exposição que
fará o Senhor Deputãdo Alfonso Guerra, V ice-Secretário Geral do "Partido Socialista Obrero" espanhol. Prosseguinto,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Chagas Rodrigues, para, em nome da Comissão. prestar sau-dações ao visitante. Dando seqüência o Senhor Presidente
passa a palavra ao Senhor Deputado Alfonso Guerra, que
discorre sobre o tema "Socialismo do Futuro", tecendo, ainda,
comentários sobre o processo da transformação por que pas~
sam os países sOcialistas do Leste Europeu. Finalizando, o
Senhor Deputado Alfonso Guerra comenta fatos da experiência espanhola. Encerrada a exposição do Senhor Depu~
tacto Alfonso Guerra, o Senhor Presidente faculta a palavra
aos que desejam interpelar o expositor. Para agradecer e enaltecer a brilhante exposição do visitante, faz uso da palavra
o Senhor Senador Fernando Henrique Cardoso. A seguir,
o Senhor Senador Irapuan Costa Júnior, passa a Presidência
ao Senhor Senador Chagas Rodrigues,_ para que possa atender
a compromissos inerentes ao cargo qUe ocupa. Na seqüência,
para interpelar. fazem uso da palavra os Senhores_ Senadores
Antonio Mariz e Chagas Rodrigues. Neste momento reassume
a Presidência dos trabalhos, o Senhor Senador Irapuan Costa
- Júnior, que, at~!ldendo solicitação, concede permissão aos
Seri.hores Deputados presentes â Reunião_, que queiram fazer
uso da palavra. Para interpelar o palestrante fazem uso da
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palavra os Senhores Deputados José Genoíno, Paulo Delgado
e Vivaldo Barbosa. Não havendo mais quem queira fazer
uso da palavra, o Senhor Presidente congratlJ.I~-se com o ..~e
nhor Deputado Alfonso Guerra, cOlnuniCâ fer sido a palestra
rica em conteúdo, dizendo ainda ter a convicção da importância da presença do Senhor Deputado Alfonso Guerra nesta
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Comissão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
declara encerrada a Reunião, agradecendo a presença de todos
os Parlamentares e demais aUtoridades, lavrando eu, Marcos
Santos Parente Filho~ Secretário da Comissão, a presente ata,
que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. -Senador Irapuan Costa Júnior Presidente.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO
ANO XLVI- N•174

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 1991

BRASÍLIA - DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA214'SESSÃO, EM28 DE NOVEMBRO
DE 1991
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1-- Leitura de Mensagens Presidenciais

-N•296/91 (n•674/91, na origem), comunkando que
se ausentará do País nos dias 111 a 3 de dezemPrq próximo.
- N• 293 a 295/91 (n~ 668,670 e 671/91, na origem),
de agradecimento de comunicações.
I .2.2 - Avisos do Ministro da Educação
-N• 1.240 e 1.245/91, encaminhando esclarecimentos sobre os quesitos constantes dos Requerimentos na;
323 e 651/91, de autoria dos Senadores Eduardo Suplicy
e Pedro Simon. respectivame!_].te.
1.2.3 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:

-Projeto de Decreto Legislativo n~ 103/91, que susta
o Decreto n• 177, de 17 de julho de 1991, que aprova
o Regulamento dos Serviços LimitadoS -d-e Telecomunicaçôes.

-Projeto de Lei da Câmara n• 27/87 (n' 8.331-B,
na Casa de orig"em), que autoriza a Petróleo.Brasileiro
S. A- PETROBRAS e Pelrobrás Distribuidora S.A. BR a, nas Condições que estabelece, participarem do capital

de outras sociedades.
-Ofício "S" n• 54/91 (Of. PRESI/SUPAR-91/07298,
de 14.11.91, na origem), do Senhor Presidente do Banco
Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal pedi-

do da Prefeitura Municipal de Xanxerê-S_C, no sentido
de ser autorizada elevação dos limites estabelecidos pelo
item I do art. 3 9 , conforme o disposto no § 1~' do art.
69 da Resolução n"' 58/gQ, do Senado Federal, para viabilizar

a contratação de operaÇão de crédito com a Caixa-EcOlló- -

mica Federal, no valor total de Cr$ 752.893.409,74 (apreços de setembro de 1991). (Projeto de Resolução n• 88/91).
1.2.4- Expediente recebido
- Lista n• 3, de 1991
1.2.5- Comunicação da Presidência
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Decreto Legislativo n" 103/91 e ao Projeto de Lei da Câmara n' 27/87.
1.2.6- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n~ 384,-de 1991, de autoria
do Senador César Dias, que indui conte-údos de combate
e prevenção ao abuso de bebidas alcoólicas no núcleo c.oR
mum dos currículos de ensino de P e 29 graus.
-Projeto de Lei do Senadon9 385, de 1991,_de autoria
da Senadora Marluce Pinto~ que prorroga a vigência da
Lei Complementar n• 62/89, até 31 de dezembro de 1992
e dá noVa redação aos §§ 29 e 39 do art. 2~, art. 39 e Anexo
único.
_- Pro}eto de Lei do Senado n~ 386/91, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que altera e acrescenta dispositivos ao art. 151 do Código Penal, e dispõe sobre a execução do inciso XII, do art. 5", parte final, da Constituição
Federal.

1.2.7- Iodlcaçâo
-N• 2, de 1991, de autoria do Senador Amir Lando,
que sugere que a ComisSão de Constituição, Justiça e CidaR
dania analise o critério atualmerite ado ta do para o reajuste
da remuneração dos membros do Congresso Nacional.
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EXPEDIENTE
CI!NTRO GRÁPICO DO SBNADO PBDBRAL
PASSOS PÓRTO
Direlor-Geral do Seoado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Iapreuo sob responu.bilidade da Mesa do Seaado Federal

Diretor Executivo

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo
LUIZ C'..ARLOS DE BASTOS .
Diretor IndUJtrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjuolo

ASSINATURAS

Semestral ..........................................................................................

1.2.8. - Leitura de projeto
-Projeto de Resolução n" 89, de 1991, de autoria
do Senador Epitácio Cafeteíiil, que dá nova redação aos
artigos que menciona do Regimento Interno.
1.2.9. - Requerimentos
- W 845/91, de autoria do Senador Aureo Mello,
solicitando o sobrestamento do estudo do Projeto d!;!_Lei
da Câmara n• 95/91 (n' 8.244/86, na Casa de origem), que
cria, na' Justiça do Trabalho., Juntas de Conciliação e Julgamento Itinerantes.
- N• 846/91, de autoria do Senador Cid. Sabóia de
Carvalho, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara ri" 99/91, que dá nova redação ao
art. 184 do Código Penal.
-No 847/91, de autoria do Senador Mário Covas,
solicitando autorização para desempenhar missão no exterior.
- N\' 848/91, de autoria do Senador Almir Gabriel,
solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa,
nos dias 26 e 27 do corrente mês e ano. Aprovado.
- N' S49/91, de autoria do Senador Júlio Campos.
solicitando que sejam considerados como licença autorizada os dia:; 2,3 e 4 de dêzembro··cto corrente_ano. Apro~
vado.
- N9 SS0/91, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando qiie sejam considerados c_omo_ licença autorizada os dias 28 e 29 do corrente mês. Aprovado.
- N> 851/91, de autoria do Senador João França, solicitando a transcrição nos Anais do _Senadp Fedtral, da
matéria: "O Perigo Ianomami", publicada na Revista Veja,
de 27 de novembro de 1991.
-N' 852/91, de autoria do Senador Jutahy Maganlhães, solicitando ao Secretário-Geral da Presidência da
República, esclarecimentos que menciona.
-N' 853!91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando ao Ministro da Saúde, informações que menciona.
- N9 854/91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando ao Ministro da Economia. FàZ:en.cla e Planejamento, informaçõe_s que menciona.

~

3.519,65

Tll1lgem 2200 exemplares.

1.2.10- Comunicações
-Do Senador José Eduardo, que se aus_entará do__
País no período de 1'' a 9 de dezembro próximo.
-Do Senador Jutahy Magalhães, que se ausentará
de País, no período de 7 a 21 de janeiro do próximo ano.
1.2.11- Discursos do Expediente
SENADOR OZIEL CARNEIRO- Falecimento de
Dom Alberto Gaudêncio Ramos.
SENADOR CÉSAR DIAS - Debates que estão
ocorrendo na Comissão de Assuntos Sociais do Senado
Federal, visando à elaboração de uma legislação farmacêutica.
-- _, --SENADOR JOSÉ EDUARDO.,.- Congelamento da
correção çto Imposto de Renda na fonte.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Retomada
da trajetória ascendente da inflação. Indexação. Política
Salarial. Manut_e_nção dos vetos preSidências à Polítícii Salarial.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMilERG- CÓ!ocações sobre a tr~msparência daS aÇões do Poder Legislativo.
SENADOR PEDRO SIMON · Tráfico de crianças
para -o exterior.
SENADOR HYDEKEL FREITAS -Dia Nacional
de Ação de Graças.
SENADOR MÁRCIO LACERDA-" Defesa da criação do Vice-Consulado na cidade de San Ma,tia~ (Bolívia)
e a implementação de Comitês de FrQnteira arasil-Bolívia
e conseqüente extinção da exigência de vistos nos passaportes.
SENADOR NELSON WEDEKIN -Crise na agricultura e redução da safra de grãos. Apelo para taxação
na importação de arroz a fim de evitar o aviltamento da
produção nacional.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
.:-:-:-.Abertura de fábrica operada pela Ftmdação do Remédio
Popular (FURP), cóm cooperaç8o dii empresa estitai francesa 7 Cel)tro Nacional q_e_ Transfus~_o çl_e _Sãn-g_~e - _
CNTS.
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SENADOR MARCO MACIEL - Concessão à S.
da Medalha José Paulo Alimonda. pelo Centro das
Indústrias de Pernambuco cm 25 de novembro último.
SENADOR JOÃO CALMON- Lançamento do li:_
vro "O Desafio da Escola Básica: Qualidade e Eqüidade'',
de autoria de S., Ex!
SENADOR LA VOSIER MAIA - Desativação do
ramal ferroviário Mossoró-Souza.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Projeto
apresentado por S. Ex• na data de hoje, dispondo sobre
o relatório resumido de execução orçamentária, de que
trata o parágrafo terceiro do art. 165 da Constituição Federal.
SENADOR JOSAPHA TMARINHO -Falecimento
do prof. Manoel Pinto de Aguiar:-O SR. }•REsiDtNTE -Instalação do INCON, programa de dados do Congresso Nacional.
1.2.12 --Leitura de projetos
-Projeto de Lei do_ Senado n• 387/91, de autoria
do Senador Nelson Wecjekin, que altera a redaçã_o de dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de
ajustá~Io ao disposto no art. 7~, inçiso XVII, da Consti~
tuição Federal.
-Projeto de Lei do Senado nn 388/91, de autoria
do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre o relatório
resumido da execução orçamentária, de que trata o § 3P
do art. 165 da Constituição Federal.
1.2.13- Requerimentos

Ex~

-N" 855/91, de autoria do Senador Esperidião Amin,
solicitando dispensa de interstício e prévia ·distribuição de
avulsos para o Projeto de Resolução n~ 89, de 1991, que
autoriza a Prefeitura Municipal de XanxerêMSC, a elevar
temporariamente_ os limites estabelecidos pelo item I do
art. 3~, conforme disposto no·§ 1~, do art. 6~ da Resolução
n? 58/90, do Senado Federal, no valor de cento e seis mi~
lhões, cento e cinqüenta e oito mil e trezentos e quarenta
cruzeiros, a preços de setembro de 1991, a fim de que
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.Aprovado.
- N' 856/91, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que seja realizada pelo Tribunal de Contas da
União auditoria de natureza contábil, financefi'a e patrimo~
nial sobre o resultado do trabalho realizado pelo Grupo
criado nos termos do Decreto n~ 99.608 de 13 de outubro
de 1990, que teve como cOiitlusão a proposição de um
termo de confissão e assunção de dívida com concessão
de garantia e outras avenças a ser fir"mado entre a Eletrobrás e as empresas credoras do setor elêtrico.

1.2.14- Comunicações da Presidência
-Prazo parã apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução n• 88, de 1991.
-Recebimento do Ofício n' S/57, de -1991 (n'
7.594/91, na origem), do Presidente do Banco Central do
Brasil, solicitando autorização para que a Prefeitura MuniM
cipal de Paranaguá, Estado do Paraná, possa contratar
operação de crédito, para os fins que especifica.
-Término do prazo para apresentaçãõ de emendas
aos seguintes projetes:
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-Projetas de Decreto Legislativo nGS 21, 25, e 29, de
1984; 4 e 22, de 1985; 16,19 e 21, de 1986; 4187; 6, 14,16
e 17, de 1988, sendo que aos mesmos não foram oferecidas
emendas.
-Projetas de Lei da Câmara n• 4 e 86, de 1991.
-Arquivamento em definitivo do Projeto de Lei do
Senado n" 210, de 1991.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 1991 (n' 1.793,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repú~
blica, que dá nova redação ao § 1~ do art. 3~ e aos_arts.
7~ e 9~ do DecretoMLei n~ 288, de 28 de fevereiro de 1967,
ao caput do art. 37 _do Decreto~ Lei n9 1.455, de 7 de abril
de 1976. e. ao caput e § 2' do art. !O da Lei no 2.145,
de 29 de dezembro de 1953. Aprovado nos termos do Substi~
tutivo da Comissão de Assuntos Económicos constante do
parecer proferido nesta oportunidade, tendo usado9a pala-:
vra os Srs. Humberto Lucena, Epitácio Cafeteira, Fernan~
do Henrique Cardoso, Nelson Carneiro, Maurício Corrêa,
Jonas Pinheiro, Eduardo Suplicy, Amazonino Mendes, Es~
peridião Amin, Ney Maranhão, Jutahy Magalhães, Marco
Maciel, José Sarney, Mário Covas e Josaphat Marinho.
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n?
85/91, em regime de urgência. Aprovada. À Câmara dos
Deputados.
Mensagem n' 269, de 1991 (n" 560191, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da Repúhlica submete à
aprovação do Senado a escolha dos Srs. Ruy Coutinho
do Nascimento, Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, José
Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soares, Neide Teresínha
Mallard e Paulo Gustavo Gonet Branco para comporem
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica- CA~
DE. Apreciação adiada.
Projeto de Lei do Senado n• 171, de 1989- Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardo~
so, 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 dó Imposto so~
bre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de_}ransportes Interestadual
e lntermunicipal e de Coiriunicação_. Apreciação adiada.
Projeto de Lei da Câmara n• 61, de 1991 (n• 5.885/90,
na Casa de origem);-- de iniciativa do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe sobre a estruturação das Categorias
Funcionais de_ Agente de Segurança Judiciária, Atendente
Judiciário e Ãgente de Telecomunicações e Eletricidade
dos Quadros de Pessoal Permanente do Conselho da Justiça
Federal de Primeiro e Segundo Graus, e dá outras providências. Apreciação adiada.
Projeto de Resolução n9 22, de 1991, que acrescenta
parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado Fede~
ral. Apreciação adiada
Requerimento n" 490, de 1991, de autoria do Senador
RorialdQ_ 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.
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Apreciação adiada.
Requerimento n" 680, de 1991, do Senador Fernando
Henrique Cardoso, solicitando tramitação conjunta para
os Projetes de Lei do Senado n'' 291 e 252, de 1991, de
sua autoria e do Senador Marco Maciel, respectivamente,
que dispõem sobre sistema de partidos políticos e dão outras providências. Apreciação adiada.
Requerimento n~-697, de 1991, do Senador Nelson
Carneiro, solicitando, nos termos_ do art. 172, inciso I,
do Regimento Interno, a inclusão, em Ordem do Dia,
do Profeta de Lei do Senado n"' 220, de 1991, de sua autoria,
que isenta de contnbuiçáo para a seguridade social a entidade beneficente de assistência social que atenda aos requisitos que mencioina. Apreciação adiada.
Requerimento il' 698, de 1991, do Senador Nelson
Carneiro, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I do
Regirilerito Interno, a inclusão, em Ordem do Dia,- do
Projeto de Lei do Senado n' 258, de 1991, de sua autoria,
que fixa o valor dos títulos públicos na composição do
preço para aquisição de bens a serem alienados. Apreciação
adiada.
Requerimento-i1"703, de 1991, de autoria do Senador
Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcriação, nosAnais do Senado,dos artigos publicados no Jornal
do Brasil,edições dos dias 3 e 4 de outubr_o de 1991,
de autoria, respectivamente, de Dom Marcos _Barbosa e
Dom José Carlos de Lima Vaz, comemoratjyos do c_e:ntenário de nascimento do escritor católico Jackson de Figueiredo~ Apreciação adiada.
Requerimento n~ 772, de 1991, de autoria do Senador
Esperidião Amin e outros Senhores Senadores, solicitando,
nos termos regimentais, a criação de uma Comissão Externa, composta de cinco Senadores, com o-objetivo de analisar o problema dos aposentados e pensionistas do INSS.
Apreciação adiada.
Requerimento- n"' 791, de 1991, de autoria do Senador
Epitácio Cafeteira, solicitando, nos termos reg:fm"eli.lais e
com base no art. 50, da Constituição Federal, seja convocado o Senhor Ministro de Estado da Infra-Estrutura sobre
o fechamento do sítio geológico de Serra Pelada. Apreciação adiada.
Requerimento n"' 805, de 1991, de autoria do Senador
Maurício Corrêa, solicitando, nos termos regimentais, a
retirada do Projeto do Senado n' 262, de 1991, de sua
autoria. Apreciação adiada.
Substitutivó 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 providências. Apreciação adiada.
Projeto de Decreto Legislativo n' 113, de 1991 (n'
130/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o· texto
do Ajuste Complementar de Co_operação--científic_a e Tecnológica, no Carripo da Informática e Computadores, entre
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o Governo da República Federativa do Brasil e _o Governo
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apreciação
adiada.
Substitutivo da Câi;rtara ao Projeto_ de Lei do Senad()
n' 223, de 1989 (n' 4.901/90, na Câmara dos Deputados),
de autoria do Senador Teotônio Vilela_ Filho, que dispõe
sobre a inclusão das creches e estabelecimentos similares
nos sistemas de ensino e dá outras providências. Apreciação
adiada.
- Projeto de Lei do Senado__n~ 283, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, qu_e complementa Q § 5~ do
art. 40 da Constituição Federal e dá out~as providências.
Apreciação adiada.
Proposta de Emenda à Constituição n~ 16, de 199_1,
que dá nova redação ao caput do art. 64 da ConstituiÇão
Federal, instituindo a alternância no inído de tramitação
de projetas de origem externa. Apreciação adiada.
L3.1- Discursos após a Ordem do Dia

-SENADOR RONAN TITO- Protesto contra a
ação dos lobistas na Tribuna de Honra do Senado.
-SENADOR EDUARDO SUPL!CY- Consideraç6es sobre o disCurso do Orador c:itie o anteCedeu.
-SENADOR MANSUETO DE LAVO_R- Tramitação, nesta Casa, de projetas referentes à Zona de Processamento de Exportação do Ceará, de Pernambuco e do
Rio Grande do Sul.
-SENADOR RAIMUNDO LIRA- Apoio às considerações do Senador Rona_n Tito.

!.3.2- Comunicações da Presidência
-Término do prazo para interposição- de recurso no
sentido de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
do Senado n~ 345/91, que dispõe sobre a nomeação de
Adidos Culturais junto às Representações do Brasil no
exterior, apreciado conclusivamente pela Comissão de Relações Exteríores e Defesa NacionaL Á Câmara dos Deputados.
1,3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4 -ENCERRAMENTO
2- CONCURSO PÚBLICO,P~OTOCOLO DE INTENÇÕES FUB/SENADO FEDE~AL
3- ATA DE COMISSÃO
4- MESA DI~ETO~A
5- LÍDERES E VICE-LÍDE~ES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 214a Sessão, em 28 de novembro de 1991
la Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidéncia dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa,
Carlos De'Carli e Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS E-30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Abdias do Nascimento --Affonso C".amargo - Albano

Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos - Amazonino
Mendes - Amir Lando - Anto:õió Mariz - Beni Veras - Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - César l)ia_s ~ Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho Jorge- Dario
Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Elcío Álvares - F.speridião Amin - Epitácio C'..afeteira - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves- Gerson camata - Henrique Almeida - Humberto Lucena - HYdekel Freitas - Iram Sarai-

va- João C.aimon -João Rocha- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Bisai -José Richa
-José Sarney- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Louremberg Nunes Rocha - Lucfdio Portella - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Macicl - Marluce Pinto Mauro Benevides -- Meira Filho - Nabor Júnior - Nelson
Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Oda_cir Soares - Onofre Quinan - Oziel CarneirO - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teimo
Vieira - Valmir C.arilpeJO .:.. Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --, A lista de
presença acusa o comparecimento de 60 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 SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N• 296, DE 1991
(N' 674/91, na origem)
Excelentíssiinos SenhOres Membros do Senado Federal:
Tenho a honra de informar Vossas Excelências de que
deverei ausentar-me do País nos dias 1'~', 2 e 3 de dezembro
para participar, em Cartagena das Índias, C0Jômb13., da V
Reunião de Presidentes do Mecanismo Permanente de Co~
sulta e Concertação PolítiCa.
2. Mais conhecido hoje como Grupo do Rio, o Mecanismo conta agora COI!l onze paíseS membros_:- Brasil, Argentina, BolíVia,- Chile.• Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Peru, Uruguai e Venezuela -, além de representantes das
nações centro-americanas (Costa Rica) e do. Mercado Comum
do Caribe- CARICOM- (Jamaica). O Panamá, que integrava·'Originalmente o Grupo, fOi suspenso quando da destituição do Preside.ilte Eric Arturo Delvalle.
'

3. Cabe recordar que a criação do Grupo em 1986, no
Rio de Janeiro, foi possível graças ao processo de redemocratização na América Latina. Desde então, foram realizadas
reuniões em nível presidencial no México (Acapulco, 1987),
no Uruguai (Punta dei Este, 1988),no Peru (Ica, 1989) e
na Venezuela (Caracas, 1990). _
4. O exercício levado a cabo pelo Grupo do Rio tem
sido externamente frutífero, ao permitir um diálogo constante
sobre questões dt decisivo interesse para a Arnél-iCa Latina,
além de contribuir para o melhor funcionamento dos organismos regionais e estimular o processo de integração, respondendo assim aos prop6sitos de solidariedade da comunidade
latino-americana.
5~ A V Reunião de Ctípula do Grupo do Rio ....... agora
ampliado -oferece ensejo para a concertação política, em
mais alto nível, entre a maioria dos países da América Latina,
em momento particularmente importante diante d;ts transformações no cenárioiOternacional e regional.
Brasilia, 27 de novembro de 1991. - F. Collor.
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N•' 293, 294 e 295, de 19!11 (n• 668, 670 e 671/91, na
origem), de 26 de novembro do corrente ano, de agradecimento de cólnunicações, refererites- à aprovação das matérias
constantes das Mensagens SM n'' 389,390, 392 e 393.

AVISOS
DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO
- N 9 1240/91, de 21 do corrente, encaminhando esclareciw
mentos sobre os quesitos constantes do Requerimento n1l 323,
de 1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy; e
-N 9 1.245, de 22 do corrente, encamiilharido esclarecimentos sobre os quesitos constantes do Re_querimento n1l 651,
de 1991, de autoria do Senador Pedro Simon.
Foram encaminhadas cópias aos requerentes.

PARECERES
PARECER N• 487, de 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 103, de 1991,
que susta o Decreto n• 177, de 17 de julho de 1991,
que "Aprova o Regulamento dos Serviços Limitados
de Telecomunicações".
Relator: Senador Mansueto de Lavor
O ilustfe Seriãdor Maurício Corrê_a submeteu â apreciação
do Senado Federal o Projeto de Decreto Legislativo n• 103,
de 1991, que "susta o Decreto n• 177, de 17 de julho de
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1991, que "aprova o Regulamento dos Serviços Limitados Serviços Limitados de Telecomunicações, assunto este que
deveria se sufeitâr à apreCiação do Póder Legislativo".
de Telecomunicações".
Assevera o autor do Projeto que o Decreto n~ 1_77/91
No art. 1~ do ProjetO é determinadaª su~tação do Decreto _
n' 177, de 17 de julho de 1991, do Presidente da República, -dispõe. em seU artigo 6~, em flagrante inconstitucionalidade,
que "os Serviços Limitados de Telecomunicações podem ser
publicado no Diário Oficial de 18 de julho de 1991.
Em sólida justificação, o nobre autor da proposta ofireCe- eXplorados diretamente pela União ou mediante permissão
a sustentação jurídica para a sustação perseguida. A_sustação, a pessoas físicas ou jurídicas nacionais.,. A Carta Magna brasiem seu entender, encontra apoio no art. 49, inciso V, da leira, afirma- o nobre autor, decidiu- soberanamente "que a
Constituição, que conferiu ao CongtessóNacional a compe- exploração de serviços públicos de telecomunicações, dentre
tência exclusiva para "sustar os atas normativos do Poder os quais expressamente inclui o de telefonia, o telegráfico
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi- e o de fran-SinissãO de dados, só pode ser feita diretamente
pela União ou, mediante concessão, e não por permissão, a
tes da delegação legislativa".
Alude o autor, ainda, ao art. 48, inciso xn~-da Lei Maior, emp-Tes3.S sob controle acionário estatal".
O exame do Proj~to de Pecreto Legislativo_ n~· 103, de
que conferiu ao Congfessó Nacional, com a sanção do Presidente da República, a competência para dispor sobi'e "teleco- 1991, nos leva a concluir-, logo de início, que ele s-e enquadra
perfeitamente rio elenco de instrumentos jurídicos ao diSpOr
municações e radiofis-tiãó".
do Poder Legislativo, definido~ pela Constituição. Com~ efeito,
Elenca o autor, na justificação, os dispositivos do decreto o art. 49, inciso V, da Constituição_ re_se_rva. ao Congresso
guerreado, que, em seu entender, caracteriza_m plenamente Nacional a competência para sustar atos normativos do Poder
a exorbitâri.cia do poder regulamentar a que se refere a Consti- Executivo que exorbitem do poder regulamentar.
tuição. Assim é que, segundo o autor, o art. 19 do Decreto
Por seu turno, o art. 59 da Constituição incluiU ~ntre
•~caracteriza nova-situaÇão de exploração, a <!2_t_ip_2 industrial,
osinstruq~entos do processo legislativo, o decreto legislativO.
para as permissionáiias de Serviços_ Lünitãdós--que contratem Tem-se no decreto legis_lativo, portanto, instrumento de us-o
a utilização de circuHo_sint_egrantes-da rede pública de teleco- consagrado, através do qual o Congresso NaCional dispõe acermunicações". Tal dispositivo 1 ainda, '{determina liVJ~_neg~~ ca das matérias inseridas na sua competência exclusiva. Não
ciação _entre as partes de preços pelo transporte dos sinais temQs reparos a fazer, portanto, quer no que toca ao instrupor meio da rede pública, pondo fim ao tradicional sis~erna mento utilizado, quer no que tange à iniciativa. Cumpre adide tarifa baseado nos impulsos eletromag_néticos".
cionar que a proposição não viola nenhuma das normas consO att. 20 do Decreto "estabelece obrigações às empresas t3;~tesq~ Constituição, nem os princfpios que esta adota. O
exploradoras de serviços__ públicos de telecomunicações e o Projeto de De_creto ~egisla~ivo n9 103/91,_ sem lugar a dúvidas,
parágrafo úníco deste artigo atribui competê_ncia aO Ministério atende ao requisito da constitucionalidade.
da Infra-Estrutura para estabelecer condições, técnicãs e nãoNão cabem questionamentos, outrossim, no que concerne
técnicas, para a intercone_xão .de serviços de t~lecom.unicações àj~ri~icidade ~o Proj~!~· uma vez qu_e _suas disposições não
à rede pública".
ferem as normas legais e os princípios aâotados pelo ordenaPor seu turno, o art. 21 "impõe, discricioha:riamente, mento jurídico de nosso País. Não vislumbramos óbices, ainrestrições à caracterização da exploração de serviço de Teleco- da, no que tange à técnica legislativa utílizada pelo ilustre
municação, onde a lei não o fez". Assim, afirma o autor, autor da proposta.
O ex-ame do mérito da proposta é extremamente facilitado
"evidente está que a exploração do-serviço de telecomunicação
não se descaraçteri~a pela tecnologia utilizada (equipamentos pela precisão e pela proficiência com que o autor do Projeto
interligados a qualquer ponto de uma rede), como pretende levantou os conflitos entre o Decreto n9177/91 e a ConstituiçãO
o dispositivo em ·comento. E se assim devesSe ser~ _tal entendi- Federal.
O grande publicista Oswaldo Aranha Bandeira de Mello
mento teria que ser fiiinado.por lei, e não por-decreto".
deixou assentado, de Jorma lapidar, que a distinção entre
De semelhante modo, o art. 26, segundo o autor do Proje:. a lei e o regulamento reside precisamente no fato de que
to, "veda a interligaÇão de serviço limitado de âmbito interna- ""a lei inova origínari3.ineri.te a ordem jurídica enquanto o
cional com rede de serviço_ público comutada ou rede que regulamento não a altera". A lei, segundo ele, "é fonte primátenha acesso a uma o1,1.tra rede de serviço públiCo comutada", ria do direito", enquanto o regulameJ).tO é "fonte secundária,
ao passo que o art. 27 d_o Decreto "também impOe coridições inferior". É, assim, pacífico o entendimento de que o regulaà interligação de redes de Telecomunicações destinadas ao
mento pressupõe forçosamente a lei, fazendo-se dela,depenServiço Limitado que, pela sua natureZa, deveriam ser tratadas dente.
em lei ordinária; poiS as limitações impostas extrapolam as
Tem-se desta_cado que o direito brasileiro não admite
necessidades de ordem técnica''.
os regulamentos integrativos. mas tão-somente os regulamenO mesmO ocone com ·a art. 28, porqu_an!_o este_"permite tOs de execução. Em face disso, não podem os regulamentos
a utilização de qualquer satélite de Coniuhicações para--a: consti- brasileiros integrar, ou seja-, completar aquilo que não foi
tuição de :redes de Serviço Limitado_ de Telecomunicações". normatizado pelo legislador.
Segundo o autor, "considerando qu~ as freqüências e órbitas ·· , ..Ó que deve conter um decretO regulamentar?" COm Antôde satélites geoestacionárias ·são recursos· nâturáis limitados, nio Carlos Cintra do Amaral ternos uma definição de invulgar
o Brasil não pode abrir mão de suas posições para grupos s1riiPiiddade e -brilho, ·àcerca dos lirriites do regulamento. Afirprivados e, o que é pior, internacionais, inclusive por motivo ma ele que "se o regulamento extrapola a moldura legal é
de.segurança nacional". Esta matéria, sus_t~nta_ <? autor~ ~•me _fu:Válido. ~e_ espelha_fielmente a moldura legal é inútil; se
rece ser objeto de amplo debate pelo parlamento brasileiro". reduz a moldura legãl, situa-se dentro dos limites que lhe
Ademais, o.§ 2~ do artigo 3" do D_ecreto "trata de_ dir.eito.s _ Sáo estabelecidos pelo ordenamento jUfídico". Portanto, o
sobre utilização dç estações por empresas permissioriáfiás de regulamento válido "r"eduz a moldura legal", ou seja, restringe
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o campo de aplicação da lei, aparando arest~. d~ molde que
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
a execução da lei jamais ultrapasse os contornos '!O ~ornando A~ Decreto Legislativo n' 103, de 199L
legal.
-Sala da Comissão, 27 de novembro de 1991. -Presidente
Vale notar, entretanto, que é pacffiC-o Tia doutrina o enten~ -Nelson Carneiro, Presidente- Mansueto de Lavor, Relator
dimento de que a Administração serve-se do poder discric~o -Francisco Rollemberg- Valmír Campelo- Antonio Manário. No caso do regulamento, o exercício do poder discric10- riz - Carlos Patrocínio - Amir Lando - Divaldo Suruagy
nário põe-se à mostra, quando a própria lei confere ao adminis- -Pedro Simon - Oziel Carneiro - Jutahy Magalhães trador a faculdade de escolher as hipótesesJáticas que guiarão Josaphat Marinho - Chagas Rodrigues -José p_ Biso! a execução do comando legal, ou quando as hipóteses fátidls, Cid Sabóia- José Eduardo.
contempladas pela lei, são definidas _c;ie forma ind_eterminada,
cabendo ao administrador especificá-las através do regulaPARECER N• 488, DE 1991
mento. Por conseguinte, em nenhum momento é conferída
-Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
ao administrador a prerrogativa de extrapolar os Iimites_defini-sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 1987 (nB
.
_
. .· ,
.
dos pela lei.
· 8.331-B, na Casa de origem), que autoriza a Petróleo
O autor do Projeto de Decreto Legislativo n' 103, de
Brasileira S.A- Petrobrás, Distribuidora S. A. - BR
1991, demonstrqu à saciedade que o Decreto. o" 177, de 17
a, nas condições que estabelece, participarem do capital
de julho de 1991, extrapolou em larga medida os Iimitesgue
de outras sociedades.
a lei ordinária lhe impunha, e até mesmo os limites que a
Constituição Federal deu ao trato das telecomunicações. Tal
Relator: Senador Mansueto de Lavor
extrapolação, como seria de se esperar, ffndaria_ por levar
a um choque frontal com a própria Constituição. Essa colidênApós a aprovação pela Câmara_ dos Deputados, foi subcia deu-se, de modo direto, especialmente no que tange_ à metida à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça
exploração de serviços de telecomunicações, que, nos termos e Cidadãnia do Senado Federal, o Projeto de Lei de n"8.331-B,
da Lei Maior, somente pode ser feita diretamente pela União daquela Casa, que "autoriza a Petróleo Brasileiro S.A. ou mediante concessão, a empresas sob controle acionário PETROBRÁS e Petrobrás Distribuidora S.A. - BR a_, nas
estatal. O Decreto, pondo-se _em choque· com a COnstituição, condições que estabelece, participarem do capital de outras
autoriza a exploração quer diretamente pela União, quer me- sociedades.
diante permissão._
_
__
____ _,__--=-- . -. .,
De acordo com a Exposição de Motivos encaminhada
A distinçãO entre permissão e Concessaó· é _!~levante~ Se- --pelo Governo quando da apresentação do projeto, em 1986,
gundo Hely Lopes Meire_Hes, "permissão ê-ãto ad~inistrativo seu objetivo é o de permitir à Petrobrás e à Petrobrás Distrinegocial, discricionário e precário, peJo qual o Poder Público buidora participarem acionariamente de empresas de disteifaculta ao particular a execução de serviços de interesse .cole- - buição de gás combustível.
Naquele ano, diante da necessidade de se orientar o aprotivo, ou o uso especial de bens públicos, a título gratui~o
ou remunerado, nas condiç6es estabelecidas pela Admims- veitamento dos crescentes volumes de gás natural que já vitração". Não se confunde com a concessão_! afinp.!). Hely, por- nham sendo descobertos, o ·então Ministério das Minas e Enerquanto o contrato de concessão, "é Oajuste pelo qual a Adm~- gia baixou a Portaria n~ 1.061, de 8 de agosto de 1986, que
nistração delega ao particular a execução remunerada de servi- representava a primeira etapa no processo de fixação de_ uma
ço ou de obra pública, ou lhe cede o uso de um bem público, política para o gás combustível no País. Referido ato dispunha
para que o explore por sua conta e risco, pel~ p_razo e nas sobre o transporte, a distribuição e o consumo do gás natural
condições regulamentares e contratuais". Assim, a· concessão para fins residenciais, comerciais, industríais e outros. Em
é um contrato bilateral, p()rtanto), enquanto ~permissão é seu artigo 11, item II, § 2~. já estabelecia que a Petrobrás
um simples ato administrativo unilateral._
- e suas subsidiárias poderiam participar, minoritariamente, da
Não é por outra razão que o legislador constitucional estrutura do capital das empresas de distribuição de gás comautorizou, no inciso XI do art~ 21, a exploração?. peJa União bustível canalizado, regionais, estaduais ou municipais, eXisou pof empresas "sob controle acionár_io e-statal", mediante tentes ou que viessem a se constituir, observadas as disposições
concessão, de serviços telefônicos, telegráficos, de transmissão legais vigentes.
de dados e "demais serviços públicos de telecomunicações"
Este projeto de lei, de caráter autorizativo, se faz necese já ·no incisó-XII do mesmo artigo 21, p~rjriitiu a exploração sário jUstamente em função da exigência contida no artigo
direta pela União, ou mediante "autorizaçã_o. concessão ou 237, § 1~, da Lei 6.404, de 15-12-76, que estabelece que as
permissão", de serviços de radiodifusão sonora, de sons e sociedades de economia mista sOmeilte podem participar de
imagens e demais serviços de telecomunicações._ __ _ _
. outras sociedades quando autorizadas por lei.
É principio comezin]io .de hermenêutica que a·lei não
O projeto está em conformidade com o artigo 69 da Lei
possui palavras nem distinções supérfluas. O legislador consti- 2.004/53, que define as áreas de_ atuação _da Pe,troPrá.s. E o
tuçional, a toda evidência, não quis que a exploração de servi- texto obedece às normas constitUciOnais vigentes, é jurídico
ços telefônicos, telegráficos e de transmissão de dados e "de- e está lavrado em boa técnica legislativa.
maisserviçospúblicosdetelecomunicações"sedessemediante
Quanto ao mérito, o projeto é conveniente e oportuno
permissão, mas, sim, somente-mediante concessão. E restrin- pelas razões expostas a seguir._ .
.
giu o elenco de concessionárias, ao determinar que estas deveA Constituição estabelece, no seu artigo ZS, § 29 : "Cabe
riam estar "sob controle estatal". O regulamento não obede- aos Estados explorar diretamente, ou· mediante concessão a
ceu ao comando constitucional. Não resta outro caminho a empresa estatal, com exclusividade de distribuição, os serviços
esse Parlamento, a não ser o de sustar o Decreto n~ 177/91, locais de gás canalizado". Para a Petrobrás e especialmente
para que seja restaurada a ordem jurídica abalada e!ll nosso a Petrobrás Distribuidora poderem a tu ar nessaáreatão imporPaís.
tante, elas precisam, necessariamente,. àssociar-se aos Esta-
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dos. Essa associação é vantajosa para a Petrobrás, poiS trata~se
de atividade bastante rentável. Para os Estados é também
benéfica, pois alguns náo téln con.diçóc~ de des_incum_bir~se
de sua responsabilidade constitució_nal e precisam associar-se
a empresas já experientes nesse se.tor. T~1.1to é assim que
o Governo do Estado da Bahia já assoc_iou·se_ à Shell e a
uma empresa prfvada do Estado, beJU como criou uma···noVa
sociedade denominada Bahiagás para fazer a distribuição do
gás.
'd'á.
..
_ --- . d
O f a t o d e a Petrob r áse suas sub s1 1 nas nao terem am a
essa autorização signJfica que elas não podem participar em
igualdade de condições com outras empresas multinacionais
do setor. como a Shell e a Atlantic, por exemplo. Sem essa
autorização ao invés-de privilegiarmos urna einpresa nacional,
estaremos colqcando-a em posição de desvantagem • o que
só pode ser considerado contrário aos, interesses nacionais.
As empresas resultantes dessas associa_ções deverão, Uaturalmente, obedecer a todos_ os dispositivos do direito_cons,titucional, comercial e adminístrativo. Conforme estabelece a
Constituição no ·seu _artigo 173, § to: ••A empresa>pública,
a sociedade de economia mista e outras entidades que expiorem atividade económica sujeitam-se ao regime ji.lrfdico próprio das empresas privadas, inclusiv~e quanto- 'às obrigações
trabalhistas e tributárias.
· - · --.
Os Estados e ~s empresas, ao se associarem, vão praticar
a tos de comércio, vão gerar riquezas e pagar impostos. Portanto, essas associações, que estão previstas no Direito Comercial, devem_obedec..er às regras do Direito Comerci~l. Inclu~
sive • a própria lei de constituição da Petrobrás estabelece
que a sociedade terá que observar as normas de Lei_ de Sociedades Anónimas (Lei no 2.004, de 3-10-5_3 -art. 89).
Quanto ao Dirf:iti:J' Adminstrativo~ as empresas de economia mista que surgirem da associação da Petrobrás com os
Estados deverão obedecer às normas contidas nas Constituições dos Estados e aS ~egras de cri~çáO d~ ialS eriiíifesas. ·
Quanto ao Requerimento no l30, de -1 98?-;·d.~ ~utoria
do Sr. Senadoclamil Haddad, que solicita ao Poder Executivo
informações sobre a Petrobrás - para instrliír-atramitação
do Projeto de Lei da Câmara p.9 27, de 1987 ~ cabe informar
que tal expediente foi respondido pelo Ministro Chefe do
Gabinete Ch,il, através do Aviso n!' 1.456 __-:- _SUPAR de
2-12-87. Atendido o pedido, o Requerimento foi anexado
ao PLC no 27.
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69 da Resolução n~' 58/90, do Sen'ado Federal, para viabilizar a contratação de operação de crédito com a Caixa
EconômicaFederal, no valor total de Cr$752.893.409,74
(a p-reços de setembro de 1991).
Relator: Senador Esperidião Amin
O Senhor Presidente do Banco Central do Brasil encaminha à consideração do Senado Federal pedido formulado
pela Prefeitura Municipal de Xanxerê (SCy,--n-o sentido de
que-seja autorizada elevação dos limites esta.belecidos pelo
.item I,_ doart. 3~;conforme o disposto no§ lQ do art. 6~
da Resolução n~ 58/90. do Senado Federal! para viabilizar
a contratação de operação de_ crédito coin a Caixa Econômica
Federal, no valor total de Cr$752.893.4()9,74.
- O empréstimo requerido destina-se a obi'as de pavimentação_ e drenagem fluvial em sete ruas do município, a constru. -~ 0- de uma escola~ dois -põstos de saúde, urna creche, três
, praÇas e desapropriaçOes:._
- - - -A--efetivação pretendida requer a autorização específica
-dessa Casa Legislativa devido a que o limite definido no final
dO art. 3"' da Resolução na 58/90, estabelece que o montante
global de contratação não Poderá ultrapãssai 20% da receita
líquida real devidamente atualizada. A análise efe_t~ada pelo
Banco Central demonstra que, para a Prefeitura MuniCipal
de ~anxerê, esse li_rn_ite é de Cr$530!8" milhões, contra um
montante total a ser financiado de 752,8 nlifhõeS.
o art. 6~·da Resolução n9 58/90 dispõe qUe os EStados,
· p·edera 1·• os M umc1piOse
· • ·
o o·1stnto
suas respectiVàs autarquias
poderão pleitear que os limites fix.ados· no· art. 3~ da mesma
·
· que
·
Reso1ução .seJam
tern:e_o~ariamente elevados, desde
as
operações de crédito se vinculem a _empreendimentos finance!iramente viáveis e compatíveis com os objetivos e planos rtacio~ nais de desenvqlyirrientO, hipótese a que se ajusta o presente
pedido de empréstimo. Entretanto, o § 1odo art. 6° dete_rmina
que· essa elevação não poderá ser superior a ·vinte pOr cento
dos valores inicialmente calculados nos termos do art. 39. Com
base nesse dispositivo, o limite passaria a Cr$636,9 milhões,
ainda inferior-ao volume de recursos pretendido. Para viabilizar a operação, a elevação do limite deveria ser de quarenta
e dois por cento, e não de vinte por cento, conforme expresso
na Resolução.

A- Prefeitura Municipal de Xanxerê, através do Ofício
HW no 256191, solicita que, em cumprimento aos dispositivos
regulamentares, seja concedida autorizaçãQ para a elevação
~ t~mporária do li!Dite, o que possibilitará a contratação adicio_llallle Cr$106.158.34(),00,montante máximo que poderá excePelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Pro- der os Cr$516.449.009, 74, a serem contratados, independente
jeto de Lei da Câ.rhara n"' 27, de 1987.
de autorização específica desta Casa.
Sala das Sess_ões, 27 de nove-mbrO de 1991. -Nelson Car- · · · A operação pretendida apresenta as Seguint~s caracte·
neiro, Presidente- Mansueto de Lavor,- Relator.:...:... DíValdo rísticas:
Suruagy- Magno Bacelar -Cid Sabóia-Francisco Rollemberg _ Josaphat Marinho_ José Eduardo_ Jutahy Magaa) Valor: Cr$106.158.34D,OO, a preços de setembro de
1991
lhães- Amir LandQ~:- Antonio,Mariz- Chagas Rodrigues.
;
-Oziel Carneiro.
· ·
---- ---b) prazos:
I - de desembolso: 10 meses;
II -de carência: 12 meses;
PARECER N• 487, DE 1991
III- de amortização: 216 meses;
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofíc) Condições financeiras:
cio "8" n• 54, de 1991 (Of. PRES11SUPAR-91107298,
I - taxa de juros: 12% a.a.;
de 14-11~91, na origem), do Senhor Presidente do Banco
I I - taxa de risco de crédito: 1% sobre o valor do finanCentral do Brasil, encaminando ao Senado Federal pediciamento;
do da Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC), no sentido
III- atualização do valor da dívida: Variação do índice
de ser autorizada elevação dos limites estabelecidos pelo
item I do art. 3~, conforme o disposto no § 1~ do art. de atualização das contas do FGTS;

'

'
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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 Cir.
.
culação de Mercadorias e Serviços (ICMS); ·
e) destinação dos recursos: obras de pavimentação -e drenagem pluvial em sete ruas municipais; cOnStiUçãó. de uma
escola, dois postos de saúde, uma creche, três praças e desapropriações;
-O autorização Iegishdiva: Lei Municipal HW no:> 1.785,
de 21-8-91.

As exigências previstas no_ arl. _4-:> e no §_

2~

do art. 6<:>

da Resolução n9 58/90 foram cumpridas, e informa o Parecer
do Banco Central que a Prefeitura Municipal d.e Xanxerê
deverã; em atendimento às d~pQsiçóes _ç_qnti9_as no artigo 29
e no item II do artigO 3~ da referida Resolu_ção,_observar
que o montante global por valor de ,contratação deverá ser~
em 1991, de Cr$4.327 mi~ões e que o dispêndio anual máxi~
mo, inclusive o principal e os encargos de t9_4as as operações
da dívida consolidada interna e- externa, nào póderá ultra~
passar a Cr$347,1 milhões.
. . .
..
Em termo_s das condições econômico-finãilceiras -do em~
preendimento, a Caixa Económica -Federal, entidade fornecedora dos recursos, maniléstou~se favoravelmente, demonstrando ser alta a capacidade de pagamento do município (margem de poupança real), nos termos definido_s pela Resolução
n9 58!90. POr esse-critériO;·aP6sainCI~S~o da operação sob
exame, o Municípío ·ai rida disPOrá de expreSsiva _margem para
contratar outros empréstimos, visto que a dívída·catltratada
mais a presente operação compiometerii-cerca de 30,4%_ do
limite pré-estab_elecido.
_ _
_- - ---Em face do exposto e convencido do mérrto.da proposta,
somos favoráveis a que a Prefeitura de Xanxerê (SC) seja
autorizada a elevar, em caráter temporário, o limite pára contratação de operação de crédito junto à Caixa Económica
Federal, nos termos do seguinte::
PROJETO DE RESOLUÇÃONe 88, DE Ú9!
Autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC)
a elevar temporariamente os limites estabelecidos pelo
Item I do art. 3~, conforme o disposto no § 1~, do art.
6~ da Resolução ·n' 58/90, do Senado Federal, no valor
de Cr$ 106.158.340,00, a preços de setembro de 1991.
O Senado Federãf rcSoiYe:
Art. 19 É a prefeitura Municipal de Xanxerê em Santa
Catarina, nos termos da Resolução_n~ 58/90 do Senado-Federal, autorizada a elevar temporariamente os limites estabelecidos pelo Item I do art. 3n, conforme o disposto no § to,
do art. 6~ da ref~rida R_esolu,ção,__n_o valor de
Cr$106.158,340,00 (cento e sefs milliães, cento e. cinqüenta
e oito mil, trezentos e quarenta cruZeiroS), a preÇos de setembro de 1991.
Parágrafo único. A elevação _de limite a que _se refere
o caput deste artigo,_ tem por finalidade a contratação de
recursos suplementares junto ã Caixa Económica Federal para
a execução de obras de pavim~qtação e drenagem pluvial
em sete ruas municipais, construçãO de Uriia escola, dois postos
de saúde, uma creche, três praças e desapropriações_. Art. 2~ As condições básicaS -da operação de crédito
-são as seguintes:
a) valor: Cr$106.158.34Q,00, a preços de setembro de
1991;
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b) prazos:
1- de desembolso: 10 meses;
II -de carência: 12 meses;
III- de amortização: 216 meses;
c) condições financeiras:
I -taxa de juros: 12% a.a.;
H- taxa de risco de crédito: 1% sobre o valor do finan·
êtamento;
Ill- iflútlização do 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) autorização legislativa: Lei Municipal HW I. 785, de
21-8·91.
Art. 3o A autorização concedida através desta resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses a partir da
data de sua publicação.
Art. 4n Esta resolução entra em vigor na data de _sua
publicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1991.- Maurício
Corrêa, Presidente: - Esperidião Amim, Relator - Josaphat
Marinho - Beni Veras - Albano Franco - Wilson Martins
- José Richa- Lavoisier Maia- Nelson \Vedekin- Onofre
Quinan - Elcio Álvares - José Edujardo - Ronan Tito Dario Pereira --João Rocha - Coutinho Jorge.
LISTA N• 003, DE 1991
Em 27 de novembro de 1991

Correspondências recebidas e respondidas pelo Senhor Presidente do Senado Federal:
-Diversos:
-dos Professores da UFPR - Curitiba - PR, solici~
tando um salário digno para os professores das Universidades
_ Públicas Federais;
-da Câmara Municipal de Três Rios - Rl, apresentando sugestões quanto à Lei de Imprensa;
-da Assemblêia Legislativa do Paraná - PR, solicitando máximo empenho a fim de derrubar o veto Presidencial
referente à Lá n~ 06191;
-da Câmara Municipal de Guarujá - SP, solicitari.do
estudos no sentido de ser alterada a atual Lei de Aposentadoria;
-da Câmara Municipal de São Gonçalo- RJ, contrário
ao chamado emendão, que propõe mudanças na Constituição;
-da Câmara Municipal de Santo CriSto- RS, contrári<'l
à proposta do emendão;
...:..... da Câmara Municipal de Rosário do Sul- RS, contrá·
ria ã pretemão do governo de acabar com a aposentadoria
por tempO de serviço;
- ---da-AsserDbléia Legislativa de Mato Grosso- MT,
contrária ãs propostas -do Governo;
-da Câmara Municipal de Feira de Santana -:-- BA,
_contrária a extinção da aposentadoila-Por tempo de serviço;
-da Câmara Municipal de .Barra do Piraf- RJ, favorá~
vel a unificação do mandato de vereadores;
-da Assembléia Legislativa_ de Goiás - GO, comunicando _denúncias da Associação Brasileira de Odontologia,
seção de Goiás, de perseguições. e prisões de profissionais
de odontologia, brasileiros, radicados em Portugal;
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-da Câmara Municipal de Igrejinha- RS, solicitando
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-da Câmara Municipal de Belo Horizonte~MG, maní-

interferência para a scilução do problema salarial do Banco festando solidariedade à iniciativa do Deputado Roberto Mado Brasil;
galhães, com relação ao Projeto de Lei n• 1.353/91;
-do Coordenador do Proconde Tupã -SP, solicitando
-da Câmara_Municipal de Curitiba -PR. propondo
a exclusão da denúncia vazia da lei do inquilinato;
votos de apoio ao Deputado OnaireveS Moura, pelo parecer
-da Câmara Municipal de Santo André- SP, moção do Projeto de Lei n• 3,974-A;
de solidariedade com o motorista da CMTC;
-da Câmara Municipal de Botucatu- SP, solicitando
-da Câmara Municipal de Araçatuba - SP, contrária melhoria no salário mínimo;
à antecipação da eleição para Presidente da CBF;
-do Conselho Federal de Medicina - Brasília -DF,
-da Câmara Municipal de Propriá- SE, contrária às · solicitando apreciação do Projeto de Lei n" L169-A/88;
modificações da ConStituição brasileira;
-do Sindicato dos Trabalhadores DomésticOs de São
-da Câmara Municipal de Cajazeiras- PB, cornuni- Paulo- SP, solicitando aprovação do Projeto de Lei n"'
cando o fechamento da mesma em virtude da falta de recursos 1.l63~A/88;
_
. ,
financeiros;
-do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Ja- da Embaixada da Argentina-Brasi1ia-DF, com uni- neiro- RJ, favorável ao PLS 470/91;
-_da Câmara Municipal de Paulo Afonso- BA, enviancando aprovação do Trata to de Assunção instituindo o mercado comum do Cone Sul;
do cópia da moção n"' 43/91;
-da Universidade Estadual da Paraíba- PB, enviando
-do Conselho Regional de Medicina do DF- contrário
trabalhos realizados pelo Centro Acadêmico, com intuito de aprovação do Projeto de Lei no 1.263/91;
serem agraciados com doações para o curso de bacharel em
-da Câmara Municipal de _Suzano ----:-- SP, so!i~itando
estatística;
·
que seja rejeitado qualquer projeto que venha alterar as disposiçôes cbtiStlrudortals referentes as aposentadorías do povo
- da Associação de Prefeitos do Estado de Sergipe SE, referente aos aumentos dos salários;
brasileiro;
-da Confederação Brasileira de Futebol- Rio de Janei-da Câmara Municipal de Colorado - RS, solicitando
ro - RJ, referente a matéria publicada no Jornal O Globo prorrogaç<io dos mandatos dos Prefeitos e Vereadores;
sobre a intervenção da CBF;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná -da Ordem dos Advogados do Brasil - Brasília PR, contrária a proposta de 65 anos para aposentadoria dos
DF, referente à elaboração de anteprojeto de uma nova lei __trab~lhadores;
- de imprensa;
_ ___
-da Assembléia Legislativa de Mato Grosso- MT,
-da Câmara Municipal de Maiporã - SP, contrária contrária ao "Emendão";
ao fim da aposentadoria põr tempo de serviço;
-da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso
__:._da Câmara Municipal de Suzano - SP, fãvorável ao - ___: MG, sOlicitarido a regulam-entação do art. 203,_ da ConstiProjeto de Lei do GovernO que estabelece a suspensão dos tuição;
-da Câmara Municipal de Feira de Santana - BA,
direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade
dos bens, nos casos de enriquecimento ilícito;
solicitando aprovação do art. 203, da Constituição;
_da Câmara Municipal de Rio Branco_ AC, coritrária
-da Câmara Municipal de Descalvado - SP, apelando
pela não-redução da Cota do ICMS dos Municípios;
ao "Emendão";
-da Câmitra Municipal de Bento Gonçalves- RS, soli-da Câmara Municipal de Batatais - SP, solicitandO citando a regulamentação do art. 203, da Constituição;
9
a rejeição do Veto Presidencial ao art. 6<:> da Lei n 8.029;
___
_da Câmara Municipal de São José dos_ Campos- SP,
-da Câmara Municipal de Pimenta Bueno_-::- RO, solici- reiterando pedido de informações_à EMB"RAER sobre possítando um Projeto de_ Lei para que todos os candidatos que vel acidente ocorrido com avião Saneca, de sua fabricação;
concorrerem a um pleito eleítoral para que seja feito um exame
-da Câmara Municipal de Silveiras - SP, contrária
antidoping;
a extinção da aposentadoria por tempo de serviço;
-da Câmara Municipal de Santa Helena - PR, solici- do Tribunal de Justiça do Distrito Federal--:- DF, enca~ tando apresentação de Emenda Constitucional alterando alíminhando proposta orçamentária para o exereício de 1992;
nea b, do inciso X, dos§§ z~ e 39 do art. 155 da Constituição;
-da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora
-da Câmara Municipal de Taübaté - SP, solicitando
- BA, solicitando atualização nos subsídios dos vereadores; a implantação do imposto único;
-da Federação de Aposentados do Estado de São Paulo
_da Ordem dos Advogados Brasileiros- Rio de Janeiro
_ RJ, encaminhando parecer sobre a indicação relativa a
- SP, solicitando a revogação da Lei_n~ 8.197;
-do Senhor Jorge Tavares dos Santos- Rio de Janeiro dispositivos da Lei de Imprensa;
-da Câmara Municipal de Capão do Leão- RS, pro~
- RJ, solicitando informãÇóe~ sobre o saque do Fundo de __
Garantía ·n-6 Regime Jurídico Unico;
__ _ -- --"pondo' a mudança de nome da Universidade Federal de Pelotas
-do Sindicato Rural do Município do Rio de Janeiro (UFPEL), para Uriiversidade Federal de Capão do ~eão;
- RJ, referente ã Reforma Tributária;
--da Câmara Municipã.l de Santo Cristo - RS, soJici-da Câmara Municipal de Limoeíró _ PE, contrária tando apreciação de Projeto de Custeio da Previdência;
às propostas do Emendão;
;_da Câmara Municipal de Paranavaf- PR, solicitando
-da Câmara Municipal de Jales -SP, contrária à polí- esforços para o acolhimento do plano de benefícios da Previtica salarial do Governo;
dência;
-da Associação dos Servidores da Universidade Federal
-da Câmara Municipal de Descalvado - SP, apoiando
do Paraná- PR, solicitando a revogação da Lei n"' 8.197;
a Lei que regulamenta tran~plantes de órgãos humanos;_
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-da Câmara Municipal de Andradüla - SP, solicitando
aposentadoria a mulher com idade superior a 60 anos _que
tenham exercido profissões como cozinheiras, passadeiras, ar~
rurnadeiras;
-da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
- MG, encaminhando síntese dos debates havidos em R cu~
nião Especial destinada à discussão da crise do ensino superior
público federal no Estado;
-da Câmara Municipal de Cândido Mota- SP, reivindi~
cando aprovação da emenda ao Projeto de Lei no 1.25'3-A/89;
-da Câmara Munidpal de São José do Rio Preto SP, solicitando regime de urgência para o projeto de novas
Juntas de Conciliação e Julgamento;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná PR, manifestando apoio ao parecer do relator da Comissão
de Constituição e Justiça do Senado Federai, sobre o Projeto
de Lei que regulamenta o uso de Medidas Provisórias;
--da Prefeitura Municipal de Cascavel- PR, solicitando
apoio na aprovação do Projeto de Lei n~ 826/91;
-da Associação Comercial do Ceará- CE, solicitando
aprovação do Projeto de Lei nD 516/91;
-da Câmara Municipal de Jbiruba - RS, solicitando
revogação do Decreto-Lei nn 6.259/44;
-da Câmara Municipal de Guaratinguetá- SP. manifestando apoio ao Projeto de Lei Complementar que concede
ao empregado doméstico, uma série de benefícios;
_
-da Câmara Municipal de Poção de Pedras - MA,
solicitando apuração de irregularidades na administração da
Prefeitura;
-da Câmara Municipal de Morro Redondo- RS, solicitando aprovação no Plano de Custeio da Previdência Social;
-da Câmara Municipal de Santo Ci'isto . :. . . . Ks. solicítando esforços para construção de uma ponte no porto internacional de Vera Cruz;
-da Câmara Municipal de Manacapurú - AM, solicitando para a zona rural do município construção, melhoria
e recuperação de escolas;
-da Câmara Municipal de São Paulo - SP, apoiando
a greve geral convocada pela CUT;
-da Câmara Municipàl de São Vicente- SP, apoiando
a greve ecetistas pela readmissão imediata dos 30 servidores
demitidos da agência dos correios· de Santos;
-da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás- GO,
solicitando providências visando legalizar o uso, em veículos
utilitário·s~do gás Iiqüefeito de petróleo;
-da Federação Nacional dos Policiais Federais - BraSI1ia :.....:-DF, apoiando as atitudes do Governo no combate
às drogas;
-da Câmara Municipal de Be:ém- PA, solícitando
inserir nos Anais votos de profundo pesar pelo falecimento
da Senhora Gelda Lyra Nascimento, taquígrafa do Senado
Federal;
-da Associação dos Funcionários do IPEA - Rio. de
Janeiro- RJ, enviando esforços na questão salarial dos servidores públicos;
-do Instituto de Estatística Económica Social ln ter-Sindical Comunitária dos Inquilinos__:- Niterói -_ RJ, Contrária
a denúncia vazia;- - - - -da Câmara Municipal de Mococa- SP, apoiando_à
Emenda Constitucional elaborada pelo Deputado José Roberto Magalhães, que propõe um gerenciaritento cOle"giado
e participativo àa Pievidência Sbciaf;
·
-
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-da Ordem dos Advogados do Brasil - Brasília DF, apoiando a criação do Tribunal Regional do Trabalho
do Estado do Rio Grande do Norte;
-da Assembléia do Estado do Amazonas- AM, solicitando que seja obstada qualquer tentativa de se alterar as
regras da estabilidade do servidor público;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Paraná PR, reivindicando melhoria na política financeira e social do
País;
-do IX Congresso Brasileiro de Reprodução Animal
- Belo Horizonte - MG, contrária ao Projeto de Lei no
358/85;
-da Senhora Maria Cristina Bafo - São Paulo - SP,
solicitando agilização ao Projeto de Lei n" 101/90;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Pará- PA,
solicitai?do inclusão dos Servidores do Instituto de Pesquisa
Científica no Projeto de reajuste salarial;- da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão - SãQ Paulo- SP. refere-rue ·a Trainitação do Projeto de Lei complementar regulamentando associações sindicais;
-da Câmara Municipal de Paraíso- SP, requerendo
providências federais ao sistema de .consórcios do País
-da Associação Comercial de Minas - MO, contrária
ao PLS 94/88;
-da Câmara Municipal de Ilha Bela- SP, denunciando
irregularidades e injustiças no portO da petrobrás em São
Sebastião;
-da Câmara Municipal de Campina Grande- PB, solicitando interceder junto as Bancadas para rejeição do Projeto
que tramita na Câmara para o fechaf!Ient~ da~ delegacias.
da junta comercial;
-:-da Câmara Municipal de Americana - SP, apoiando
a nova Lei de Diretrizes e Bases;
-da Associação dos Funcionários da Polícia Civil de
São Paulo - SP, propondo aposen~adoria especial para a
mulher policial aos 25 anos, desde que conte com 15 anos
de serviço policial;
- -------=-:-da Câmara Municipal de Descalvado -SP, solicitando
destinação de parcela aos municfpios pela Caixa Econômica
Federal;
_;__do Clube dos Dirigerites--d~ Empresas Imobiliárias de
Minas Gerais- MO, solicitando aprovação da Nova Lei do
Inquilipato;
.:.......; da Câmara Municipal de Santa Rita- PB, contrária
ao Presidente do Banco Central e equipe económica, pela
maneira como blOquou o dinheiro depositado no Paraibam
e su? restituição de nove meses depois;
-da Câmara Municipal de Itapissuma- PE, contrária
ao Dii'etor do lbama, pela ação cometida por agentes daquele
órgão contra pescadores e negociantes de camarão da cidade;
-da Câmará Municipal de Onda Verde- SP, apoiando
a AME - Associação Mundial de Ecologia, lutando pela
salvaguarda da r~serva florestal;
-da Câmara Municipal de Lorena - SP, solicitando
possibilidade de determinar ao MINFRA. para que através
do DNER, seja edificado ao longo do canteiro central da
rodovia Presidente Outra uma defesa de concreto armado,
nos moldes aprovado pela engenharia de trânsito;
. _~-~a Câmara Municipal de Goiânia - 00, SOliCitando
maJor empenho no sentido de manter as emendas aprovadas
pela Câmara, referente a Lei Salarial;
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-da Câmara Municipal de Jaú- SP, contrária ao aumento de 60% aos Deputados Federais;
-da Câmara Municipal de Americana - SP, protestando pela prorrogação de mandatos;
--da Câmara Municipal de Pederneiras -SP, contrária
a prorrogação de mandatos;
-da Câmara Municipal de São José dos Campos - SP.
apoiando os funcionários do INPE, no seu plciru âe melhores
salários;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo-~ SP, solicitando mudanças na legislação penal no que se refere aos acidentes de trânsito provocados por motorista em estado de
embriaguez;
-da Câmara Municipal de São José do Rio Preto SP, contrária a extinção da aposentadoria por tempo de serviço;
-da Câmara Municipal de Novo Hamburgo- RS, manifestando posiÇãO Sobre a definiçã.o de uma política salarial
e fixação do valor do salário mínimo;
-da Câmara Municipal de São Borja ~RS, apelando
e protestando pela forma como foi sancionada a nova Lei
de Custeio e Benefícios da Previdência Social;
-da Câmara Municipal de Iguatu - CE, contrária ao
emendão;
-da Assembléia Legislativa de São Paulo - SP ,_ solicitando providências para que -seja formuliú:{a a-legislação que
disciplina a locação de imóveis para fins residenciais;
-da Câmara Municipal do Rio Grande- RS, contrária
a aprovação da Medida Provisória no 298/91;
-da Associação dos Eletricitários Aposentados de São
Paulo - SP, contrária a Lei n' 8.197, de 27 de junho de
1991;
-da Câmara Municipal de Marília- SP, solicitando
a CPI do Narcotráfico do Congresso, que _inclua Marília nas
investigações e solicitem também a intervenção federal;
-da Câmara Municipal de Campo Grande- MS, moção
de repúdio a prorrogação -de mandatos de vereadores e prefeitos;
-da Campanha pelo Voto Consciente- São PauloSP, expressando preocupação quanto a criação dos Centros
Integrados de Assistência à Criança (CIAC);
Manifestações sobre a extinção dos Hospitais Psiquiátricos
-da Prefeitura Municipal de Goioerê- PR;
-da Associação dos Parentes e Amigos dos Doentes
Mentais Graves do Estado de São Paulo - SP;
-da Prefeitura Municipal de Sertaneja- PR;
-da Prefeitura Municipal de Ibiporâ- PR;- da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves- MG;
-da Câmara Municipal de Diadema- SP;
-da Secretaria Municipal de Saúde de Palo tina-- PR.
Manifestações sobre a Pena de Morte:
-Recebidas 260 correspondências de diversos países.
Manifestações ao PLS n• 253, de 1991:
-Do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São
Paulo- SP.
Manifestações ao Projeto de Lei que concede Complemen~
tação da Aposentadoria pela União:
-do Sr. Darcy Marques - Campos de Goitacazes -

e ---

RJ;
-do Sr. Alexandre Duarte -RJ;
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Campos de Goitacazes

-da Sr'! Lecy Xavier- Campos de Goitacazes- RJ;
-do Sr. Elbio Gualda Fernandes - Campos de Goitacazes- RJ;
-daS~ Dulce Batista- Campos de Goitacazes- RJ;
-do Sr. Walter Duarte- Campos d_e Goitacazes-

RJ;
-do Sr. Jorge de Vasconcelos- Campos de Goitacazes

-RJ;

.

.

.

-do Sr. Janir Gomes Ferreinl- Cã.rnpos de GoiiacazeS
-RJ;

_ -da Sr• Ju!ema de ~_ima Braga- Campos de Goitacazes
-RJ;e
-da Sr~ Odisséia de Souza Soutto- Campos de Goítacazes- RI.
Manifestações sobre o salário mínimo:
-da Câmara Municipal de Limeira - SP;
-da Câmara Municipal de Pederneiras- SP;
-da Câmara Municipal de Santa Bárbara d'Oeste SP; e
-da Câmara Municipal de Jales - SP.
O SR, PRESIDENTE (Ale~andre Costa) -O expediente
liclo vai à publicação. (Pausa.)
Foram encaminhados à publicação Pareceres_ da Çomis~
são de ConstituiÇão, Justiça e Cidadã.ilia cjue concluem favoravelmente ao Projeto de Decreto Legislativo n9 103, de 1991
e ao Projeto de Lei da Câmara n~ 27, de 198-7.
As matérias ficarão sobre a Mesa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim de_ receber emendas, nos termos do art.
235, II, D, do Regimento Interno.
. O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa,
projetes que serão lidos pelo Sr. 1" Secretário.
São lídos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 384, DE 1991
Inclui conteúdos de combate e prevenção ao abuso
de bebidas alcoólicas do núcleo comum dos currículos
de ensino de I e II graus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. P São incluídos, no núcleo conium dos currículos
de I e II graus, conteúdos de comhate _e prevenção ao uso
abusivo de bebidas alcoólicas.
Art. 2~' Os estabelecimentos de ensino público e privado promoverão, em cada semestre letivo, seminários acerca
do alcoolismo, abordando seus aspectos epidemiológicos e
etiopatogênicos, dos quais participarão especialistas no tema,
segundo as orientaÇões gerais do Programa Nacional de Controle dos Problemas relacionados com o consumo de Álcool
- PRONAL, do Ministério da Saúde,
Parágrafo único. Os seminários de que trata este artigo
estender~se-ão aos responsáveis e pais dos estudantes e à comunidade na qual o estabelecimento de ensino esteja inserido.
Art. 3~ O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias.
Arf ·4~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposíções em contráriO.
Justificação
6 proJeto de lei ora apresentadO à apreci3ção desta C~sa
tem ·como objetivo fulcral coritribuir para·o combate e preven-
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ção do alcoolismo, doença esta que se constitui cm-verdadeiro
Cremos que os dados retromencionados justifiCam nossa
flagelo para a população brasileira, como tem sido demons~ preocupação em fazer constar dos currfculÕ.S escolares de I
trado por diversos estudos c análises levad9s a efeito pelo e II graus, conteúdos de conhecimentos que priorizem a graviMinisiério da Saúde e outras instituições de inSLL<ipeita capaci- dade da questão do alcoolismo, ressaltando os inúmeros malefícios deste advindes, explicando de forma adequada o insidiodade técnica acerca do tema.
Ein estudo recente, realizado pelo Ministério -da Saúde, so curso peculiar desta doença, fazendo ver aos adolescentes
a prevalência estimada de alcoolismo entre a população adulta a estreiteza de horizontes a que se vê submetido o alcoólatra,
situa-se na faixa de 3 a 8%' o que por si "só o caracteriza que tem Sua vida média reduzida de 12 a 15 anos.
como um grave problema de saúde pública.
A corroborar a validade de nossa iniciafiva, a qual põe
De acordo com dados do Ministério do Trabalho e da em relevo a visão preventiva do tratamento do alcoolismo,
Previdência Social, 60% -era mão"~de-obra nacional consomem deve-se frisar que estudos longitudinais, que cónsistem em
bebidas alcoólicas durante o expediente, tendo como resultado exames da história clínica dos indivíduos ao longo de suas
o absenteísmo acentuado ao trabalho, a queda da produti- Vidas, demonstram que decorre um tempo médio de 7 a 15
vidade, acidentes e elevação de gastos com assistência hospi- anos entre os primeiros sinais clarós dã -doença e o início
talar e previdenciáiia:.
do tratamento especializado, o que vem a mostrar _a triste
São registrados cerca de 362 mil acidentes de trabalho, realidade de que o alcoolismo constitui-se, muito pi-Ovavelanualmente, por conta do alcoolismo. A doença responde, mente, na doença que mais tempo leva para ser tratada desde
ainda, por 60% dos acidentes graves de trânsito, o que corres- o estabelecimento de seu diagnóstico.
Adotando as recomendações contidas no Documento de
ponde a uma perda anual de cin.::o mil vidas.
O" alcoolismo tem debitado à sua conta 40% das consultas Trabalho do ColóquíJ:? Internac_ional sobre as Est.ratégias Signie internações hospitalares na área de Psiquiatria.
- ficativas para a Promoção de Sucesso Educativo de Todos
Do ponto de vista económiCo, o Brasíi teve um prejuízo na Escola Básica, da Unesco (Lisboa, maio de 1991), optamos
de cerca de 5,4% do seu Produto Interno Bruto -PIB, o pela inclusão dos conteúdos sobre combate e prevenção do
que corresponde a 20 bilhões de __dO lares, somente no ano alcoolismo segundo uma perspectiva interdisciplinar, entrede 1989, segundo informes_ do seminário -"Rulnos da Re-cupe- meando-os ao estudo_ de temas que constituem problemas
ração do Alcoolismo'', realizado em Brasllia no final daquele e centros de interesse da vida quotidiana, evitando, assim,
a criãÇão de novas disciplinas estanques, que tornam onerosa
ano.
a sua aplicação do ponto de vista económico e psicoj)edaA agravar ainda mais este desastroso quadro, recente gógico.
estudo publicado no órgão de divulgação científica norte-ame· É peio exposto que esperamos contar com o imprescin~
ricano "American Family Physician", a professora Beth Ale- dível apoio dos Senhores Senadores para a aprovação do prexander, da Universidade de Michigan, constatou que o vício sente Projeto de Lei. do alcoolismo tem início na adolescência em pelo menos 20%
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. - Senador
dos casos. A médica, pós-doutorada em terapia familiar, de- César _J)i_as.
monstra que o alcoolismo é uma das principais Causas de
(À Comissão de Educação - Decisão Terminamorbidade e mortalidade entre os jovens norte-americanos,
tiva.)
citando o elevado número de acidentes automobilísticos que
matam 8 mil pessoas por ano na faixa etária dos 15 aos 24
PROJETO DE LEf DO SENADO
anos; os suicídios e os crimes violentos, causas importantes
N• 385, DE 1991-COMPLEMENTAR
de morte entre os adolescentes, também apresentam uma esProrroga a vigência da Lei Complementar nl' 62/89,
treita relação com o consumo abusivo de álcool; as relações
até 31 de dezembro de 1992 e dá nova redação aos
sexuais precoces, que resultam na gravidez prematura e inde~§ 29 e 3~ do art. 29 , art. "3~ e Anexo Único.
sejada, e as malformações fetais encontram-se, igualmente,
O Congresso Nacional decreta:
acompanhadas do uso excessivo de bebidas alcoólicas. EstuArt. 19 A vigência da Lei Complementar n~ 62/89, de
dantes que não conseguem completar o segundo grau e que
mostram dificuldades para manter o emprego situam-se, em 29 de dezembro de 1989, fica prorrogada até 31 de dezembro
grande parte, como bebedores-problema. Todo os adolescen- de 1992,, com exceção dos §§ 2" e 3• do art. 2•, art. 3" e
AheXo Unico, que passam a vigorar com as seguintes redates com problemas alcoólicos iniciaram-se no vício muito precocemente: a idade média entre meninos é de 12 a~os! _e ções:
"Art. 29
entre meninas, 13 anos.
Ao comentar o estudo referido, a professora Beatriz Car§ 29 Os coeficientes. individuais de participação
lini Co_trim, vice-coor<fenadora do Centro BrasileíiCJde Infordos Estados e Distrito Federal no Fundo de Particimações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID, da Escola
pação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, a
Paulista de Medicina, relatou que "os números da pesquisa
serem aplicados no exercício de 1992, são os constantes
norte-americana são congruentes com os dados disponíveis
do Anexo Único, que é parte integrante desta lei comno Brasil".
plemen!ar.
A professora Beatriz Cotrim, em estudo realizado em
§ 39 OS critérios de rateio do Fundo de Partici10 capitais brasileiras, demonstrou que 7% dos adolescentes
pação dos Estados e do Distrito Fed~ral, a vigorarem
a partir de 1993, serão- fixados em lei específica, com
entre 10 e 18 anos eram consumidores diários de algurri tipo
base na apuração do Censo de 1991.
de bebida alcoólica. Neste estudo, realizado em 1989, 14,5%
Art. 3_9 Ficam mantidos, durante o exercício de
dos entrevistados faziam uso regular e freqüente do álcool,
1992, os atuais critérios de distribuição dos recursos
enquadrando-se no grupo de bebedores-problema; 77% relado Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
taram contatos, por algumas vezes, cotn bebidas alcoólicas.
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Parágrafo único. A lei estabelecerá os critérios
de rateio do Fundo de Participação dos Municípios
- FPM, a vigorarem a pãrtir de 1993, com base na
apuração do Censo de 1991.

Art. 2~ Esta lei complementar entra em vigor _a partir
do primeiro més subseqüerite ao da sua publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A ConstítuiÇáO Federal, em seu ·art". 161 incisos li e iii,
prevê a edição de lei complementar visando o disciplinamento
da entrega dos recursos de que trata o seu art.l59 (Fundos
de ParticipaçãO e Fúildos Constituéionais) e o ·acoinpa:nhámento, pelos benefiCiários, do cálculo das quotas e transferênciaS realizadas em favor dos Estados, Distrito Federal e
Municípios. No que diz respeíto, -pa:rtíC-ularmente, aos _recuis<?~ previstos na alínea c, do inciso I, do citado art. 159, -relativos
ao FNE, FNO e FCO, a· regulameniaÇao infraconstiiUcíónal
foi atendida através da Lei o? 7.827, de 28-9-89, ora em plena
-----vigéncia.
Quanto às transferências atravéS "dO FUndo dé Participação dos Estados, DistritO Federal- FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM, o disciplinamentó -previsto
se fez por intermédio da Lei Compleme-ntar n<:> 62189, de
29-12~89, também em vigof. Referida lei estabelece, fundamentalmente, os critérios e coeficientes de distribuição do
FPE e FPM entre os EstádOs, Distrito Fiderare MUiliCípios,
fixa prazos máximos para a efetiVação-dos repasses dos recursos pela União, regula a divulgação sistemáticii-de dados sobre
a matéria e atribui competência ao Tribunal de Contas da
União com relação ao -cálculo, acompanhamento e controle
das transferências em questão.
Ocorre que a regulamentação instituída pela Lei Comple~
mentar o? 62/89, no que tange ao rateio dos recursos do FPE
e FPM, tem caráter provisório, devendo ter eficácia apenas
até o exercício de 1992. Isso porque, na época de sua aprovação, havia a perspectiva de que, com a realização do Censo
em 1990, ínfornlações a~tliã.lizadas sobre as entidades beneficiárias tornar::-se-iam disponíveis e, assim, pOderia ser levada
a efeito urna revisão de maior profundidade nesses Fundos,
considerada indispensável em razão do consenso existente de
que os seus resultados, do ponto de vista redistributivo, não
vem atingirido os níveis desejados. Com efeiiõ, os parâmetros
básicos para a definição dos coeficientes individuais de participação (população e o inverso da renda per capita), hoje desatualizados, prejudicam a a obtenção do grau de distribuidade
pretendido.
Com o adiamento do Censo para o 2"' semestre de 1991,
gerou-se, portanto, um impasse: os atuais crhêfios de distribuição dos recursos do FPE e FPM VigOrafã6 somente até
dezembro próximo e a revisão prevista em lei não teve como.
ser implementada, pela inexistência das informações pertinentes:
Daí a apresentação do presente projeto, cujo único objetivo é o de prorrogar a vigência d~ Lei Complementar n"
62/89 até 31-12-92, evitando a falta de disciplinamcnto jurídico
eficaz sobre a matéria a partir de janeiro de 1992, sem o
qual as transferênciaS intergovemamentaíS- serão forçosamente interrompidas, com graves repercussões na eStabilidade da
Federação.
-~--
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Levando em conta, de outra parte, a proximidade do
término da atual sessão legislativa, torna-se imprescindível
conferir ao projeto_ o privilégio da tramitação em regime de
urgência urgentíssima, garantin~"iC?-lhe apreciação tempestiva.
O projeto mantém inalterados todos os dispositivos d-a
Lei Complementar n~ 62/89, à exceção daqueles que previam
o estabelecimento de novos critérios de rateio dos recursos
do FPE e FPM a partir de 1992, com base na apuração do
Censo, que se tornaram prejudicados.
No tocante do FPM, o projeto ajustou apenas a redação
do art. 3~ à necessidade de se estender por mais um exercício
a atual sistemática de distribuição dos recursos, ml::didã de
inquestionável interesse dos quase cinco mil municípios bi'asileiros.
Idêntico ajustamento redacional foi adotado com respeito
ao FPE, procedendo-se ademais a alteraçõesinsignificantes
nos coeficientes illdividuais de participação dos Estados e Distrito Federal no citado Fundo, equivalentes a não mais que
poucos décimos porcento dos valores presentemente distribufdos, conforme discriminadas no AnexO Único da Lei, de :nlOdo
a reforçar o coeficiente de Rorairwn a nossa menor Unidade
Federativa, o qual se admite substimado em face da precariedade das informações demográficas e económicas sobre o Estado utilizadas por ocasião de sua elaboração.
Em síntese, esperamos, com a aprovação deste projeto
de lei complementar, estar contribuindo para a solução de
um grave impasse legislativo que se aviziriha e que poderá
por em confronto a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com prejuízos irreparáveis piira o País como--um todo.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. -Senadora
Marluci Pinto.

ANPXO ON!C'O AO PROJETO DE
LEI COMI'Ll'MI'.NTAR N" , DE 1991

Acre --------------------------------·------------------------·····---------------------.... 3.4120
Amapá ··········--------------···-··-----------------··········-------------------- 3.4030
Amazonas -------------·------------ 2 771 O
.l'ar.á ............................ __________,
--------- 6.1000
Rondônia ---------------------·--------········------------------------------------ 2.8030
Roraima ......................................................................... ~..... 2.8690
Tocantins ···---------···---------------·····--------···------------------------ 4.3200
Alagoas ---------------····----------------------------------------4.1470
Bahia -----------------------······-----------------·-----------------9.3720
. Ceará ------------·--------------------------------··-----------------7.3120
Maranhão --------------·--··------------------------------------------- 7.1750
Parmba ---------------------------·········--------------·····-------------------- 4.7660
Pernambuco .................................................. - .................-·. 6.8800
Piauí ---------------··-------------·--····------··--------------------------- 4.3!00
Rio Grande do Norte ................. __________________
4.1600
Sergipe ...:_______ ;______ _. .................... _________ :______________
4.1440
Distrito_______
Federal
Goiás
: __________ _.·-----------------------·······-----------------------------............ ,,,________________________________
- 0.6800
2821 o
Mato Grosso
-------------······----------------------------------Mato
Grosso do
Sul ................. _________________________________ 23020
1.3220
Espírito Santo -----------·······--·----------------------------------------- 1.4960
Minas Gerais -----------------------···--··--------A-4410
Rio de Janeiro --···--------------------------------- 151ÓO
São Paulo ...........................................
...-·-- LOOOO
Paraná _________............................................ ---------. 28660
Rio Grande do Sul ---------------------·····---------------------------------23410
Santa Cetarina -------···---------------------·····--------------------·- 1.2710
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LEGISLAÇÃO

CITADA

LEI COMPLEMENTAR N" 62,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o
controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras providências.
•••••••••~••••••••~~•••-••N~•••••~""''''-·~~•••~~~-...~ .

.i-.,,,,,,

I - 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades-da Federação integrantes-das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;
II -15% (quinze por cento) às Unidades da Federação
integrantes das regiões _Sul e Sudeste.
__ _
§ !? Os coeficieflú~s individuais de participãÇão cios Estados e do Distrito Federal no Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal- FPE, a serem aplicados até
o exercício de 1991, inclusive, são os constantes do Anexo
Único, que é parte integrante desta Lei Comple-mentar.
§ 29 Os critérios de rate:~? do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem a partir de
1992, serão fixados em lei específica, com base na apuração
do Censo de 1990.
§ 39 Até que sejam definidos os critérios e que se refere
o parágrafo anterior, continuarão em vigor os coeficientes
_ __
estabelecidos nesta Lei Complell_lentar. _ _
Art. 3 9 Ficam mantidos-~- :3ié ·o exercício de 1991,-inçlusive, os·atuais critérioS de distribuição dos recursos do Fundo
de Participação dos Municípios ~· FPM.
• o o u·o • • • • •·•

~--.~--~

•••• • • • o o

'AO •~·o

••

-~·-·,,,

• • o

o~

o " " • o • o ••

•"'"~' ~

(À Comissão de Assuntos Econôniicos . terminCztivã.)

•

~• ·--~••

decisão

PROJETO DE LEI DO SENADO l'i' 386, DE 1991
Altera e acrescenta dispositivos ao art.lSJ do Código- Penal e dispõe sobre a execução do inciso XII do
art. 59 , parte final, da Constituição Federal.·
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1~> São alterados e acrescentados ao--ãtt. 151 do
Decreto-Lei n~ 2.848, de 7 de_ dezembro de 1940_, os seguintes
dispositivos:
- -

"Art. 151. ............................ =~~~~
Pena -detenção de três meses a dois anos.

..... ..... ·-· .-.-.
~-

§ 4"

--····=-~~· ~··~·-.."'-'-~---·~·

.......... ....-:._ _. __
~

Se o crime é cometido por três ou mais pessoas, mediante coação, com intuitO de lucro, para si
ou para outrem, ou violação de dever inerente_ a cargo,
ofíCiO; miniStério ou profiSsão, as penas aui.nefitani-se
.de metade.
§ 5~' Não constitui devassa indevida a quebra de
sigilo das comunicações telefónicaS, Por ofdem judlciãl,
para fim de investigação criminaf Ou instrução processual penal, nas hipóteses de crimes contra a vida, contra
a liberdade pessoal, contra os costumes, contra a incolumidade pública, contra a saúde pública, tráfiCo- de
drogas, moeda falsa e falsidade de títulos e outros papéis públicos, peculato, emprego irregular de verbas
ou rendas públicas, concussão; corrupção passiva, facilitação de contrabando ou descaminho, violação do
sigilo de proposta de concorrência, corrupção atiVa:,
contrabando, impedimento, perturbação ou fraude de
concorrência, ateiltado- contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, de outro meio de
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transporte e contra a :segurança de serviço de utilidade
pública, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico ou telefónico, extorsão inediante seqüestro, estelionato, violação de segredo de fábrica ou negócio,
de lenocfnio e tráfico de_ mulheres e de quadrilha ou
bando.
§ 6" Somente se procede mediante representação, salvo nos casos do §_I~. IV, do§ 39 e do§ 4~"
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação ..
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
JustificaÇão
Remonta à Revolução Francesa o princípio da inviolabilidade de correspondência ~lheia, erigido em garantia constituciO-nal e inSCrita no art. 5ç, XII, da Carta de 1988.
-0 Código Penal situa os crimes contra a inviolabilidade
de correspondência no capitulo doS crimes contra a liberdade
individual, por ser este o bem juridicamente tutelado.
A presente iniciativa, além de atualizar a pena prevista
para o ato de tomar conhecimento do conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem (art. 151 do Có.digo Penal),
prevê fOrma qualificada do delito, se for praticado por três
ou mais pessoas, mediante coação, com intuito de lucro ou
abuso de função.
A expressão, "ministério", constante do introduzido §
4'', significa, na lição de Hungria, "encargo que pressupõe
um estado ou condição individual de fato" (comentários, vol.
.
VI, pág. 257).
A inserção do§ 59 objetiva tornar exeqüível a parte final
do inciso XII, do art. 59 , da Constituição, seguindo tendência
da legislação penal moderna, que admite a exclusão da ilicitude quando a quebra do sigilo das comunicações telefônicas
se dá em presença da preponderância do interesse social. O
III Congresso Internacional de Direito Compar"ado, reunido
em Paris, em 1950, propugnava tal orientação, com as cautelas
legais, apesar de existirem recursos eletrônicos disponíveis,
no mercado, para qualquer pessoa violar comunicações telefónicas, se o desejar. Infelizmente!
O exaustivo elenco dos delitos obedeceu aos critérios
da gravidade e da extensão do dano que possam causar à
pessoa e à comunidade~
O Código Penal não pode estagnar em artigos ou fórmulas
cristalizadas, tem de evoluir e modificar-se. PreciSa, na realidade, de larga e profunda reforma. E isto, a bem da vida!
À guisa de exe!llplo e em abono da iniciativa colocada
ao alvedrio dos nossqs ilustres pares, recordamos que a Constituição Federal da Austria (Anexo, art. 10, a, de 5-12-73)
e o Conjunto de Lei Fundamentais da Suécia (art. 13) admitem
exceções à inviolabiJidade, nas hipóteses de prevenção e re-- pressão de crimes.
Chamamos a atenção, pela sUã atll3Iidade, em nosso País,
que a elucidação do crime de seqüestro pode ser enormemente
facilitada pela interceptação judicialmente autorizada de conversa telefônica. É um fato!
Nos Estados mais democráticos do mundo es_sa prática
é corriqueira, calcada em justo e civilizado balanceamento
de ínteresses.
Porque em passado recente, no Brasil, ter-se-ia abusado
da violação das comunicações telefónicas, com finalidade política e para promover verdadeiro terrorismo de Estado, isto
não justificaria, por si só, a recusa desta iniciativa. O abuso
não ex-clui o uso constitucionalmente disciplinado, é claro!
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Por tais razões, achamos ser a propos-içãci constitucional
e essencialmente oportuna.
Sala das Sessões, 28 de noverribro de 1991. - Senador
Mareio Lacerda.
LEGISLAÇÃO CITADA

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) _:__Os projetas
lidos serão publicados e_remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, indicação que será lida pelo Sr. ln Secre~
tário.
-Ê lida a seguinte
INDICAÇÃO N• 2, DE !991

DECRETO-LEI N• 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
O Presidente da República, usando dã--airjbuição que
lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte
lei:

Sugere que a cOmi~são de Constituição, Justiça
e Cidadania analise o critério atualmente adotado para
o reajuste da remuneração dos membros do Congresso
Nacional.
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SEÇÁO fi!
Dos Crimes contra a Jnviolabiüdade de correspondência

Art. 151. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem:
Pena --detenção, de uma a seis meses, ou multa, de
trinta centavos a ·dois cruzeiros.
§ 1" Na mesma pena incorre:
I - quem se apossa indevidamente de correspondência
alheia, embora não fechada e, no todo ou em parte, a sonega
ou Destrói~
II- quem indevidamente divulga, tran~mite a outrem
ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a· terceiro, ou ConverSação telefôníca entre
··
outras pessoas;
III- quem impede a comunicação ou a conversação referida no número anterior.;
IV- quem instala ou utiliza estação ou aparelho radioelétrico, sem observância de disposição legal.
§ 2<;> As penas aumentam-se de metade, se há dano para
outrem.
§ 3<;> Se o agente comete o crime, coill abusO de função
em serviço postal. telegráfico, radioelétrico ou telefôníCo:
Pena - detenção, de um a três anos.
§ 4~ Somente se procede mediante representação, salvo
nos casos do§ 19, no IV, e do§ 3"
..................
............ --· ......... "' ...:. ..

Na conformidade do que faculta o art. 224 do Regimento
Interno, fonnulo a presente indicação para o fim específico
de_ser analisado pela Comissão de Çonstituição, Jus_tiça e
Cídadanía do Senado Federal o critério atu_almente adotado
para reajuste dC?S valores da remuneração dos membros do
Congresso Nacional (art_. s~ do Decreto Legislativo no;> 72/88),
notadamente em face do preceituado no inciso VII do art.
49 da Constituição, com a finalidade de ser formulada proposição legislativa pertinente se assim concluírem necessário ou
conveniente os membros do colegiado.
J.~stificação

Com a promulgação do texto constituçional de 1988, fezse necessário elaborar decreto legisl~tivo disciplinando os critérios de remune-ração dos membros do _Congtesso.Nacional,
adequando as normas à nova realidade jurídica.
No partícular da atualização monetária dos valores, prevê
o art. 8" do Decreto Legislativo n? 72 de 1988:

"Os valores da remuneraÇáO dos deputados federais e senadores serão reajustados, uniformemente, por
a tos das respectivas Mesas, na mesma data e no mesmo
percentu_al~ fi~ado p_ara os servidor~ da_ Vnião.''
A Lei Maior, em seu art. 61, § lo, inciso II, alínea a,
fixa uma ampla competência.de iniciativa do Presidente da
República para toda e qualquer proposição versan4o sobre
o funcíonalismo, inclusive no que diz reSpeito ao "aumento
de sua remuneração"._
Por outro lado, a Carta Magna, em seu att. 49, inciso
VII, atribui ao Congresso Nacional competência exclusiva para determinar o valor da remuneração de deputados e senaCONSTITUIÇÃO FEDERAL
dores.
Parece-nos assim cj_ue a vinculação dos reajustes perióTÍTULO II
dicos de tais valores ao percentual que venha a ser fixado
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
para os servidores da União, como o faz o art. 8° çlo Decreto
CAPÍTULO I
Legislativo n~ 72, de 1988, está a contrastar com o preceituado
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
no acima referido art. 49, inciso
da Constituição. De
Art. 5o;> Todos sáo iguais perante a tei, sem distinção fatO, a redação adotada impede que o Parlamento tenha qualde qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros _e aos es- quer iniciativa a respeito de assunto que o constituinte resertrangeiros residentes no·País a inviolabilidade_ do direito à vou à economia interna das Casas Legislativas.
Por tais motivos, julgamos oportuno que a Comissão de
vida, ã liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
Constituição," Justiça e Cidadania da Casa estude a matéria
·
nos termos seguintes:
_......... u·~--··-···············~········~···-·""~---..--..,..-~.,."'··~-~·· ....em epígrafe e, se for o caso, formule proposição com vistas
XII- é inviolável o sigilo da correspondência e das co- a adequar a norma ao comando constitucional. _
Sala dasSes~~ões, 28 de novembro de 1991. -Senador
municações telegráficas, de dados e das comunicações telefónicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses Amir Lando.
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação
LEGISLAÇÃO CITADA
crirnirial ou instrução processual penal;
DECRETO LEGISLATIVO N• 72, DE.l988
--·----·----~~--- ·-·-~
Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congresso Nacional e dá outras providências.
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
O
----H ...
- decisão teáninativa)
~· ~--·-· ~~~--~~~-

-.~ -~~~

~·-· ~·
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Os valores da-remuneração dos_ deputados fedeM

rais e senadores serão reajustados, uniformemente, Põr- atos
das respectivas Mesas, na mesma data e no mesmo percentual
fixado para os servidores da União.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

......

A·rt~.
cional:

49~ .. ·t· d;· ~-~;;~tê~ci;·~~-~i~~-i~:~· d~· C~~g~~~~ó ·N;_

VII- fixar idêntica remuneração ·para os Deputados Federais e os Senadores, em cada legislatura, para a subseqüente,
observado o que dispõem os arts_ 150, II, 153, III, e 153,
§ 2•, L

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou -comissão da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional,
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federai;
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República
e aos cidadãos, na forma e nos casOs ptevístos ·nesta Constituição.
§ I'! São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I I - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções _9u empregos públicos na
administração direta e autárquica Ou au-mento -de__sua remuneração;
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR, PRESIDENTE (Alexandre Costa) -O expediente
lido será publicado e remetido â comissão competente.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
Sr. lo Secretário.
- ·
·É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 89, DE f99C~ .
Dá nova redação aos artigos que menciona do Regimento Interno.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• Os arts. 336,338,339,340,341,342,343, 344,
345, 346, 347. 348, 349, 351, 352 e 353 do Regimento Internei
do Senado Federal passam a vigorar-com a: seg_uinte redação:

"Art. 336. -A- urgência_ somente poderá ser requerida quando se trate de matéria que envolva perigo
para a segurança nacional ou de providênCia pai:'a atender a calamidade pública.
Art- 337. , ___ , ___ ,,,~........... ___ , __ , ___ ,,,,._,,, __ _
Art- 338. A urgência poderá ser proposta pela
Mesa, pela maioria dos membros do Senado ou líderes
que representem esse número.
Art. 339. O requerimento de urgência será lido
imediatamente, em qualquer fase da sessão ainda que
com interrupção de discurso, discussão ou votação.
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Art. 340. O requerimento de urgência será subw
metiáõ imediatamente ao Plenáiio.
Art. 341. Não serão submetidos ã deliberação
do Plenário requerimento de urgência em número supew
. rior a dois, na mesma sessão.
Art. 342. O requerinlento de urgência, na hipótese de inexistência de número em Plenário, não será
considerado prejudicado.
Art. 343. No encaminhamento da votação de rew
querimento de urgênCia, poderão usar da palavra, pelo
prazo de cinco minutos, um dos signatários e um representante de cada partido ou de bloco parlamentar.
Art. 344. A retirada de requerimento de urgência só será admissível mediante solicitaÇão es-crita:
I -da Mesa;
I I - da maioria dos membros do Senado ou líderes
que representem esse número.
Art. 345. Concedida a urgência, ã mã.téria será
imediatamente _SJ.Ibmetida à apreciação do Plenário.
Art. 346. O Parecer sObre· a propoSição em regime de urgência deve ser apresentado imediatamente,
podendo o relator solicita-r prãio nãO exCedente a duas
horas.
__ § l<! O prazo será concedido sem prejuízo do
prosseguimento da Ordem do Dia. § 2~' O parecer será oral.
Art. 347. Na discussão e no encaminhamento de
votação da proposição em regime de urgêncTa só pode~
ráo usar da palavra, e por metade do prazo previsto
para~--as matérias em tramitação- normal, õ -autor âa
proposição e os relatores, além de um orador de cada
partido.
Art. 348. Encerrada a discussão de matéria em
regime de urgência com a apresentação de emendas,
o parecer será proferido imediatamente, por relator
designado pelo Presidente, que poderá pedir o prazo
previsto no art. 346_
Art. 349. Não será permitida a realização de diligência no projeto em-regime de urgência.
Art. 350. -·- ....... ___: _____ : ____ , , , ____ ,_", __,,,.,_
'"'' ··-.-~ •• ~~ ..... -+>..-._ . . . . . · · · · - . · · - · •••••••••• ' •••• ' . ' •••• .-• • • • • • • • • • • • • • • •

AI'f. 351. A redação final de ffiatéria em regime
Ç-e urgência não depende de publicação e será imediatamente submetida à deliberação do Senado após a apresentação, ainda que com interrupção de discussão ou
votação.
Art. 352. A urgência extingue-se pelo término
da sessão legislativa.
Parágrafo único. O requerimento de extinção de
- ui'gênda pode ser formulado:
a) pela Mesa;
b) pela maioria dos membros do Senado ou líderes.
que -represe-ntem- esse número.
Art. 353. São consideradas em regime de urgência, iitdependentemente de requerimento matéria que
tenha por fim:
I - autorizar o Presidente da República a declarar
guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças- estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaw
neçam temporariamente (Const., art. 49, II);
II- aprovar o estado de defesa e a interve~ção
federal; autorizar o estado de sitio ou suspender qual-quer dessas medidas (Const., arL 49, IV);
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III- autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
a se ausentarem do País (Const., art. 49, III)."

Art. 2\' Esta ResOlução entra em vigo~ ~~- data da sua
publicação.
contrário.
Art. 39 São revogadas as disposiçõeS

em

Novembro de 1991

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 846, DE 1991

Nos termos do art. 172, I, do Regimento I~ terno, requeiro
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmara
n• 99, de 1991, que "Dá nova redação ao art. 184 do Código
Penal".
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. - Senador
Cid Sabóia de Carvalho.

Justificação
Com a apresentação de substitutiVo ãOs artigos constantes
no capítulo sobre urgência. do Regimento InternQ,_pretendemos modificar a situação insusitada que atualmente estamos
- O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri___ -_:_ -~ __ ,
a presenciar nesta Casa. mento
lido será publicado e, posteriormente, incluído em OrComo está~o Regimento Interno-possíbilit": gue a subjetividade e indefinição do capít~Io_ XX si_r~am de respaldo para dem do Dia, nos termos regimentais. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
a apreciação de matérias ctija urgência pode ser questionada.
Secretário.
Temos presenciado o emperramento da Ordem do Dia
É lido o seguinte
com a sustação de propostas relevantes e conseqüente atraso
das matérias para que decidam a urgência ou não de outras
REQUERIMENTO N• 847, DE 1991
proposiç6<'s.
..
Outro aspecto, de suma importância,~ o fato das Comis- - _ Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repúsões Técnicas llão Serem Co.Ovocadas a analisar e votar tais blica para participar, na qualidade de Observador Parlamenmatérias, o que esvazia sua Competência e deSloCa sua posição tar, da Delegação do Brasil â XLVI Sessão da Assembléia
dentro dos trabalhados do Senado Federal.
Geral das Nações Unidas, no período de 2 a 15~12-91, solicito
Para que servem as Comissões desta Casa? Paá darem autorização do Senado para aceitar a referida missão, nos
um parecer técnico e abalizado sobre qualquer proposição termos dos arts. 55, III, da Constituição e 40 do Regimento
que venha a ser apresentada. _
Interno.
O que vem ocorrendo, hoje, é a decisão sobre urgência
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. - Seflã-dor
e relevância de matérias cabendo a um grupo restrito de sena- Mário Covas.
dores: os líderes da Casa.
Nossa intenção, com a presente inicü:t:i~Va, é, ~-ão-somente-.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerirestabelecer o devido valor dos trabalhos das Comissões, des- mento lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores
centralizar o poder de determinação das matéfias, e; final- _e Defesa Nacional, devendo ser submetido à deliberação do
mente, criar parâmetros claros e seguros para a urgência de
Plenário após a Ordem do Dia, em virtude do previsto no
proposições.
arL 40 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1991. - Epitácio
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sobre a mesa
Cafeteira.
requerimentos que s-erão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
_____ São lidos e aprovados os seguintes
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)-"' O projeto
REQUERIMENTO N• 848, DE 1991
lido será publicado e distribuído em avulsos _e ficará sobre
a mesa durante cinco sessões ordinárias, a. fim de receber
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal e
emendas. Findo desse prazo, será despachado à Comiss-ão para os fins do disposto no art. 13, § 1~> e 2"' do Regimento
de COnstitüiç<lo, Justiça e Cidadania.
Interno, requeiro licença para me afastar dos trabalhos da
Sobre a mesa, requerimento que será li~o pelo Sr. lo Casa, nos dias 26 e 27 do corrente mês e ano, a fim de particiSecretário.
par, na qualidade de palestrante, do IV Fórum Nacional:
É lido o seguinte:
- "Como evitar que os anos 90 sejam uma nova década perdida", promovido pelo Instituto Nacional de Altos- Estudos,
REQUERIMENTO N' 845, DE 1991
no Rio de Janeiro.
.
_ _.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. - Senador
Nos termos do art. 335, no 3, do Regimento Interno,
requeiro o sobrestamento do estudo_ çlo_ Pr_ojeto de Lei_ da Almir Gabriel.
Câmara n• 95, de 1991 (n' 8.244/86, na Casa _de origem),
REQUERIMENTO N' 849, DE 1991
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que cria, na
Justiça do Trabalho, Juntas de Conciliação e Julgamento I tineNos termos do art. 43, II, do Regimento Interno requeiro
rantes, a fim de aguardar o recibimento do Projeto de Lei sejam consideradas como licef!_Ça as minhas o:tusências dos dias
n9 1.445, de 1991, sobre a mesma matérja, em tramitação 2, 3 e 4 de dezembro, quando participarei do Encontro sobre
na Câmara dos Deputados.
_
Educação, no Rio de Janeiro, a convite da Fundação CesgranSala das Sessões, 28 de novembro de 1991. -Senador rio, e dos dias 5 e 6/12, quando estarei em Cuiabáparticipando
Aureo Mello.
do Simpósio sobre "Fundo Constitucional do Centro-Oeste
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri- - FCO", promovido pela Assembléia Legislativa_ do Estado.
mento lido será-publicado e, posteriormente, incluído em Or· Em ambos os_ simpósios irei pronunciar palestra e presidir
mesa de debates.
dem do Dia, nos termos regimentais:-(Pausá.) Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991.. :__Senador
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Júlio Campos.
Secretário.
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REQUERIMENTO N• 850, DE 1991
Senhor Presidente,
Solicito, nos termos da Constituição- F'e(ieral (art. 55,
item III) e do Regimento Interno do SenadoFederal (art.
43~ inciso II), que seja _considerada como licença autorizada
os dias 28 e 29 de novembro do__ corrente mês, onde estarei
presente em Vitória, Espírito Santo, para a inauguração dO
ll
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Prnidente de Con(i!deraciio Nacional de lndúatria .. 1\!o de Janeiro - ltJ.

senhor Pna!dente.
:1\atiftc:ando nouos entendimento•, eubmetemoa a
para eu.t vidta 1 V:ltórta1

p:ropoata de

pretsrama

Dia 28/11/91 - 51 hh.a

.. 16z00h - Aud!Ene:ia c:o'\ o SenHor Governador do Eat&do,
Dr. Alb1,.1Íno ll.terdo - Pa1ido Nu::hieta
10
- ·17100h - Sobnidade de 1nauguraciio do Centro Integrado 11 Hélef.o bul\d• D111
do r;tst, em A:raç~11, ~Vila Velha

- 20:00h - Jantar de e:oní 1•terniucio, com a pruenca doa Pru:tdent&l
da Fedu•ao;:Õe~t E& t.tduaio e «~nvidadol upac:laio
Alice V:LtÕri.11. Ho~ll!!l ~ C"ntro de V:!.tórie

Dia 29/U/91 - &I hirs
- OSizOOh - Expoa~çào do Programa de klrdonalh:aCio. Hoderniu.cão a
lntllançào do Siett;m.t P'lNDES/ClNDES, ptlu Pruidenh da PlNDIS
AUditÓrio da FINDEIO
- l0:30h - lntrevieta cot.tiva do sr. Preddente da CNl à 11Q.Prenea local

.Aud:l.tório da P'ÍNOES
- ll:OOh .. Paleatra do sr. Preddent. da CNI aobre o tema
"o !nrendi!UrnC.o NaÚond Ur-sent611
Auditório da FlNJ)lS

intçào de v. sa. para que poeumot. dar
e~lab(lreclo
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''Centro Integrado Helcio Rezende BrasH e da "Exposição
do Programa de Racionalização, Modernização e Integração
do Sistema Findes/Cindes, e, no dia 2 de dezembro próximo,
onde, no Rio de Janeiro, irei manter contatos políticos com
lideranças sindicais.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. - Senador
Albano Franco.

1 1 ' ~!

Ft~tt•r•r.ao dar

l~

Sexta-feira 29

do p,rogral!l&l•

L
/

c

· 8366

Sexta-feira 29

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Ficam concedidas as licenças solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que será-lído pelo Sr. 1"
Secretário.
Ê lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 851, DE 1991
Requeiro, iloS termos regimenfã.iS~-atranscrição nos Anais
do Senado Federal, da matéria-: "O Pedg-õ Iar:t~.mami .. , publicada na Revista Veja de-27 de novembro de 1991.

Em anexo consta o recorte da publicação.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. - Senador
João França.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requerimento lido vai ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimentos de informações que serão
lidos pelo Sr. 1" Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 852, DE 1991
Nos termos do disposto no art. 216, combinado com o
preceituado no art. 238, i:frnbos do Regimento Interno do
Senado Federal, formulo o presente a ser encaminhado ao
Secretário-Geral da Presidência da República, a fim de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos, obtidos junto
aos órgãos competentes:
1. As contratações de empresas prestadoras de serviços
de limpeza e de segurança de prédios, bem assim de mesa
e copa, pelo Governo Federal, são centralizadas na Secretaria
de Administração Federal, ou em outro órgão, ou são descentralizadas, cabendo a cada Ministério e.Seci'etaria do Governo,
autonomamente, realizar as referidas contratações?
2. Quais são as normas que regem essas contratações?
3. Quantas e quais ~ão as empresas prestfi_d'?ras de serviços com que o Governo Federal mantém contratos?
4. Nos respectivos contratos, há previsão do número
de trabalhadores alocados por órgãos, prédios ou setores?
Qual esse número, por contrato e no total?
·
5. Qual o valOr global dessas contratações?
6. Quanto representa, percentualmente, o valor referido no item anterior em relação ao montante mensal das
despesas de pessoal ativo e cm exercíCio-da Administração
Federal Direta e quanto representa, do mesmo modo, em
relação ao montante mensal das despesas com o pessoal posto
em disponibilidade?
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. - Senador
Jutahy Magalhães.
REQUERIMENTO N• 853, ÚE 1991
Requeiro, nos termos dos arts. 50 e_49, inciso X da Constituição Federal, combinados com o art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal sejam prestadas pelo Senhor' Ministro da Saúde as seguintes informações:1. Cópia integral do Processo ·e do contrato celebrados
entre os Ministério da Saúde e a empresa Masters Consultores
Associados SIC Ltda., cujo extrato está publicado no Diário
Oficial da União, de 8-11-91, e em decorrência dos quais foi
emitida a Nnota de Empenho n' 91NE00079, cujocrédito
sai do Programa de Trabalho 15.081.0483.1559.0003, elemento de despesa 3.4.90-3900.
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2. Justificativa para os ias tos, do contrato citado na
questão anterior, no valor de Cr$18.150.000.000,00 em detrimento de outros projetes do Ministério da Sallde.
3. A contratação da empresa Masters Consultores Associados SIC Ltda., foi feita através cte licitação? Em caso negatiVo especificar os critérios utilizados na escolha da citada
empresa.
Justificação
O Governo Federal apreSentou corno motivo para o con-

tingenciamento da maioria das dotações orçamentárias a queda na arrecadação da União. Conseqüentemente, assim sendo,
projetas da envergadura de conclusão de hospitais e escolas
foram paralisados.
O Diário Oficial do dia 8 de novembro do corrente publicou o extrato de contrato entre o Ministério da Saúde e a
empresa Masters Consultores Associados SIC Ltda., no valor
de Cr$18.150.000,000,00 (dez.oito bilhões e cento e cinqüenta
milhões de cruzeiros), para prestar apoio técnico às atividades.
de gerenciamento da implantação e operacionalização dos
Centros Integrados de Apoio à Criança.
É o presente requerimento para que o Senado Federal
seja informado das razões que levaram o Governo a contratar,
aparentemente sem lícitação, uma empresa que, conforme
noticiado pela imprensa, foi recentemente constituída. Ademais afirmou o Executivo possuir toda a capacitação técnica
necessária à implementação de tal projeto, tendo sido esta
uma das principais razões para a adoção da opção CIACS.
Brasília, 28 de novembro de 1991. -Senador Eduardo
Suplicy.
REQUERIMENTO N• 854, DE 1991
Requeiro, nos termos dos arts. 50 e 49, inciso X da Constituição Federal e nos termos do art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal sejam prestadas pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento as seguintes informações:
1. Apresentar a relação de pagamentos da dívida externa do setor público brasileiro efetuados durante o ano de
1990, e entre 1-1-91 e 31 de outubro de 1991, e programados
até 31-12-91 relativos a:
a) o acordo referente aos atrasadoS acumulados até
31-12-90;
b) 30% das parcelas de juros sobre a divida (elegível)
de médio e longo prazos com bancos comerciais, venCíveis
e de responsabilidade do setor público não-financeiro (exclusive Petrobrás, Vale do Rio Doce e subsidiárias);
c) principal e juros da dívida de médio e longo prazos
com os bancos comerciais do setor público financeiro e da
Petrobrás, Vale do Rio Doce e subsidiárias com vencimento
a partir de 19-1-91;
d) dívida com organismos multilaterais (BIRD, BID,
FMI, CFI, etc). Incluir reembolsos, juros e comissões de com-_
promisso;
e) dívida com agências governamentais contratada antes
e depois da cut off date (inclusive dívida já renegociada com
o Clube de Paris);
O dívida não elegível com bancos comerci~is (bónus de
saída, bônus de dinheiro novo, obrigações .de curto prazo
etc ...);
g)" de.mais dívidas externas do setor público.
2. Apresentar a relação de pagamentos relativos ã dívida externa do setor privad.o brasileiro efetuados em 1990,
entre 19-l-91 e outubro de 1991, e programados até 31-12-91.
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3. Apresentar a evolução diária das reservas internacionais - conceito de caixa do Banco Central - a pciftfr
de 1>'-8-91.
4. Apresentar valores das obrigações de CtJrto_prazo
em moeda estrangeira do Banco Central junto âs lOstituições
autorizadas a operar com câmbio, a país a partir _de 1°-8-91.
5. Apresentar<) evolução mês a mês dos haveres externos em poder das_ instituiçõeS autorizadas a operar com câmbio, desde 31-12-90 até 31-10-91. ~
6. Apresentar a evolução mês a mês, das linhas comerciais e interbancárias de curto prazo (Projetas III e IV) de
31-12-89 a 31-10-91.
Justificação
A Resolução n~ 82/91 do Senado Federal estabelece que
o fluxo de pagamentos da dívida externa não pode_ co~prometer nossas reservas internacionais fazendo com que caiam
abaixo do equivalente às nossas necessidades de quatro meses
de importações. Tal valor equiVale atualmente a US$7 bilhões.
Segundo dados divulgados na imprensa, já que não temos
acesso aos dados do SISBACEN -Sistema do Banco Central,
o nível de reservas no-mês de setembro do corrente equivaleu
a US$7 ,05 bilhões, valor este muito próximo do lim-ite fixado
-- _,
na Resolução n" 82/90.
Diante de tal ocorrência c considerando a situação delicada em que se encontra o setor externo de nossa economia,
faz-se necessárias as informações detalhadas aqui requeridas
para que
possamos avaliar
como está a evolução de nossa
.d d d
nt
capaci a e e pag~me 0 ·
_
~ala das Sessocs, 28 de novembro de 1991. - Eduardo
Suphcy.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Os requerimentos lidos vão â Comissão Diretora.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr.
19 Secretário,
São lidas as seguintes:
Brasilia, 27 de novembro de 1991.
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex~, nos termos do art. 39, alínea a,
do Regimento Interno, que me ausentarei do País no período
de lo a 9 de dezembro próximo, quando farei uma viagem
aos Estados Unidos da América, para tratar de ~-s~untos de
interesse particular.
Aproveito o ensejo ·para renovar a V. Ex~ oS meus prote_stos de elevada estima e _distinta consideração. -Senador
José Eduardo.
Sr. Presidente,
Comunico a Vossa ExcClência, nos termos do art. 39,
a, do Regimento Interno, que deverei me ausentar do País,
em caráter particular, no período de 7 a 21 de janeiro do
--próximo ano, aproveitando o recesso constitucional.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. - Senador
Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -As comunicações que acabam de ser lidas vão â publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra; coino Líder, ao nobre Seriador Ozi_el
Carneiro.
·
- · ._,_. - · ··· - -- - -

-
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O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, é com pesar que faço o registro do falecimento, em 26
do corrente mês, na capital de meu Estado, de Dom Alberto
Gaudêncio Ramos, Arcebispo Em é rito de Belém,
Conhecido como o Pastor da Amazônia, por ter sido
Arcebispo das cidades de Manaus e de Belém, era filho de
Manoel Gaudêncio Ramos e Aurora Pereira Ramos e nasceu
na cidade de Belém, no dia 30 de março de 1915.
_ Fez seu curso secundário no Colégio Paes de Carvalho·
e no Instituto Nossa Senhora de Nazaré e o curso de Filosofia
e Teologia no Seminário de_ Fortaleza, tendo sido ordenado
Padre em l~de outubro de 1939, pelo Arcebispo Dom Antonio
de Almeida Lustosa. Dom Alberto Ramos, nosso pranteado
Arcebispo Emérito de Belém -foi secretário de Dom Jaime
Câmara e Vigário-Geral de Dom Mário Vilas Boas, a quem
sucedeu no Arcebispado de Belém.
Inteligente, cumpridor de suas obrigações sacerdotais,
Dom Alberto Ramos foi sagrado Bispo do Amazonas em
1? de janeiro de 1949 e empossado em 21 de janeiro do mesmo
ano. Em lo de março de 1952, 0 "Observattore Romano",
órgão oficial dã.lgreja Católica em Reina, anunciava a criação
da Província Eclesiástica do Amazonas e Dom Alberto era
nomeado Arcebispo de Manaus.
Com apenas 36 anos de idade tornava-se o mais jovem
Arcebispo do mundo.
Em 9 de maio de 1957, foi designado para a Arquidiocese
de Belém, onde tomou posse em 3 de outubro, permanecendo
· d a.' .d urante um ano, co?lo. a d rnrnistra
· ·
d.or apost· 61'tco da
am
ArquidiOcese de Manaus. Fot, amda, no Estado do Amazonas,
administrador apostólico da prelazia de Parentins e no Estado
do Pará de Abaetetuba e Ponta de Pedras.
Dom Alberto Ramos não era, no entanto, apenas o Pa9re, o Bispo e pastor exemplar que os_amazonenses e paraensé:s aprenderam a respeitar e admira-r. Foi membro das academias Paraense e Amazonense de Letras, do Instituto Histórico
e _9eográfico do pará que presidiu. Publicou obras como:
"Ultima Lição'', ''Sete Cartas Pastorais'', ''No Silogeu Amazonense" e "Cronologia Estatística da Amazónia". Foi professor de colégios religiosos e capelão de creches de crianças
órfãs.
Ao completar 75 anos de idade, Dom Alberto Ramos
pediu, ao Papa, aposentadoria, sendo substituído por D. Vicente Zico e reCebeu o título de Arcebispo Emérito de Belém.
Conheci Dom--Alberto, tive a honra e o privilégio de
sua estima e amizade. Distinguiu-me com a honra de celebrar
a Santa Míssa nos eventos da solenidade com que a Associação
Comercial do Pará comemorou a minha escolha como Empresário do Ano. Foi pãstor comunitário, Intelectual e também
um homem sociável. Não aceitou a. Teoria da Libertação,
mas foi s_empre um devotado lutador pela causa dos mais
pobres, embora não recriminasse os ricos, maS-apenas os aconselhasse para maior atenção na prática da caridade cristã.
Quando estourou o movimento militar de 1964~ mostrou
sua altivez na defesa de sacerdotes e leigos católicos. Quando
mais se agravavam as tensões sociais em municípios do sul
do Pará, como pastor e cidadão, Dom Alberto soube evitar
o cisma na igreja paraense. Foi enérgico e habilidoso no episódio da prisão dos padres franceses Comi o e Goriou e, ao
lado da CNBB, acompanhou toda ação na justiça para libertá-los.
S~mpre teve a obediência e_ apoio irrestrito dos católicos
paraenses na sua ação religiosa e social.
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Ao fazer o necrológio de Dom Alberto Ramos, aqui no

Senado Federal, desejo externar a Dom Zico, atual Arcebispo
Metropolitano de Belém, extensivos ao povo paraense, como
Senador pelo Pará e Líder do PDS nesta Casa, os votos de
pesar e afirmação de que- Dom Alberto Gaudêncio Ramos,
exemplo de Padre, Bispo e de cidadão comum recebeu do
Pai Celestial não o chamado para a morte, mas para a paz
e as glórias da vida eterna.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Oziel Carneiro, o Sr.
Alexandre Costa, I'~ Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Beilevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, em nome da Mesa, associa-se à homenagem de pesar
que o Líder Oziel Carneiro tributa, neste instante, a S. Ex~
Revm~ Dom Alberto Ramos, figura preeminente do episcopado nacional. Foi Metropolita da Província Eclesiástica do
Pará e intelectual dos mais brilhantes, integrando a Academia
Paraense de Letras~
Foi, sem dúvida, uma grande perda para o episcopado
brasileiro e para a Igreja Católica em todo o mundo.
O Sr. César Dias- Sr. Presidente, na forma regimental,
gostaria de fazer uma breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Para uma
breve comunicação, a Presidência concede a palavra ao nobre
Senador César Dias, após-o que concederá a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador José Eduardo.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. !'"ara breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, hoje, pela
manhã, a Comissão de Assuntos Sociais, tendo à frente o
seu Presidente, Senador Almir Gabriel, abriu uma conferência
para discutir uma legislação farmacêutica para ·o_ País, com
vistas ao seu aperfeiçoamento.
Assumimos a Presidência dessa conferência; qUe ·contã
também com a particij:>aÇão do Deputado Federal Elias Murad, e tem como objetivo uma nova legislação, que venha
a ser editada no próximo ano, que discipline a produção e
o consumo de medicamentos. A legislação atual é obsoleta,
tem mais ou menos -vinte anos. Resolvemos, juntamente com
o Senador Almir Gabriel, fazer um anteprojeto de lei vindo
de baixo para cima, isto é, ouvirido os representantes do Conselho Federal de Farmácia, da Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, de laboratórios, da Cerne e, enfim,
do Ministério da Saúde.
Sr. Presidente, era esta a nossa informação.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. CÉSAR DIAS EM SEU DISCURSO:
...
DEBATE
LEGISLAÇÃO E ASSISTÊNCIA
FARMAC~UTICA NO BRASIL
DATA: 28 de novembro de 1991.
LOCAL: Sala 2 -Ala Senador Nilo Coelho
PROMOÇÃO: Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal
OBJETIVOS: - Discutir-a legislação farmacêutica do P~ís,
com vistas ao seu aperfeiçoamento.
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- Debater a qualidade da assistência farmacêutica no
Brasil.
PROGRAMAÇÃO
8h30min- 9h- SESSÃO DE ABERTURA
Presidência: Senador Mauro Benevides (Presidente do
Senado Federal).
9h- !Oh- CONFERÊNCIA: situação atual da legislação farmacêutica no Brasil ~ _su_a repercussão na assistência
farmacêutica
Presidente: Senador César Dias
Conferencista: Prof. Antônio- Carlos Zanini (Professor
de Farmacologia da USP).
!Oh- !Oh- INTERVALO
!Oh - llh- CONFERÊNCIA:
A posição do Governo sobre a legislação farmacêutica.
Presidente: Senador César Dias
Conferencista: Dr. Baldur Schubert (Secretário Nacional
de Vigilância Sanitária).
llh30mion --14h30min- INTERVALO
14h30min- 17h30min- MESA REDONDA: Necessidade de aperfeiçoamento da legislação farmacêutica no País
e sua repercussão na assistência faririi=Lcêutica.
Moderador: Deputado Federal Elias M urad
Debatedores:
Prof. Arnaldo Zubioli (Conselheiro do Conselho Federal
de Farmácia). Dr. Roberto Cheregati (Vice-Presidente da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica - ABIFAR~
MA), Dr. Dante Alaria Júnior (Presidente da Associação
dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais- ALANAC), Dr.
Everton Vaz - Presidente _da Assqciaçáo dos Laboratórios
Oficíais do Brasil-ALFOB, Dr' Neusa Silveira Osório Ribeiro - Grupo Executivo de Defesa do Consumidor - PROÇON- DF, Dr. José Tinoco de Albuquerque- Presidente
da Central de Medicamentos - CEME, Dr. Luis Medeiros
-:- D_iretor do Departamento de Fiscalização de Saúde da
Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
17h30min- 18h- SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Presidente: Senador Alrnir Gabriel (Presidente da Comissão de Assuntos Sociais).
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Eduardo.
O SR. JOSÉ EDUARDO (PTB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Senadores, a rec.ente decisão
do Governo Federal de manter congelada a tabela para descontos do Imposto de Renda da pessoa física na fonte é duplamente injusta e perversa.
A primeira injustiça prende-se ao fato de se punir todos
os assalariados do Brasil, culpados apenas do crime de trabalhar, para tentar sustentar a famma e construir a prosperidade
gera~ da sociedade. Todos sabem que é muito mais cómodo
para a autoridade financeira tributar o assalariado, por ser
mais simples calcular o imposto e menos oneroso exigíf seu
pagamento. Não é novidade, também, o fato de o brasileiro
que vi':'e de salário sofrer, diretamente, a perda de poder
aquisitivo da moeda, com a qual seu esforço é remunerado,
e ·ser convocado, invariavelmente, para pagar a conta dos
erros e distorções da política oficial. Ainda assim, é extremamente penoso para todos nós verificarmos que isso ocorre
mais uma vez, e de forma mais crue] aínda~ ag-ora.
A segunda perViiSidãde está na constatação de os brasileiros com menores salários estarem sendo atingidos de forma
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mais violenta do que os que ganham mais. O Jornaf O Globo,
tendo em mãos dados dos auditores da Arthur Andersen
e tomando como padrão um contribuinte cerro três dependentes -mulher e dois filhos - , publicou um quadro capaz
de dar uma idéia de como ocorre esse fenómeno de inversão
de valores. Um trabalhador que ganha 200 mil c_ruzeiros por
mês teve um aumento de carga fiscal de 28,5%-, enquanto,para quem recebe, mensalmente, 2 milhões e 500 mil cruzeiros, a carga fiscal sobre s~u~_ ~~ndimentqs foi ampliada em
apenas 4,2%. Ou seja: todos foram prejudicados, mas, uma
vez mais, os mais pobres terão ae-pagar a conta mais pesada.
Quem ganha dez vezes menos vai pagar seis vezes rtülis imposR
to. Em que tipo de justiça pode estar 6aseado um critério
desses, Sr. Presidente, Srs. Senadores?!
·
Oportuno para abrir essa disCuss3o é este mOniento, no
qual a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão para
votar um projeto de reajuste fiscaL As autoridades económicas
federais chamam esse projeto de "reforma", mas, na verdade,
ele não passa de um mero atamento de impostos pãra combater
as fragilidades crónicas de caixa do Tesouro Nacional. Quem
atirará a primeira pedra no empresário Que eStá susPendendo
o pagamento de suas obrigações fiscais púa não ter de deriiftir
funcionários? Será esse emj:iiesário um sonbgador? TcÚá ele
de quebrar "as fuças" e s_er acusado de iro patriota e responR
sável por todas as mazelas do País?
Nós representamos, nas duas Casas de Leis da República,
o povo brasileiro, em sua grande maioria um povo decente,
trabalhador e sacrificado. Por isso mesmo, precisamos adquirir
a consciência, de uma vez por todas, de que não se pode
combater os males crónicos e as distorções terríveis da econ_oR
mia brasileira, sacrificando o emprego e o sonho do cidadão
comum, aquele que vota e termina pagando a conta. Como
escreveu Gonzaguinha para Fagner cantar, "um hOmem se
humilha, se castra seu sonho; pois sonho é sua vida; e a vida,
trabalho; e sem o seu trabalho, o homem não tem honra;
e sem a sua honra, se morre, se mata; não dá pra ser feliz,
não dá pra ser feliz".
É a pura verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores! AbsoluR
tamente infeliz é um povo-que-na-o consegue prover o sustento
de suas famílias, dando trabalho a seus membros válidos.
Por isso, a prioridade número um, para quel:n deseje, realmenR
te, a felicidade de um povo, tem de ser o emprego. Não
poderia haver momento mais infeliz para se c'ongelar a tabela
do Imposto de Renda na fonte como este. Afinal, a Folha
de S. Paulo constata, em manchete, que, nos ciflco primeiros
dias úteis de novembro, a indústria paulista desempregou mais
trabalhadores do que durante todo o mês de outubro~ De
acordo com o jornal, 12.179 pessoas- 0,69% do total de
empregados até o dia 10 de novembro- perderam seus em R
pregos. Ou seja, ficaram desempregados 1.038 funcionários
a mais do que em todo o mês de outubro, com um total
de 11.809 trabalhadores sem emprego. A Federaçãodas!ndústriasdo Estado de São Paulo -FJESP. explicou que as empresas esperaram a data-limite para o -pagam-'ento dos salários
- o quinto dia útil do més -para, depois, fazerem os cortes.
Nos países prósperos, pode-se até entender que se planeje
uma recessão para combater a inflação. Nesses países, é possível se falar em excesso de consumo- da classe trabalhadora.
Não é o caso tio Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores! Recessão no Brasil signifícã desemprego, miséria, fome, desamparo
e aumento da marginalidade. Nã<? há supérfluOs -para serem
.cortados à mesa do trabalhador. Afinal, o homem desem-
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p{<!g!i.do perde a casa, perde a mesa, perde a honra e vira
um farrapo humano ou um bandido.
Faço minhas as palavras do trabalhador Luiz Antônio
de Medeiros a respeito do assunto. O presidente da Força
Sindical disse, com muita propriedade: "Uma rece-ssão como
esta, durante três anos, não há tecido social qL!e agüente.
Vai haver mais crimes, mais pessimismo, mais individualismo,
mais descrença. E quando se deixa de acreditar, perde-se
tudo, não é? Três anos na geladeira não dá pra segurar".
As palavras de Medeiros sáo uma advertência sensata e grave
para este momento-de "salve~se quem puder", pelo qual passaR
mos no ·Brasil de hoje. Como disse um brasileiro anónimo,
em campanha publicitária, na televisão: "Se você não acredita
em você, nem Deus vai acreditar em você!".
Aliás, Medeiros --Que já está em ação, protestando
contra: o _cOngelamento da tabeJa do Imposto de Renda da
pessoa físiCa- na fonte- prepara o lançamento de uma campanha publicitária nacional contra o aumento de impostOs, que
deverá ocorrer na -p-róxima segunda~feira. Essa carnpailha,
sob _o)~~a ger~l "menos imposto e mais salário", coiricíde
com o moménto- de conscientização da sociedade brasileira
a respeito dos privilégios de alguns poucos e do sacrifício
da g~ande maioria. A<lui mesmo, nesta tribuna, eu já classifi·
quei a atual Constituição de madrasta, e não de cidadã, pois
ela protege os filhos do Estado e deixa completamente nus
os. filhos ~a Nação. Enquanto os trabalhadores das empresas
pnvadas ficam ao desamparo, os servidores públicos merecem
todos os obséquios e proteções da lei. Essa situação precisa
mudar.
~ . ~ecente_rnente, o Jornalista R~y Mesquita publicou, n<!
pnmetra págma do Jornal da Tarde, de São Paulo, urna carta
af?erta ao Presidente da República. Nessa carta, o jornalista
fez um~ advertência muito dui'a, mas,_ também, muito justa,
ao Prestdente Fernando Collor de Mello: "Pare de exigir sacriR
fícios do Brasil que presta, para favorecer o Brasil que não
presta. Faça isso e terá o apoio da imensa maioria dos brasileiros que não vivem de sinecuras". Na carta, o jornalista
desfia um enorme rosário aisso que ele chama de sinecuras.
É o caso do aumento indiscriminado de Municípios e Estados.
Além disso, a despesa com pessoal da União. dos Estados
e dos Municípios atingiu 10,49% do PIB, ou seja, 31 óHliOes
de dólares.
O Jornalista Ruy Mesquita reconheceu o esforço do Governo Federal em reduzir suas gigantescas despesas com pesR
80:3.1. Mas lembrou que, enquanto isso ocorre, os Municípios
auinentaram suas despesas em 95,7% e os Estados, em 88, 7%.
Para pagar essa conta absurda é que as autoridades recorrem
ao au-mento indiscriminado de impostos, adequadamente ape·
lidado por outro Jornalista, Oliveiras Ferreira, de "derrama
pennanerite". A mentalidade da "derrama permanente" é
que preside decisões como a de congelar a tabela de retenção
do Imposto de Renda da pessoa física na fonte,
O Sr. Oziel Carneiro- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO- Com prazer, nobre Senador
Oziel Carneiro.
O Sr. Oziel Carneiro- Senador José Eduardo, estamos
ouvindo o discurso de V. Ex\ da maior importância, que
aborda a questão da política que vem sendo colocada no momento de aumento dos impostos, com o objetivo evidente
de cobrir as despesas do Governo. Evidente que se examinarmos a política econômica,-posta em prática- ·no momento,
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vamos destacar duas medidas que .G~_!lsidero acertadas: a retirada do Banco Central do mercado do dólar flutuante e a
retomada do Governo, no que diz respeito a oferecer mecanismos mais adequados para fortalecimento do se_tor agrícola
brasileiro. No entanto, ainda dentro desse horizonte de providências na área econ6niica, é evidente que em razão de uma
concepção equivocada de que a nossa inflação é uma questão
de demanda, pratica~se uma política de juros altos com o
sentido de estagnar não apenas a produção indUstrial, co.mo
a comercialização de sc_us produtos. Iss.o não é uma realidade,
porque todos sabemos que mais de .50 milhões de brasileiros
- alguns falam até em 100 milhões - não possuem poder
aquisitivo rhfnimo-sequcr para atender às suas necessidades
básicas de alimentação. Em razão disso, eu gostaria de mais
uma vez levantar aqui uma tese .. Neste. País, ou partimos
para um choque de produção, criando as .condições de colocarmos no mercado pelo menos os produtos de_primei~a necessidade, ou vamos ficar nesse círculo vicioso. Já se está falando
em indexação da economia, e V. Ex•, que é banqueiro, sabe
que embora a indexação plena possa determinar uma queda
imediata dos juros reais, ela tem s!do no Brasil- e as estatísticas estão aí para demonstrar- um dos fatores mais acelera-.
dores de nossa inflação. A preocupação de V. Er. no discurso
de hoje, é, sem dúvida, a preocupação de toda a sociedade
brasileira. Meus parabt!ns.
O SR. JOSÊ EDUARDO --Agradeço o aparte de V.
Ex• Estamos plenamente de acordo com as eõlocaç·ões feitas
por V. Ex•
Outro dia, tivemos a oportunidade de fazer um pronunciamento, o qual apelidamos de ''O Pirilampo''. indicando
alguns acertos da política global do Governo Coll9r, mas não
podemos nos "1mitir c deixar de apontar desvios, que julgamos
de extrema gravidade, como a continuação ·da política do
"fazer o mais fáCil", que é recorrer· sistematicamente ao aumento dos impostos para cõbrir o défiCit do Tesouro. .
Entendemos que é necessário cobrir o déficit do Tesouro
para segurar as taxas de inflação e eJiminá-la do _Brasil. Mas
há que alargar as bases dos contribuintes, fazef!do com que
mais pessoas paguem imposto, distribuindo melhor essa carga,
e não em ciina- dos ·mesmos empresários e da classe trabalhadora, como tem sido feito.
"Menos imposto e mais salário", o lema da campanha
lançada pelo jornal de Ruy Mesquita, começa a ganhar as
ruas e a demonstrar a consci~ncia colctiva de: que isso tudo
precisá rrilidar, Sr. Presidente~ Srs. Senadores! É absolutamente urgente a necessidade de essa consciência popular tomar de assalto estas duas Casas de Leis e levar o Poder Executivo a aceitar a evidência de que não se· combate a inflação
com recessão, num País pobre e carente como o nosso.
Antes que o País consagre de vez o egoísm_o, co~-ç> avisou,
publicamente, Luiz Antônio de Medeiros, é preciso retomar
o desenvolvimento econômico~ sem demora. Mesmo a esperada saída para os impasses políticos depende de tal proviM
dência. Recentemente, o Professor Francisco Weffort disse
que o brasileiro só será um cidadão de priníeira classe, quando
o desenvolvimento económico for retomado e_ quando as instituições políticas passarem a funcionar. Essas palavraS do ilustre cientista político brasileiro, pronu·nciadas no ciclo debates Brasileiro: Cidadão? promovid9 pela Ft!ndação Bamerin~
dus, em Curitiba, sãO a expresSão da verdade.
Nada na vida é impossível, desde que se trabalhe muito
e se tenha boas intenções.

ae

N_ovemb_ro ~e. ~991

O Sr. Elcio Álvares - Permite-me V. Ex~ um aparte,
Senador José Eduardo?
O SR. JOSÊ EDUARDO - Pois não, nobre Senador
E1cio Álvares.
O Sr. Elcio Álvares- Inicialmente, o pronunciamento
de V. Ex~, logo percebemos, representa uma trilha de discursos, todos eles preocupados com a situação económica do
País, e até com a versatilidade muito importante de tema,
porque, reC<?rdo-me, com. conhecimento de causa bas~ante
profundo. Hoje, V. Ex~ aborda um assunto que é altamente
preocupante,_ que é, realmente, a carga tributária. sobre o
cidadão brasileiro. E eu gostaria de aduzir que tivemos ã
op"ortunidade na Comissão de Assuntos Económicos de assistir
o pronunciamento da Secre.tária Nacional de Economia, Dorothéa Werneck, onde dois temas também afloraram. Estamos
falando aqui exatamente de uma perspectiva de desemprego,
de uma carga tributária, mas de dois pontos que merecem
também a atenção do Plenário do Senado e de todos aqueles
que estão preocupados com o cidadão brasileiro. LembroMme,
na ocasião fOi debatido O problema dos consórcios, a partici-'
pação dos consorciados. Aqueles que ganham salário, numa
média de classe média para baixo, já não estão suportando
mais em virtude exatamente de uma política·-econômlca nd
se.tor que está se refletindo de uma maneira danosa, tornando
inteiramente inviável a participaçãO doS ColiSóicioS. E o segundo ponto, altamente questionável, hoje é um problema nacional, as mensalidades escolares, fazendo com que o povo brasileiro tenha degradada a sua condição de cidadão. Evidente,
esses temas todos se interligam. É o painel da vida económica
brasileira que no momento não é muito saudável, não é um
painel que seja otimizante. Mas gostaria, em interferindo no
discurso de V. Ex\ como sempre noticioso, de fazer um registro a propósito. No momento em que o Brasil está vivendo
essa fase um pouco n.ega~ivista, _quero cumprimentar a Funda~
çãõ B"ãmerindus pela realização desse ciclo de debates "Brasileiro Ciâadão" üm cíclo de debates muito importante. Tenho
acompanhado, através dos veículos da mídia, a campanha
em torno desse questionamento, da cidadania do brasileiro.
Ela merece parabéns! É urna mensagem séria, vigorosa, de
homens preocupados com o destino do País; é uma mensagem
que nos leva a todos a uma profunda reflexão, não é apenas
um anúncio de um ciclo de debates, é um questionamento
que o povo brasileiro todo começa a se aperceber no instante
em que ele está discutindo a sua própria cidarlania. Esta a
razão da minha intervenção: levar, neste momento, os meus
cumprimentos a V. Ex~ pela preocupação constante com os
grandes temas brasileiros, mas também parabenizar de público
a Fundação Bamerindus pela excelente campanha que tem
realizado nos veículos de comunicação· brasileira, e principalmente. peJos resultados que surgirão na audiência desses brasileiros ilustres .que questionam a situação nacional, a indiscutível pergunta: o brasileiro realmente merece o título decidaM
~?
.
.
.
. .
.
O SR. JOSÉ EDUARDO - Agradeço ao nobre Senador
Elcio Álvares e já que V. Ex" abordou o assunto da campanha,
tenho o prazer, até, de trazer ao conhecimento da Casa que
ao_ proceder essa pesquisa nas ruas das cidades brasileiras,
ouvindo o cidadão comum, o transeunte, para_SJ.lfpresa nossa
tivemos esses depoimentos que estão sendo levados ao ar
e que mostram, inequivocamente, uma mudança, uma revolução no compOrtamento do brasileiro. O brasileiro está tómando consciência da sua cidadania e das Suas respo.nsabilidades
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na solução _dos seus própriOs problemas, tomando consciência

dt! que ternos que nos livrar do paternalismo estatal e de
que cada um tem que fazer a sua parte. Estamos, há mais

de 10 anos, envolvidos sempre com esse tema, promovendo
campanhas, e registramos, desta vez, esta mudança de cQmportamento, evidenciada nas respostas. Em maiS de 509_pe~~
soas entrevistadas, mais de 80% tiveram uma resposta positiva

no sentido de que, se eu não fizer a minha vida, ninguém

vai faZer por mim, o· que m6Stra uma- mudança cfe- comporta~
mente porque, anteriormente, era o contrário: 80% das res·
postas eram negativas- "O Governo não faz riá.da,o Governo·
tem que fazer, o Governo e· isSO, ·o Governo {·aquilo" -

e, desta vez, houve esta grande mudança. Realmente, eu acho
que está acontecendo uma revolução no Brasil neste momen·
to.
O Rrasil precisa de honestidade, Se;ied~de, trabalho e
boas intenções. O Brasil que produz não tem mais condições
de sustentar o BraSil que não produz. Por isso, precisamos
parar co~- a derrama permanente -e tratar de promover o
dese_nvolvimento para dar trabalho, salário digno e condiões
de VJda decente ao trabalhador brasileiro. Nós temos de adotar
uma política demo~áfica mais raCiOnaL Ú fufldã:infmtal é exi·
girinos· uma política econ6rnieà _qrie pre~eja a-geraÇão de mais
empregos; para que nOSsa jllve-n:tude tenha oportunidades para
trabalhar e prosperar.
A igualdade de oportunidade é o pricípio ·mais bonito
da democracia.
O Sr. Humberto Lucena --Y. Er me concede um aparte?
O SR. JOSE EDUARDO - Pois não, nobre Senador
Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Jost(Eci.uãido,
mais uma vez congratulo-me com V. Ex~ pela sua presença
nesta tribuna, versando tema da maior relevância para o País.
Aliás, devo dizer que os empresários que se -candidatam a
postos eletivos no Congresso Nacional devem ~er como exemplo a sua atuação. V. Ex• é a prova de que, na verdade,
podemos ter o empresáriO iitiStO de político. Muitos empresários- são eleitos e pouco trabalham nas com-issões ou no
plenário. V. Ex~, ao contrário, verii sendo presença permanente no Senado, honrando o empresariado brasileiro, sobretudo porque V. Ex~ aborda os temas mais diversificados, não
s_ó de natureza económica;-rnastãmbém de natureza social,
o que aliás bem explica a sua vinculaÇão ao Pai-tido Trabalhista
Brasileiro que tem como inspiração maior a figura do)il~Sque
cíVel ex-Presidente Getúlio Vargas, o grande desbravador_ da
legislação sociã.l no Brasil, conio sabi: V. Ex~ Subscrevo integralmente o discurso de_ V. f:x~ em meu nome e no de minha
Bancada, portanto, do PMDB:_V. Ex~ começou verberando
contra mais um desacerto_grítante, absurdo, perverso e injusto
do atual Governo, no que ta-nie à política econômica e, por
a política social, porque uma coisa tem a ver com outra. V.
Ex• profliga a decisão _do _Governo de manter congelada a
tabela para o desconto do Imposto de Renda Pessoa Física
na fonte, já no fim do- an-o, o que signifi~(l um verdadeiro
confisco_no já tão aviltado salário do trabalhador brasileiro.
Salientamos, também, que V. Ex• põe em relevo que o trabalhador de menor renda é o mais atingidio, o que é uma tremenda infustiça riuin país õfide ·a ConceritiaÇão de renda vem desafiando a argúcia e a competência de todos os governos._ Para
não dizer, também, a -inc_óm}Jctênciã de muitos governos.
Realmente, temos que tomar uma providência para que isso
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não perdure. se for possível até apresentando, nesses últimos
dias, um projeto de lei, obrigando o governo a fazer a correção
da tabela do Imposto de Renda na fonte. Veja V. Ex~ que,
no momento em que o Congress_o_ está paralisado diante de
Uip.a obstruáo, em face da obstinada posição do governo de
não abrir mão dos vetos à nova lei salarial, persistir na posição
de não corrigir- ã --tabela do Imposto de Renda na fonte é
uma contradição que não _pode, abs9_lut~~ente, s~radmitida
por- nOs, independentemente de legenda partidária . .[)aí eu
não me admiiar do aparte que V. Ex~ recebeu de ~olida~ed_ade
----: ate entusiástica - do nobre Senador Elcio Alvares, integrante da Bancada do Governo nesta Casa e vice-Líder do
Governo. Entendo, V. Ex~ também deixou claro, que é chega·
da a hora de marchar para o que costumocha_1p.ar de :'plano
económico alternativo", que não seja nem do Governo, nem
da Oposição, mas da sociedade, a partir dos partidos políticos, dos_empresários e dos trabalhadores. É evidente, nobre Sena~
dor José Eduardo, que, diante dos índices de inflação que
aí estão - 25% em outtubro - o Plano Collor foi um insucesso. Não adiante querer "malhar em ferro frio". O Minis:ti'o
Marcílio Marques Moreira, cuja competência, seriedade e_experiência Ii.a área internaciOnal ninguém pode discutir, está
fazendo o que pode. Ele tenta realizar uma gestão pragnátic~,
mas não se conhece mais nenhum plano económica. S. Ex'
está fazendo o possíve!, dentro da idéia que norteou a gestão
do ex-Ministro Maílson da Nóbrega- a da feijão-com~arroi:
h hora de repensar o Brasil, como diz V. Ex~, na linha de\
dar relevância ãs questões sociais, ~obret1:1do num país em
que -a Tmensa: mâ.ioria é constituída por trabalhadores do setor
privado e público. que não podem mais continuar a sobreviver
a duras penas, que estão perdendo emprego, estão submetidos
ao arrocho de salário, quase morrendo de fome e na mais
extrema miséria. Parabenizo V. Ex•, fazendo apenas um único
reparo ao seu discurso. V. Ex•, num certo trecho, diz: "Enquanto os_ trabalhadores das empresas privadas fic3m ao desamparo, os servidores públicos merecem todos os obséquios
e proteção da lei. Essa sit_uação precisa mUdar". Acho que
af não. Os trabalhadores tanto do setor privado como do
setor público têm Sido atingidos, da mesma maneira perversa
e injusta, pela política recessiva que V, Ex' condena dessa
tribuna.
O SR. JOSE EDUARDO -Agradeço a V. Ex• pelo seu
aparte. Sem pretender polemizar, quero apenas enfatizar o
p_rivilégio do funcionalismo público na estabilidade do emprego e n-as aposentadorias integrais que os trabalhadores do
sistema privado não têm e que os deixa numa situação extremamente adversa nesses momentos agudos de crise, perdendo
os-seus empregos e a sua já minguada renda.
A igualdade de oportunidade é o princípio mais bonito
da democracia.
Esses enipregos precisam ser remunerados com dignidade, porque a mola propulsora do progresso de um povo
é o aumento do poder aquisitivo da classe trabalhadora. E
a máquina burocrática do Estado não pode continuar desperdiçando o melhor desse esforço concentrado de trabalho, cobrando muito imposto de poucas pessoas.
Senhor Presidente, Senhores Senadores: acredito que todos nós, representantes do povo, temos de lutar por uma
plataforma de governo desenvolvimentista e justa, que pode
ser resumida numa expressão: L'mais.emprego, melhor salário,
menos imposto".
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Durante o discurso do Sr. José Eduardo, o Sr.

V. Ex• um aparte,

Mauro Ben_evides, Presidente, deixa a cadeira da presi~
nobre Senador José Eduardo?
déncia, que é ocupada pelo Sr. Carlos De'Carli, 2~ ViceO SR. JOSÉ EDUARDO -Pois não. Senador Eduardo
Presidente.
Suplicy.
O ·sR·_--PRESÍDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a
O Sr. Eduardo Suplicy- Cumprimento V. Ex• pelo seu palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
pronunciamento. Concordo com a ênfase maior da sua análise,
especialmente quando V. Ex~ convoca a Nação a dizer às
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia
autoridades económicas do Governo Collor que é neCessário
o
seguinte
discurso.) ~-sr._Presidente, Srs. Senadores, John
uma política que não cómbata a inflação e os problemas da
Maynard Keines, escrevendo sobre o problema da infalação,
economia brasileira tomando o rumo da recessão; que não
expressou-se da seguinte forma:
negue oportunidade de emprego a milhões de brasileiros que
"Na medida em que a inflação aVança e o valor
têm potencial e vontade de trabalhar e se vêem hoje nas
real da moeda flutua selvagemente de um mês para
filas de pedido de emprego, ameaçados pelas dispensas em
o outro, todas as relações permanentes entre os devemassa, como ressalta V. Ex~ no pronunciamento sobre o que
dt)res e os creQores, que formam o fundamento último
se registrou recentenieilte-e:tp. Sã9 Paulo. V. Ex~ também_enfado Capitalismo, se tornam tão completamente desordetiza como, neste iristante de dificuldades, gafantir lnaís e-nlprenadas que passam a não ter sentido; e o processo -de
go, melhor salário e menos impostos. Aqui, pfeZido -Senador
ag_uisiçªo de riqueza degenera em jogo e loteria ( ... )
José Eduardo, acredito seja necesSário- de f~tQ_ racionalizar
não há meio mais sutil nem seguro de revirar a base
o sistema tributário brasileiro. Teríamos que pensar numa
da sociedade do que corromper a moeda. O processo
fonna mais flexível de levar trabalhadores e _empresários à
mobiliza, para a destru~ção, todas as forças ocultas da
mesa de negociações, jUntamente com o Governo. No exame
Jei económica e~q faz de tal modo _que nem mesmo
do valor adicionado e_m cada scgnlento da ecOnomíã~ abir-seum só homem em um milhão é capaz de diagnosticar."
iaiD os dados na mesa, para se observar, exatamente, a parte
que está indo para imposto, jurOS, aluguéis, salários e para
Sr. Presidente, no momento em que, no Brasil, a inflação
os lucros. Tomando-se isso-maiS transparente, pOderia o Go- retoma sua trajetória ascendente, duas grandes discussões tenverno dialogar com as partes, como, aliás, ocorreu em _outro_s dem a ocupar o espaço institucional destinado à construção
países, e pensar até numa eventual redução de alíquotas para de novos instrumentos políticos para reverter a conjuntura
certos tipos de impostos, que, pelas suas conseqüênciaS pode- económica.
ria resultar, inclusive, em maioi:' arrecadação para o Governo.
A primeira diz respeito à necessidade urgente de um
FOi essa a- experiência, por··e:Xériiplo, ocorrida_ nos Estados novo equacionamento da política salarial, de modo a criar
Unidos em alguns momentos da sua História, quando, ao a iserção de alguum mecanismo de proteção do poder aquisise baixar alíquotas, o resUltado ãcabou send-o uma maior arre- tivo dos salários, em face da escalada dos preços.
cadação de impostos e ma"ior possibilidade do próprio GoNeste ponto desejo lamentar que, apesar de todos _os
verno investir em áreas impOrtantes para o desenvOlvimento esforços da Oposição, o Congresso Nacional até agora tenha
da economia. Tal procedimento ocorreu durante o Governo mantido todos os vetos apostos pelo Senhor Presidente da
John Kennedy. Na Argentina, no primeirO semes_tre deste República à nóvã Lei Salarial.
ano, houve o caso da indústria automobilística, onde trabalhaA segunda, de natureza mais ampla, refere-se à convedores, empresários e Govetno chegaram a um entendimento l).iência -~a retomada da indexação da economia como forma
que viabilizou a garantia do aumento da produção e do empre-- de c_onvivêncía com o- fenômeno inflacionário, enquanto a
go. Acredito mesmo que houve uma maior arre~adação de busca de alternativas de políticas económicas não_ se consorecursos, possibilitando ao Estado equilibrar ã.s suas finanças. lidiar, através de um desempenho razoável.
Isso tem sido objeto inClusive da análise e da reivindicação
Na prática, ambas confundem-se e tendem a expressar-se
de diversos se tores sindicais. Ainda ontem, perante o Ministro em um mesmo plano político.
da Economia, Fazenda e Planejamento-; Marcflio Marques
A retórica governamental de que a indexação geia inflaMoreira, o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São ção, não possui consistência ·prática, confOrme Vf':m __ Se-ndo
Bernardo e Di ade ma, ..Vicente Paulo da Silva, que é também comprovado durante estes meses de economia "Desindexadirigente da Central Unica dos Trabalhado_r5:_S, colocou suas da". Ambos os fenómenos- ínflação e indexação- funcioproposições sobre como viabjlizar a continuidade da _empresa
de maneira-entrelaçada, e m~!!mO simbiótica, sendo, ao
Ford no Brasil. Esse dirigente sindical foi, inclusive, aos Estaos mesmo tempo, causa efeito uma da outra, numa reciprocidade
Unidos, para buscar, juntamente com os di!igentes dã. empre- que não pode ser rompida isoladamente, sob pena de estimular
sa, uma forma de garantir a continuidade de _suas operações -a desorganização da economia, como, aliás, vem ocorrendo
e, em especial, o aumento de OportUnidades dC einprego. no Gaverrio Collor.
Avalio também que se faz necessário riCIS-jU.Otarmos ã preoCuSegundo o professor Marcos Cintra Cavalcanti de Albupação de V. Ex' aqueles que estão na miséria absoluta. Temos querque. "enquanto houver inflação, a índexação é uma ânco~
que ter como objetivci fundamental, sem prejuízo do combate ra sem a qual não há como balizar as decisões económicas".
â inflação, o crescimento_ da_ economia com maior-justiça, Ê a única forma de evitar que os preços nominais se tornem
procurando-se, no menor espaço de tempo possível, erradicar destituídos de qualquer conteúdo de informação económica
a miséria que ainda assola milhões de pessoas ·em nosso País. e de ev~~~ra __4ola~ização e o dsco de: laóçar a "ecóno_~ja_ ~O
O SR. JOSÉ EPÚARDO -Agradeço a V Ex· pelo seu espaço ela híper ou da_ estagfl.ação.
aparte, que vem enriquecer o nosso pronunciamento. Muito - E ejustamerite-este-o dilenia que se enfrerita hoje quãlido,
por_ um_a deformação conceituai, a TR tende a comportar-se
obrigado.
_como_ um indexador imperfeito e localizado, e, exatamente
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

"ªI!l
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por embutir expectativas inflacionárias cresCentes~-impulsiona
para cima a curva -da inflação, desequilibrando ainda mais
os_ preços relativos da economia.
A indexação informal, por outro lado, continuou presente
ao longo dos últimos meses, a partir do Collor II, e a pressão
dos custos tem conduzido as empresas a repassarerrrsistematicamente para os preços os efeitos de uma política monetária
restritiva, prática essa bastaitte intensificada após a fase de
flexibilização ou descongelamento, inclusive com a alta crescente, para não dizer vertiginosa, das taxas de ju_ros que são
utilizadas pelo Governo, sob o pretexto de comprimir a demanda, quando a economia está em recessão e~ portanto,
ninguém dispõe de dinheiro para comprar.
Desse modo, apenas o fator trabalho continua a ser mantido sob rígido controle e o desgaste da correspondente contrapartida financeira atinge níveis inaceitáveis, justámerite pornão dispor dos artifícios utilizados pelo Governo e por empresáriOs para proteção dos valores contratados.
Fica patente a necessidade de índices confiáveis para o
restabelecimento de mecanismos, visando uma proteçáo míníma do valor referencial da moeda, via reindexação, principalmente se considerada a incomum erosão do poder de compra
dos salários.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é importante situar corretamente a questão da política salarial, que não pode ser tratada
como um subproduto da política económica, no melhor figurino do Fundo Monetário Internacional, que, para ter a sua
Cãrta de Intenções assinada com o Governo exige uma ~érie
de condições cujo limite, porém, é o respeitoã pessoa humana.
Não se pOde, como dizia Tancredo Neves, pagar os compromissos da dívida externa â custa da miséria e da fome
do povo brasileiro . . . :. . palavras, aliás, que foram repetidas,
em alto e bom som, em todas as praças públicas do Brasil,
pela autoridade moral e espiritual de João de Deus, o Papa
João Paulo II, na sua recente viagem ao Brasil.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, através ·de uma re·
trospectiva histórica, evidencia-se que o Brasil desconhece
uma política econ6tiiica centrada na manutenção do poder
aquisitivo dos trabalhadores, de acordo com_ q___gue dispõe
a Constituição, ao contrário do qtÍe se verifici -em outros
países, onde .a adoção de medidas relativas aos salários é
impulsionada pelo reconhecimento da necessidade de preservação do seu poder de compra, até para manter o nível de
atuação do mercado interno, em um sistema que se diz_ capitalista como o nosso.
Quando as discussões se acirram as tendências sociais
crescem, é muito comum deslocar internacionalmente o eixo
dos debates, questionando a validade das metodologias empregadas na apuração dos índices de preços que, em última
análise, servem para medir a inflação e, teoricamente, apenas
referenciam os acordos salariais.
Várias instituições Publicam, mensalmente, esses índices
com a finalidade de mensurar a variação dos preços dos bens
e serviços de consumo familiar ou pessoal, a partir de um
padrão. Todavia é muito comum ocorrerem discrepâncias
substanciais entre as diferentes taxas divulgadas, o que acaba
por confundir a opinião_ pública e falsear as bases do debate.

e

Na verdade, esses indicadores possuem metodologia de
cálculo internacionalmente reconhecida, e as divergências têm
causas reais e, aparentemente, simples e explicáveis, tais como
a data da pesquisa básica de padrão de vida, abrangência
I
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geográfica, abragéncia de renda, fórmula de cálculo, período
de referência da pesquisa de preços e composição da cesta
de bens e serviços.
A gênese do prolema, porém, não está nas metodologias,
mas na _manipulação das bases de cálculo de que historicamente se têm servido as equipes económicas, para triinimizar
os resutlados desfavoráveis às políticas que ordinariamente
implementam.
A importância conceituai desses indicadores transcend~
o aspecto puramente referencal da medida em que servem
como fontes de questionamento das políticas de governo, porque retrataram o seu grau de eficáCia ou inefícácia na solução
dos conflitos macroeconômicos. Na realidade. o que se coloca em dúvida é a credibilidade
~esses indicadores - e _!ia própria equipe económica- enquanto referencial legítimo: o índice não pode estar sujeito
a casuísmo ou ser objeto de desconfiança por parte da sociedade, portanto, as manipulações devem ser condenadas por
descaracterizarem o instrumento, através da perda do valor
referencial, via ausência de credibilidade.
Essa questão, Sr. Presidente e Srs. Senadores~ é_ tão séria
que recentemente, as sucessivas manipulações~ denominadas de ''expurgas''__-:-: aca~a~~m por compromet~r a imagem
inst1tücional do IBGE, imagem construída ao longo de décadas de trabalho sério e que, em pouco tempo, foi minada
por meio da perda de credibilidade da instituição.
À medida em que esses expurgas se tornam expressivos,
o índice de inflação deixa de refletir o comportamento real
doS preços e se descaracteriza como referencial. No quadro
atual, a situação é agravada por não estar a economia inteira
e formalmente indexada; conseqüentemente, os agentes económicos, ao confrontar os índices divulgados pelo Governo,
com o comportamento do mercado e perceber que eles não
expressam a inflação real, tendem_ a procurar outros balizadores mais significativos, como o desemperiho do dólar e do
ouro, e passam a criar indexadores próprios, contribuindo
para desorganizar o mercado e incrementar a inflação. Na
outra ponta, ficam os salários desprotegidos e incapazes de
preservar o valor contratual.
Aliás, a respeito dos expurgas dos índices de inflação,
lembro, historicamente, o caso do expurgo, que se tornou
até jocoso, do preço do chuchu, ao tempo em que era Ministro
do Planejamento, durante o· autoritarimso militar, O a-tua!
Deputado Delfim Netto. E agora, no Governo CoiJor; tivemos
há poucos dias, para surpresa geral da sociedade, o expurgo
do preço dos aluguéis, porqu-e subiram de tal maneira_ que
a sua presença n·o cálculo do índice de inflação passou a ser
indesejável no momento em que o Governo fazia um esforço
para baixar os índices de inflação mensal.
~isso o que está acontecendo ágota no _QOvenlo C6I10r.
Tóâãvia, seria injusto atribuir a este Governo a éxclusiw
vidad~ desse tipo de manipulação. A- manipulaÇão tem sido
prática constante na história econômica recente. O que torna
mais peverso o seu resultado neste governo é que a ausência
da indexação- que foi responsável pela manutenção da relativa paz social no Governo Sarney -deixa a economia inteiramente desprovida de instrumentos de proteção da moeda nas
suas funções básicas de reserva de valor e méio de troca.
Nesse contexto, os trabalhadores ficam sem nenhum mecanismo de defesa contra a erosão do poder de compra, dos
seus- salários.
Si. PreSidente, Srs. Senadores, a propósito, quero lembrar que, quando era Presidente da República o atual Senador
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José Sarney, e eu presidia o Senado, tive oportunidade_ de
procurar S. Ex~ para levar-lhe as minhas preocupações com
o risco de uma possível convulsão social, que a hipetinflação
podia nos trazer, que talvez até forçasse uma mobilização
popular no sentido de sua renúncia à Presidência da Repú~
blica.
O ex-Presidente José Sarney, para me tranqüilizar, dizia:
"Não haverá convulsão porque está tudo indexado''. Realmente, foi o que aconteceu. Poder-se-á dizer que vivíamos,
então, num tempo de muita ilusão, mas o fato é que, _na
época, a inflação estava alta, os-pn~ços sU&fam, _mas os trabalhadores não pagavam sozinhos a conta, pois havia a indexação
salarial. Durante o Plano Cruzado, o Plano Bresser e_ o Plano
Verão, tínhamos o célebre gatilho, que disparava cada vez
que a inflação atingia um certo patamar !llensal, para evitar
que_o trabalhador fosse o mais prejudicado pela política de
combate à inflação.
O Sr. Marco Maciel- Permi1t~-me V. Ex• um aparte_?_

O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois mio, nobre Sena~~

.

O Sr. Marco Madel- Nobfe Líder da MiúOria, SenadÕr
Humberto Lucena, gostaria de interromper o seu discurso
para fazer duas rápidas observações. Em primeiro lugãr, como
sabe V. Ex\ e os jornais vêm registrando, q _Governo está
obtendo significativas vitórias sobre_ a inflação. Inclusive órgãos insuspeitos corno a FIPE, dã UO.i\·ersidade de São Paulo,
mostram, pela leitura da última amostragem feita, com fundamento na última quadrissemana, que a taxa de inflação acusa
queda. É um fato que toda a sociedade está constatando,
porque esse levantamento da FIPE, de alguma fonna, bate
com outros levantamentos que o Governo está-realizando,
inclsive através de instituições idôneas, com9 a Fundação IBGE. Por outro lado, devo dizer também, e aí louvado num
outro órgão do Governo, mas também insuspeito, o IPEA,
que a economia já dá sinais de que retomar o seuj processo
de crescimento. Quem lê a Carta Econó~iC? 9o JPEA! .~dição
de novembro, verifica que já se estima que este ano tenhamos
crescimento. Um crescimento modesto, coino_ tem que ser;
não podemos pensar mais naqueles crescimentos- espetaculares
da década de 70, um crescimento modesto, mas já um crescimento. É um crescimento estimado em t9rno ·de 1%, rn&S
isso nos indica que a década de 90 não será mais como foi
a década de 80, uma década perdida) ou seja, vai ser uma
década em que se vai ter um desenvolvimento com estabilidade. É sempre bom lembrar que a inflação é uma doença
que precisa ser combatida. Às vezes a indexação nos dá a
sensação de que a inflação não é um m31 1aô g.rand~; ilUde
o paciente, ilude o doente, e o cidadão tem a sensação de
que está engordando, quando na verdade está é inchando,
porque a indexação pass~ à sociedade a idéia ~e que a inflação
existe, mas não__ é_ ruim, quando na realidade a inflação é
sempre ruim. Ela sempre penaliza o trablhador. Ela semPre
penaliza o assalariado, que paga um tributo indiret~J- muitãs
vezes sem o sentir, e sempre beneficia, corno todos sabemos,
os grandes especuladores e os detentores de capital. Daí por
que, a meu ver, o Governo do_ Presidente Collor está_ rr1uito
certo, ainda que isso arroste com a impopularidade no inomerito, está muito certo ao combater c enfrentar a _questão da
inflação. E o está fazendo. devo dizer, não_ sem dificuldades,
mas já com algum êxitõ-. AS. taxas que não_,sãó tão .elevadas,
já são cadentes, como acabo de dizer a V. Ex~, com-base
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na___ ú_ltima quadrissemana, e estimamos que no começo do
próximo ano já esteJamos com ela- em patamares adequados.
Por outro lado, em outros fronts, o governo busca dar passos
que são importantes para que retomemos um desenvolvimento, friso, Com estabilidade. Que iniciativas são essr.s? A renegoc;iaçáO com o FMI. ·Possivelmente na segunda quinzena de
janeiro já teremos concluído as nossas negociações com o
F~l e, ao mesmo tempo se processam as ·renegociaÇõêS-âó
serv_iço da_dívi_da. Já conseguimos negociar os juros atrasados,
e ago.ra e_~til1_latpos, quem sabe até março, quando o Congresso
Nacional retomará as suas atiyidades, quem sabe se em março
já estejamos aqui discutindo e votando um acordo sobre a
renegociação do principal. Tudo isso, nobre Senador Humberto Lucena, nos mostra que, em que pese as difículdades
que-erifrentamos, o Governo vem obtendo algumas vitórias.
E. lógico que vivemos um problema econôrnico grave, que
esse problema reverbera, perpassa para o plano social, mas,
de o~tra parte, não pqdemos desconhecer, negar que já conseguiinos algumas vitórias. Sei que tivemos uma crise econô~
mica, mas o Governo sabe também que a solução é_ política.
Dai -por que eu, mais uma vez, defendo aqui o ponto de
vista, que tem ·sido defendido por ilustres companheiros aqui
nesta Casa, inclusive V. Ex~ de que é hora de nos sentarmos
à mesa para negociarmos um grande acerto político, um acerto
político que faça com que, independentemente das nossas
aspirações pessoais, independentemente dos programas partidários que os Partidos têm obrigação de defender, possamos
buscar o entendimento que tem em miia, eni primeiro lugar,
enfrentar e resolver essa crise económiCa e fazer com que
o Pafs assim retome o seu processo de crescimento e ·a- faça
com justiça social, e o faça sem inflação, e o faça de sorte
que possamos ter um projeto efetivamente sustentado de crescimento que seja, em verdade, algo que melhore a condição
de_ vida do nosso povo. Era o que gostaria de dizer a V.
Ex~, no momento em que interrompo a manifestação que
o ilustre Líder Humberto Lucena faz, neta tarde, aqui no
Senado.
O SR. HUMBERTO LUCENA ~ Nobre LÍder Mareo
Maciel, agradeço a a participação áe V. Ex~ no -debate:
EX" sSabe que não apenas nesta tribuna, mas através de entrevistas e no próprio Coilsell~o da República, como em recente
encoriiro ínforrnal -com o Senhor Presidente da República e
a-Presidência das duas Casas do Cc:mgresso --a~ Lideranças
da Maioria e da Minoria - reafirmei que o entendimento
nacional que nós preconizamos passa muito mais pela idéía
de se costurar, entre o Governo e a sociedade, um plano
económico alternativo que não seria, portanto, nem 9o Qoveino e· nem da OposiçãO: Seria da sociedade, a partir dos
p-artidos políticos, dos empresários e dos trabalhadores, com
fases distintas, com um programa mínimo de emeigência, de
curtíssimo prazo - medidas de curto prazo e medidas de
médio prazo.
V. Ex~ falou, há pouco, que a inflação tende a cair. O
Governo Fernando_ Collor vem dizendo isto desde o começo.
Logo que foi lançado o Plano Collor, a idéia era de que
em abril a inflação seria zero. Inclusive, foi inCluído no Plano
Collor a_ prefixação de preços e salários. No primeiro mês
de aplicação do Plano, a inflação atingiu 3%, e, aí; a Ministra
Zélia Cé!rdos~ _de Mello propôs logo a extinção da política
d~ pref~~ação de pr~ços e sãl_CÍ:riqs, que não chegou, sequer,
a s_~r exe~utada. A i9.flação continuou subindo, até que, quando chegou a quase 30% ao mês, o Governó" mudou a sua
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política económica ortodoxa para heterodoxa para o Plano
Color II, trazendo novo congelamento de preços e saláriqs.
Só que dessa vez congelaram~se apenaS os salários, porque
os preços ficaram apenas -ãaffiinistrados, _subi rido permanentemente. Agora V. Ex~ fala que a inflação tende a reduzir~se,
quando sabemos que a inflação de outubro foi de 28%. Portanto, pelo contráriO, o que está havendo é um recrudescimento
do processo_ inflacionário. Lamentamos que isso esteja ocorrendo, mas é um fato. E a verdadeira inflação não é nem
a divulgada: quem poãe medir a inflação real é a dona de
casa no supermercado, semanal ou mensalmente, _ao fazer
as suas compras. Ali é que se pode saber como os preços
estão subindo e como cada vez mais os saládõs -estão baixos
e, portanto, a massa trabalhadora já não t_em condições ~íni
mas de sobreviver.
Daí por que; nobre Senador M-arCO Maciel, a tese que
defendo é de também se reindex:ar os salários, porque no
Brasil, atualmente, como disse há pouco, tudo está indexado,
só não o estão os salários. Todos os ganhos de capital estão
indexados. O Governo, há pouco, indexou os tributos; os
aluguéis estão indexados, os juros estão indexados, os contratos, de um modo geral, estão indexados. Quando não são
pelo índice são paroutro, inclusive a Taxa Referencial Diária.
Só os salários repito, não são corrigidos.
O que quis lembrar foi que, no tempo do Governo Sarney,
quando tínhamos a indexação geral da economia os ganhos
de capital estavam indexados, mas também os _salários. E,
aí, o trabalhador vivia numa situ-ação que eu não diria-Confortável, mas na qual, pelq menos, tinha como comprar no dia-adia para sustentar a si e a sua fami1ía.
O que é mais indispensávcf, portanto, _s9bretU.do nessa
eme:çgência, é a teindexaçâo dos saláriõS-corno única forma
de socorrermos, de maneira urgente- urgentíssima, a classe
trabalhadora.
O Sr. Nabor Júnior- V.-Ex~ me permite um aparte?
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V.- Ex•
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvirei o aparte de
V. Ex•, mas, antes, o nobre Senador NaborJúnior, que já
o havia solicitado.
O Sr. Nabor Júnior- V. Ex~ diz bem quando apenas
os saláriso não fOram indexados. O Gove:rno acaba ·de criar
um indexador para a cobrança dos seus tributos e dos seus
impostos. As empresas estão indexando todos os_ dias. E tudo
aquilo que depende de fixação de preço por parte do Governo
está sempre acima da inflação. Veja o caso das pas-sagens
aéreas, por exemplo, que é um órgão do Governo, o DAC,
quem fixa os índices de reajuste das passagens, já aumentaram
mais de 500% neste ano; e- a inflação está em_çerca de 280%.
Os combustíveis, também, são fixados pelo Governo e estão
acima da inflação. Ainda ontem foram aumentados. As tarifas
telefônicas, as tarifas de energia, todas essas tarifas _fixadas
pelo Governo estão acima da inflação. Quer dizer, o Governo
está indexando tudo, menos os salários. Essa situação é que
não pode mais continuar. V~ Ex~ tem razão e _r~ceba,_nesl:e
instante, a: minha solidariedade pelas oportunas colocações
que faz, em nome do PMDB, na tribuna do Senado Federal.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V~~EX' um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a V. Ex•
Com prazer, ouço o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
e, depois, o eminente Senador EduardoSuplicy.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Ouvindo o discurso
de. V. Ex~. abordando tão importantes questões_ nacionais,
verificamos que o nível de consciência do orador cabe perfeitamente dentro das diretrizes do nosso Partido, o PMDB. A
defesa do trabalhador que V. Ex~ faz é, acima de tudo, madura,
atual, porque a questão salarial tem sido um verdadeiro embate, tanto nesta Casa como na Câmara dos Deputados, e por
força dos vetos, no âmbito do Congresso Nacional. Ontem,
vimos que vários vetos foram igualmente mantidos, no que
se refere à Lei Salarial. Sentimos perfeitamente que a manutenção dos_ vetos não _se deu propriamente por uma ação partidária, mas por uma problemática econômica do País._ Chegamos ao cúmulo! O salário é irrisório, o salário é miserável,
o salário é humilhante para o trab_alhador, q~a~ ouvimos 4os
Srs. Governadores, dos Srs. Prefeitos e de empresários, a
afirmativa de que a subida do salário mínimo é a falência
de entes estatais e empresas privadas. ou, por outro lado,
é o desemprego que se acresceria em suas taxas, por força
de uma pequena atualização salarial. Esse quadro é desesperador. Não sei como podemos dar um tratamento adequado
ao País com o desrespeito humano que significa o salário
irrisório, o salário inexpressivo. Não quero, no entanto, me
alongar dentro da fala de V. Ex~, porque nela já há os méritos
que estão em mim e que eu poderia apenas projetar pela
segunda vez, já que V. Ex~, como Líder do nosso Partido,
diz aquilo que é uma verdadeira sintonia conosco. ()"uero
apenas apoiar a palavra de V. Ex~, aplaudi-lo de viva voz
aqui no plenário do Senado e desejar que o discurso de V.
Ex~ seja escutado pelo Palácio do Planalto por esses ouvidos
_seus de cera d_o Palácio do Planalto. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- As palavras de V. Ex•
me sensibilizarain, nobre Senador CiQ_ Sabóia de Carvalho,
e-nãO me supiú!Odein porque conheço V. Ex\ a sua maneira
de pensar e, sobretudo, as suas arraigadas convicções na linha
de defesa do~ direitos sociais- dos trabalhadores. V. J::x~, por
isso mesmo, é um dos peemedebistas mais autênticàs- deste
País e do Ceará.
Concedo o· ~P~rte ao nobr~ Sen~dor Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Humberto Lucena,
V. Ex~ chama a atenção para a disparidade de tratamento
em termos da remuneração dos proprietáriOs da capital e
dos assalariados em geral.
Com propriedade faz~nos observar de como, no presente
Governo, a diferença de tratamento tem se acentuado. Aos
trabalhadores se nega trajuste adequado de sua remuneração,
segundo os índices de inflação. para os exportadores, a taxa
cambial varia muitas vezes até à frente da inflação, senão
pari passu com a inflação. Para aqueles que aplicam os seus
recursos no _mercado financeiro, os diversos índices, seja a
TR ou outros, garantem também a variação da remuneração
segundo a inflação e, muitas vezes, a mais do que a inflação.
Há certas situações, Senador Humberto Lucena, que são ainda
de maior disparidade e de responsabilidade do próprio Governo. Refiro-me àquilo que está por ser perpetrado por uma
das maiores empresas da administiaÇâO do Governo Fenlarido
Collor de Mello. Refiro-me ã maneira segundo a quala Eletrobrás está por decidir CO!lJ respeito ao pagamento de fornecedOres de serviços para algumas de suas prinCipais empresas.
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Eis que há poucos dias a Associação- dos- FunCioiláriOs da
Eletrobrás chamou a atenção para um estudo realizado pela
própria direção da empresa, que está prestes a lançar debêntures, que seriam a base segundo a qual os fornecedores,
credores da Eletrobrás, seriam pagos por serviços pi-estados
em 1989 e 90. Reconhece-se a dívida, muito bem! A Eletrobrás
deixou de pagar por certos serviços e precisa pagar aos fornecedores, em geral empresas de grande importância no mercado
de construção civil pesada, no Brasil. Mas, qual é o tratamento
dado neste caso? E a variação do Índice Geral de Preços
no mercado, mais uma certa proporção - 12%, antes 6%.
E ainda: uma das formas propostas é, inclusive, de que a
correção seja a correção da própria tarifa de energia elétrica
que, em alguns casos, vai ser maior do que a variação do
lndice Geral de Preços de mercado. Ora, Senador Humberto
Lucena, trago isto como exemplo de distorção que poderá
ser perpetra ta para enfatizar aquilo que V. Ex• está colocando
no seu pronunciamento. Para os trabalhadores, os índices
de correção monetária são arrochados; para fornecedores de
serviços ao próprio Governo, está~se querendo pagar mais
até que a inflação. Nesta tarde, estou dando entrada a requeri~
menta solicitando ao Tribunal de Contas da União que faça
uma auditoria sobre essa operaçã<r,-antes que ela seja consumada. Mas resolvi inserir isso· como mais uffi exemplo dentro
dos aspectos de ordem geral que V. Ex' está enfatizando no
seu pronunciamento. Muito obrigado.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Eu que sou grato a

V. Er, que .lustra com um fato concreto as denúncias que
estou fazendo da polftíca salarial perversa que vem sendo
praticada pelo atual Governo.
Lembro também a V. Ex•, nobre Senador Eduardo Suplicy~ e aos demais Srs. Senadores_que, por ocasião da discussão
e da votação nesta Casa da chamada nova lei de locações
residenciais, tive a cipoitUnidade de resistir, ju-nto com outros
Senadores, à aprovação de alguns dispositivos que, a nosso
ver, seriam danosos do ponto de vista social.
Agora, decorridos poucos meses, já- estão aí os efeitos
calamitosos. O númerO-âe despejos está subindo assustadoramente e o reajuste dos aluguéis é astronómico.
Avalie V. Ex• que o que se anuncia é que até -o final
do ano o índice dos reajustes será de mais de 500%, baseado
em índice estabelecido em lei para corrigir o valor dos aluguéis.
E, de um modo geral, os aluguéis são pagos, talvez em
·
sua grande maioria, por assalãriadós.
Mas os assalariados não têm correção_ dos seus ganhos,
enquanto os aluguéis que pagou são indexadqs e, por conseguinte, ficou sempre muito acima do que eles podem pagar
mensalmente, o que representa, sem dúvida nenhuma, mais
um aspecto por demais injüsto da política social do atual Governo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o desgaste, intencional
portanto, da credibilidade dos índices de infalção é demonstrado facilmente ao analisar as políticas salari~is dos últimos
períodos da vida económica brasileira.
_
Tal realidade identifica-se facilmente através dO estudo
"A necessidade de uma política salarial no Brasil", publicado
pelo Departamento Intersindica! de Estudos Sócio-Económicos (DIEESE). Esse estudo desmarcara a falácia de que a
indexação _salarial gera inflação, pois demonstra de m!'llleira
cristalina que, mesmo em fases de políticas restritívas~ Quando
os salários foram usados como variável preferencial de- ajuste,
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ordotoxa adotada pelo Governo de plantão não
conseguiu reter a inflação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a análise do momento
económico atu~l não pode prescindir de algumas considerações históricaS, para colocar a discussão das alternativas a
partir de urna perspectiva correta.
A elevada concentração da renda nacional - onde o
1% mais rico detém 15,9% da renda gerada, segundo dados
da PNAD/89, e os 50% da popufação econo:gticamente ativa
aprõpriãm-se de aperias 11,2% -não foi fruto do acaso·nem
pode continuar a ser eS'camote"ada na hora da construção d.:>s
modelos teóricos de desenvolvimento.
--MesmO em São Paulo, onde a renda é menos concentradfa, os 20% mais ricos apropriain~se- de 55,7%, enquanto
que oS 40% mais pobres ficam com a modesta fatia de 12%.
A participação dos rendimentos do trabalho nessa mesma
renda_nacion~l decresceu de 46,7%, em 1984, para_ o patamar
de 38,0% em 1988, e tende a cair ainda mais vertiginosamente,
caso persista a atual política económica.
Os efeitos da política monetária excessivamente rígida
atingem o assalariado de mais baixa renda através do desempregq·e da queda do seu já baixo poder de compra.
Aquels que não querem a reindexaç_ão_, ah::gando que
a mesma cria rigidez no tocante à possibilidade de queda
futura da espiral inflacionária, a resposta incontestável vem
fortalecida pela experiéncia dos períodos onde a ausência da
indexaçao salarial por si só não conseguiu reVerte-r o Cenário
inflacionário nem propiciar condições para a desejada estabilidade.
O universo de causas estruturais, muito mais complexo
e abrangente, associado âs políticas económicas equivocadas,
desautoriza a busca d_as raízes do processo inflacionário no
-tratamento conferido aos salários ou mesmo mecanismos de
indexação. Mesmo porque, nos últimos vinte e cinco anos,
as equipes económicas responsáveis pela formulação dos modelos implementados usaram largamente o recurso da indexação, sempre com conOtação restfitiva, e a história ensina que
foram persistentes e diversos os patamares e a trajetória do
caminho inflacionário. Consoante o estudo do DIEESE, "são
particularmente ilustrativos os períodos 1965/70 e 1983183,
quando a inflação teve comportamento decrescente no primeiro período e crescente no segundo".
0 sr. Oziel carneiro- Perfnite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço, V. Ex• nobre
Senador Oziel Carneiro.
O Sr. Ozlel Carneiro~ Nobre Senador e Líder do PMDB,
Humberto Lucena, em função da indexação, eu gostari~ de
emitir uma opinião de que a indexação plena, sem dúvida,
é prejudicial às categorias sociais de_ menor renda. Isso j_á
eStá provado estatisticamente no Brasil, porque, exatamente,
naqueles períodos em que houve indexação plena, a inflação
acelerou-se mais. Por outro lado, cbmo a indexação plena
cria na sóciedade um estado de espírito de que não se está
perdendo nada, porque a correção está compensando, a sociedade procura acomodar-se, e as pessoas que têm melhores
recursos, principalmente aquelas que têm ativos financeiros
maiores, buscam o lucro mais fácil em prejuízo exatamente
desta_ camada da população que V. E~, com multo acerto,
está defendendo. O que é preciso, efetivarnente, é que o
Brasil yolte a produzir, volte a se desenvolver, porque só
poderemos, sem artificialisillo. melhorar os _salários se, efetivamente, houver uma melhoria na procura de mão-de-obra.
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Na situação em que o Brasil se encontra, com essa política
recessiva e, sobretudo, com essa política de juros altos, até
poderíamos admitir que a correção plena, a indexação plena
teria, de imediato, uma resposta que talvez fosse diminuir·
um pouco os juros reais: Mas isso seria também ilusório,
porque sempre quem teria a correção menor seria o assalariado e o poder do salário seria, efetívamenté, corroído. Na
política econômica do Governo, com6-jã fóf cô:frlgldo-ô fiatamento em relação à inflação, corno o Banco Central, objetivamente ou por medida predeterminada, mas em razão de queda
da nossa reserva cambial, foi obrigado a sair do mercado
dos juros flutuantes, o que se verificou é que- nunca o deságio
entre o dólar comercial e o paralelo esteve tão próXimo. Porque _o Governo estava cOiítHbuindO para enriquecer um mercado restrito com a presença assustadora de especuladores.
Portanto, o que precisainos ericbiltrar é uma maneira de Compensar salários, mas sem, efetiva.Inertte, uin-a indexação determinada, ou predeterminada, porque isso levará, sempre, ao
auemento da inflação. A recessãO nOs COlocará na estagnação
da inflação. A recessão nos colocará na estganção ~ o País
viverá, cíclica ou permanentemente, essa situação, que já peidura por muitos anos.
Era o que tiilha a dizer a V. Ex'

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouví, com. atenÇão,
o aparte de V. Ex~ e, apenas, nobre Senador Oiiel Carneiro,
deixei claro que a idéia da reidexação geral da economia é
para que se indexe, também, os saláriOs, que são os únicos
que não estão corrigidos no momento, porque o resto está
-esta é que é a verdade. Eu-já diSse aqui e repito: oS ganhos
de capital estão todos indexados; a ciranda financeira está
af novamente o overniglit voltou a ser praticado, os juroS
estão subindo pelo elevador e os salários esfão lá embafxo.
Mas estou me referindo a uma medida de emergência, enquanto temos tempo de repensar a economia do País e adotar
providências que posSam, como diz o Governador dti -São
Paulo, Luís António Fleury, remover as causas estruturais
da crise económiCa. No- momento, portantO, Senador, nãohá como deixar de reconhecer que_ só corrigüido o salário
se pode praticar a justiça social no País. Os noSsoS trabalhadores não têm condições mais de suportar as- dificUldades
de vida nem os do setor privado, nem os do _setor público
- se não tomarmos essa medida - e daqui faço uril apelo
veemente ao Senhor Presidente da República -de prontos:ocorro; caso contrário, poderemos amanhã marchar para uma
convulsão social no Brasil, convulsão social que foi evitada,
repito mais uma vez - no G_overho ·JOSé "Sai"ney por Conta
da indexação salarial. No Governo anterior essa -politica tinha
o apoio entusiástico, aqui, de muitos Senadores, qoe_ hoje
apóiam o Governo Cof1or, inclusive do Senador Marco ~a_ci_el,
que é hoje o Líder do Bloco de- Apoio ao Governo-, riesta
Casa.
·
--- ·
Portanto, ela nãO é-nova, mas é ti.mii-riledida que deve
ser refletida e tem que ser colocada na mesa ·de discussão,
nessa hora em que estamos sentindo que não é mais possfv"el
conter a revolta popular.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Tem V. Ex• o aparte.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Humberto Lucena,
V. Ex~ faz um belo discurso, um discurso de advertência.
E V. Ex\ inclusiVe, fala eni perigo de convulsão social. Eu
diria até que o -perigo é maiOr. Ce:rta -v"e"z, conve:i-sando corri
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Tancredo Neves, disse a ele que, num determinado momento
da História deste País, eu temia pela ruptura do tecido social,
ao que el~ re~pon:deu-me: fiq~~ ll_!i:iÍs alerta para um perigo
maior, que é ~-P-'=!Í_S_C? do esga~~amento d~ ~e~do social. Estamos sentindo, nobre Senador Humberto Lucena e caro Líder,
que, neste momento, o tecido social se esgarça, está se desmanchando. A cada momento sentimos a improvisãção. Afinãl de ·contas iSiro não é Dada mais, ·nada menos do que o
rêSultado de uma política sem planejamento, de alguém que
se propôs a resolver o problema da inflação com um tiro
só, de ~lguém que propós urna sétie de mih1gres, mas não
apresentou nenhuma proposta verdadeiramente de planejamento para um País de mais de 150 milhões de habitantes.
v: Ex~ diz bem: neste moinento tudo está vinculado, tudo
está indexado, o capital, o ganho das empresas, tudo, menos
o salário:E chega~()S_ a cr~~l_c;:l~d~~- tremendas, principalmente
nesta época- de véspera_ de Natai, o que estamos notando?
O confisco, inclusive:. _A úniCa_maneira "que os- trabalhadores.,..
têm para possuir o seU ciliro-oU ã-Su-a Casa é através di presta_ções, que sã_C? corrigidas mensalmente pelos_ índices, às vezes,
os _mais cruéiS! enquanto: Ó seu salário coili:inua esquecido,
dormitando nas gavetas das mazelas da tecnoburocracia deste
País. Não se planeja, não se ·prOjeta, pi"etende-s·e resolver
<?_ er~?m_e~ dest_e ?aís P9_r. !TI.il~gres.~ _C!J..ega_ 9e mp_agrest O
prime1ro milagre que con_hecj no Governo deste País, mais
tarde descobrimos: o santo m_orava lá fora, cobrava juros
caros e até hoje está aqui a reclamar o efeito do dito milagre.
V. Ex~ -fala com os pés no chão, fala mais, e fala melhor,
fala com a autoridade de Líder do maior Partido nesta Casa.
NãO é apenas-um discurso-, é Uma advertência. Espero, sincera~
mente, nobre Líder, que os clamores dos trabalhadores e
dos assal~riados deste ~ais que V. E;e- tãO ~em espelha neste
rilOmerito, seja:m ouvidos do outro Jàdo da rua, porque_ senão
eu temo muito mais do que a ruptura do tecido social, terno
E_elo seu esgarça:mento. Quando se rompe- o tecido social,
recompô-lo é possível, mas quando se esgarça o- tecido social,
o_ que vamos fazer? O pov~, __!l_sgdedade_ como um todo,
a classe média, se neste instante Ouvísse V. Ex\ sem dúvida
neiihuma, diria "Hosanal Lá no Séilado há -alguém -, e não
~ -~lguém pouco ·importante, é 0-Lídér dÚ ITiaior Pã.rtido que
fala por nós, fala por todos os brasileiros. Parabenizo V. Ex~
pelo seu importante pronunciamento.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado, nobre
S_enador Ronan Tito, pelo seu aparte que vem ao encontro
das palavras que pronuncio neste instante, e que enfatiza a
gravidade da hora.
V. Ex~ faJa de ruptura do -tecido social e, mais ainda,
lembrando o inesquecível Tancredo Neves, de esgarçamento
do _tecido social. Pergunto a V. Ex~, se isSo acontecer, Para
ond~ vamos?, $ç_m dúvida, para um risco_ aind~ niaior, _que
é, a inª!abiliçi~Ae das instituições- e, portanto, do pr6Pfio Projeto democrático que com tantO- sacrifício nóS coriSeguimoS
implantar no País, a partir da Assembléia Nacional Coris"ti~
tuinte, através da Carta Magna ae .1988.~-- .
~ .
~
É precisO lutar para que eses esgarçamento do tecido
sOcial não ocoi"ra, a fim- de evitarmos novas ameaças ã dernocra~ia que foi tão duramente conquístada e que hoje deve
ser _consolid!).da, o que só cons_eguiremos fazer debelando a
grave crise económica que-aí está, atorment:indo a todos nós.
Muito _ob~igado, nobre Senador Ronan TítO.
Sr. PreSidente, Srs. Senadores, prossigo, para cCúlCJuir:
. .. A inde~~ção não f~i_ ~'!!Q.t!mpeditivo p~ra_ ~_gi!eda da
i_iffl_ação en~r_e_ 1965 e 1970, da mesma forma como o cruel
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arrocho salarial não foi capaz de frear seu recrudescimento
no período de ajuste compreendido entre 1983 a 1984.
Aqui, quero lembrar dos idos de 1965 quando comandava
a política económica, no Governo Castêllo Branco, o ex·Ministro Roberto Campos, atual Deputado Federal pelo Rio
de Janeiro.
S. Ex~, Ministro do Plancjamento, à época, implantou
uma política salarial do maior rigor, de caráter ortOdo~o.
Mas, lembrem-se todos, havia uma lei salarial em vigor. Era
uma lei salarial dura, contra a qual, nós da Oposição,o MDB,
nos insurgíamos, porque ele defendia a chamada pré fixação
dos salários. Mas, de alguma forma, havia uma indexação
e _ele conseguiu que a inflação caísse um pOuco. Ão passo·
que, depois, não ·se indexaram mais os salários, o_ arrOCho
aumentou, inclusive_ agOra, e a inflação nã'o foi de.belada.
Ouvimos, neste plenário, respondendo a uma interpe:-:
Iação que_ lhe fizemos, quando compareceu a esta Casa, a
então Ministra da EconOrnía, sr~ Zé1ia Caraoso -de- Mello,
nos dizer que para ela, ao contrário de outros eçonomistas,
os reajustes safariais não realimentavam a inflaçâo. ·
S. Er pode ser citada, apesar de todo o s.eu desgaste
do momento, porque, de qualquer modo, não se pode negar
a sua autoridade em matéria de _competência econômica.
E a propósito da ex-Ministra da Economia, Fa-:ieiida e
Planejamento, ainda me lembrando do final do aparte do
SenadorRonan Tito, quer~ If:.Iribrar que a nossa~ falta-de planejamento é de tal ordem neste Governo, as improvisações são
tão atrevidas e tão ousadas que ela revela em seu, livro ~'Zélia,
uma paixão" que o confisco dos ati vos financeiros fàl feito'
tendo como base um sorteio realizado na Academia de Tênis
de Brasília. Isso é o cúmulo da irresponsabilidade administrativa. Infelizmente, quantos poupadores, e poupadores ·do
povo, da classe média, foram atingidos por essa medida, quando hoje se revela que ela partiu do resultado de um jogo
de bozó na Academia de Ténis de Bi'asílíà. Realmente, é
o maior atestado _da incompetência e da irresponSabiJidade
administrativa do atual Governo.
O salário mínimo é _um indutor da evolução salarial, presumindo., portanto, a conveni~ncia de se lhe agreg<lr algum
caráter distributivo (ganhos reais) _à qoréJ das negociações,_
o que não limita aos assalariados_de renda mínima a necessidade de mecanismos de proteção da renda, ciue deve s-er entendida como uma luta comum a todas as categorias de salárigs.
O Brasil que já foi vítirria ·da falácici. f<?rmu_I_adã. pelos
economistcs do "Milagre", que pregavam o cres_cimen_to do
bolo para ç osterior repartição da renda, nã9 pode continuar
refém da falácia de que primeiro é preciso vencer a inflação
para depois retomar o caminho do d~s_el}yoly!mento. O çlesaguar prátiCO--de-ssa VJsãO-eStfCTtã-está conduzindo o País à
estalação e ao imobilismo social. Lembro-me das palavras
do Se.riador Marco Maciel pronunciadas há pouco, visualizando o crescimento de, talvez, 1%, este ano, na economia.
Quero fazer votos a Deus que o nobre Líder do Governo
e da Minoria nesta Casa esteja certo porque· toda"s aS pi-e Visões-_
são em sentido contrário: vamos, novalnente, ter urit -decrescimento na economia, em 1991. Há, inclusive, uma- eritrevis{a
publicada nos jornais há dois ou três dias do Ministro Ma.icmo
Marques Moreira, em que S. Ex~ afirina, com todas àS letras,
que o crescimento só volta em 1993. O Brasil só terá condições
de se desenvolver economicamente daqui a ~o_is anO_§,segundo
o Ministro da Ecoriomia:~
·
Portanto, recebo com euforia essa pfevísão át\mista do
Líder do Guverno e faço votos que iSso aconteça porque todos
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nós soinoS bi:asileiros, estamos aqui comentando o mal resultadO da política económíca, mas longe de nós preconizarmos

a sinistrose. Todos nós queremos que o País saia da crise
por-que como já afirmeío se não sairmos da crise económica,
ela se agrava no cam·po ·social e Certamente no campo políticoinstítuciona_l com gra~es ameaças às insti~uições democráticas.
O Sr. Marco Maciel- V. Ex~ permite, nobre Senador?
OSR. HUMBERTO LUCENA -Pois não. nobre Senador.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Líder, yolto a dizer a V.
que a minha afirmação se louva no estudo publicado pelo
Ipea na carta_rnensal de novembro, a carta do chamado lbre,
que é um instituto de pesquisas económicas do Ipea, uma
instituição que, apesar de ser governamental, é acatada, e
que, ao longo do ano de 1990, em suas publicações, inclusive
na sua carta mensal, express-ou sempre alguma dúvida com
relação aos rumos da economia e que, agora~ na sua C<!_ria
c!e_ 90 - eu_ disse isto -:-;----_diz que, pelos indicadores da e_conomia, é possível estimar um crescimento moderado de 1%.
Não deixa de ser uma notícia alvissareir:i: E vou mais além:
acredito que quando o Sr. Ministro Marct1io Marques Moreira
falou que retomar desenvolvimento só em 1993 é porque S.
Ex~ entende que o verdadeiro desenvolvimento só _ocorrerá
quando o País estiver com_ a sua ecpnomia estabiliz.ad<3:, ou
seja, quando nós já estivermos tOtalmente fivres d3. inflação
e, conseqüentemente, o País já esteja crescendO sustentadamente porque, insisto, nobre Líder, é importante que nós
cOnsigamOs ter ·a certeza de que crescimento com inflação
não é ·crescimento - é inch:lçãO." O v€:1:-dadeiro ciesdmento
só se obtéir! quandq se cons~gue a 4esejada estabilidade ecoriOiiiicã. E por isso que o Sr. Ministro Marcflio Marques Moreira, certamente, estimO!J para 1993 a retomada do crescimento,
por-que S. Ex~ entende que para iSs9 -~necessário, primeii"o,
ciue se faç_am os_ajustes internos,-irtc1usive adotando uma série
de medi~as que estão em _discussão no Congresso;_ segut:J.do,
-~Dece_s~ário que se faça a renegociação do principal da dívida,
para que a área externa não comprometa o esforço que estamo~_fazendo internamen_t~ e, em terceiro lugar, é_ fundamental
u'(n noy:o acertq com o FMI, pã.ra- que o País possa, ÍncluslvC~
receber uma tranche estimada_ para janeiro ·no valor de 2.2
bilhões de dólares e possa, assim, ter, novamente, a sua economia saneada com re~ªção à instituição_ da qual o País é sócio
---:-:-:- o FMI. Então, nobre Líder, concluindo o meu aparte,
diri?_a V._E_x•_qUe a expectativ~ do Ministro MarcHio Marques
Moreira em 93 é de_ um crescimento sustentado, sem interrupçãO; a tá.xas elevã.das, mas, certagtente, já em 91 e poSsivelnieiite em--_92_! vainoS voltar a crescer, porque· este País tem
muita vitalídade e vai reagir positivamente· às providências
que o Governo .está adotando~
O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador Marco
Maciel, ouvi V. Ex• e espero que o Ministro MarcHio Marques
Moreira leia esse trabalho do Ipea que talvez não lhe tenha
chegado ao conhecimento_ Por enquanto fico com a sua entrevista e quero crer mesmo que S. Ex~ naturalmente, entende
que a retomada do crescimento económico e, portanto, do
desenvolvimento nacional só se dará a partir de 93, porque
S. Ex• acredita no êxito de algumas medidas que o Governo
está tentando tomar.
V. E~~ declarou-que nãO havia conio se pensar em -fazer
o País C!escer com inflação. Essa é uma afirmação um tanto
Ql!. quanto discutível, nobre Senador, pois depende do enfoque
de política económica.
Ex~_
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Quero mais uma vez lembrar que o Governo do PresiR
por exemplo, e já uma vez_àisse aqui a V.
que, no Governo do Presidente Jos~é S~I)CY1 __ tÍ!Jhamos dente José Sarn~y lançou a chamada política de distribuição
urna inflação muito maior que a atual. Pode ser a~~ que o de leite às crianças carentes deste País. PoiS bem, embora
povo vivesse numa ilusão, mas-vivia bem, pgrql}_~ t_odos tinham _send9 um dos projetas sociais mais notáveis inlplementados
os seus salários corrigidos. Tive-mos, naquele- período, um no País, infelizm~nte, foi suprimido de man_eira surpreendente
crescimento de 25%; pófüiiito-,-de :S%" ao anO. Quer dizer, ·pelo atUal Governo. Quantas e quantas pessoas tem-nos prohouve uma inflação, o trabalhador ganhava o necessário para curado para reclamar contra isso, lembrandç os Qt::nefícios
qUe trazia a política de disi!-ibúiçã-o dé um litro de leite às
comprar o de que necessitava e o Pafs cfesceu.
Ê forçoso teconhecer que o fulcro da questão está-centra- familias carentes para a alimentação das crianças!
Essa, como outras formas de política social, significa um
do no conflito distri..butivo, crutial para a abertura de novas
perspectivas econômicâs. Não Se pode pensar em ampliação salário indireto para o trabalhador, num momento de tanto
do mercado interno sem poder ãquisiffVo do povo, com o arrocho. Para o trabalhador que ganha pouco, um litro de
trabalhador morrendo de fome.
leite ~ sua disposição e da sua família não deixa de ser um
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a- adoção da indexação acréscimo à_sua rend.a mensal. Isso também há de ser refletido
plena da economia, quero frisar, dev_t:__~~r intendida não como pelo atual Governo como uma necessidade premente nesta
uma política em si, mas; no rrfOm_éiltO, _como_ uma estratégia hora de emergênpia social, em que são necessárias medidas
temporária, destinad~_? ~riar ~~:mdições mínimas par~ a -conviR de~ carát!!r urgente urgentíssimo para levar o prontoRsocorro
vência do crescüriento, como disse há pouco, com taxas aceitáR à população mais pobre e mais sofrida de nosso País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, cabe aos partidos criar
veis de inflação, ao mesmo tempo em que se implementem
reformas estruturais de que o País carece e que não passam, o espaço político para a aceleração do processo legislativo
necessariamente, apenas por uma precipitada reforma consti- e sinalizar para os avanços nô sentido da retomada do desentucional.
volvimento. Dessa maneira, ~star-se-á evitando o ónus dO
Não digo que pensemos em rita~ter a inflaçãO ein níveis equívoco cometido pelo Plano Collor I, ao entender que a
altos, proibitivaS, mas quero crer"tfue Um Pãís ~m-desenvolR simples decretação do congelamento atrelado à indexação,
vimertto pode fazer conviver o se-u crescímento económico via mecanismo de prefixação, __§~ria suficiente para quebrar
com taxas suportáveis de inflação, como ocOrieu, por exem- a espinha dorsal da curva inflaciOnária e, assim, restabelecer
plo, no Governo do exRPresidente Juscelino Kubitschek.
automaticamente as bases concretas para a retomada do crescimento.
V. Ex\ SenáCJOi Milri:6 Maciel, lembrou o acordo com
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ acredito que o Senado
FMI. Desde que era Deputado Federal até hoje ouço falar
em acordo com FMI. Não houve Governo _n~ste País que Federal, por ser a mais alta Casa do Congresso Nacional,
não tivesse tido problemas com o Fundo Monetário InternaR pela grande responsabilidade que tem na hora atual. pela
cional, até porque somos sócios do FMI, estamos acopl~dos experiência dos que o compõem, homens e mulheres representantes de todos os Estados uma grande tarefa e cumprir, que
ao sistema financeiro internacionaL
é a de ampliar esse debate.
Recordo-me - na época eu era Deputado Federal do
Vamos nos juntar, independente de divergências polítícoPSD no Rio de Janeiro, no PaláCio Tiradentes e_depois em partidárias e ideológicas, para ver se. deste Senado, do ConR
Brasüia, no término dO Governo do ex-Presideilte Juscelino gresso Nacional, sai uma fórmula capaz de saivar o País da
Kubitschek - que o então Presidente de saudosa memória crise. fazendo com que retomemos o crescimento econômic6
elaborou o seu Plano de Metas e resolveu executá-lo com e, portanto, o desenvolvimento nacional, levando um pouco
a assessoria da Cepal, sob a supervisão- de Raul PrebiSh. O do lenitivo à maioria de nossas populações, constituídas de
FMI foi contrário, dizendo que não assinava acord~ com o pessoas pobres, humildes, carentes, trabalhadores urbanos
seu Governo, pois seu plano erainfladõiliili.o. O ex-Presidente e rurais.
Juscelino Kubítschek rompeu com o FMI, executou s~ll Plano
Vamos agir, vamos trabalhar nesse sentido, Sr. Preside Metas e foi talvez o melhor Governo que tivemoS rio presi- -dente, Srs. Senadores, antes que seja tarde demais, para gadencialismo brasileiro.
rantirmos o desenvolvimento económico do País e, sobretudo,
Veja V. Ex~ que tudo depende, portanto, do enfoque a consolidação da democracia, que foi o grande gala;rdão de
de política económica e sobretudo da decisão política do goverR glória que todos conseguimos obter após tantas lutas contra
nante. Se continuarmos muito atrelados a essa-política absolu- o .autoritarismO ffiilitar!
Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
tamente ortodoxa do FUndo Monetário Nacional, não sei aonde vai chegar este País_. A recessão _que aí está e· prova disso, Palmas.)
e por conta dela, o desemprego e o arrocho salariaL
Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o
Sr. Carlos De'Carli, 2" Vice-Presidente, deixa a cadeira
A desejada reforma tributária, pof exemplo, préRconR
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro,
dição para o éqUilibrio fiscal das finanças públicas, pode e
]'~Secretário.
deve ser perfeitamente objeto de leis ordinárias, e nesse senR
tido o Congresso Nacional está aberto ao-diálogo com o Senhor
Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, O
Presidente da República e com o seu Governo.
Sr. Dirceu Carneiro, ]9 Secretário, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos De'Carli,
QuerO dizer~ antes de terminar, que não apenas prega2"' Vice-Presídente.
mos, neste instante, como uma sôlução emergen_cial, indexação dos salárioS, p-ara que se faça a-reindexação ~o tal da econoR
Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o
mia, mas também a implementação de I_toyas políticas sociais,
Sr. Carlos De'Carli, 2~ Vice-Presidente, deixã a cadeira
com investimentos maciços sobretudo nos se tores de moradia
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benee de alimentação populares.
vides, Presidente.
Lembro~me,

Ex~,
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro·nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente·,- Sr"~- e Srs. Senadores, em artigo publicado na Folha de S. Paulo deste domingo, James Carroll analisa_ o mito dos Kennedy e o pretenso
'sonho americano, concluindo:
"A "moral" desta história é que buscamos consolo
para nós mesnlos em nossa própria iilqtiiefude interior,
por não condenar os incansáveTs- exCeS-sOs de nossos
homens mais públicos. (.")Como s:c=nãOTôssemos suficientemente maus, permitiu-se o florescimento exatamente da idéia errada daquilo que uma liderança exige.
Em lugar do grande e civilizado ideal de virtude, como
a principal qualificaçãO para O funciOnáfiOplíblico integridade concebida como inteite_za enrre substância
e aparência, entre atos e intenções, entre pa1avras e
fatos - estabelecemos uma falsa divisãO entre- viâa
privada e respeitabilidade pública ( ... ) Essa teoria de
duas esferas de moralidRde pode abrir camiilho a quase
tudo -e, na História, ela abriu( ... ) E é hoje implicita~
mente usada pelos funcionários conservadores· que rele~
gam a responsabilidàde pela assistência ã.óSeXpropriados e doentes ao "setor privado", como se a fome,
a falta de teto e a Aids não fossem temas de moralidade
pública."
Os trechos aqui citados, de um longo e consistente artigo,
estão perleitamentc adequados à realidade atual brasileira.
· Poderiam ter sido escritos- tendo-a como referênda. É por
isso que os trago a est~:çasa; _para ui:ná reflexão, sempre
adiada, mas cada vez mais urgen~e. sobre questões como moral, moralidade, integridade, çocrência, reSP,~nSabilidade, ba. ses de toda decisão e de toda ação na vida pública.
Hoje, mais do que nunca, a questão da prática poJítica
. e de seus limites éticos é tem-a de discussões, debates, seminá. rios, restritos ou amplos, privados ou públicos. Jornalistas,
ensaístas, psicanalistas, debruçam-se sobre o quotidiano brasileiro e tentam explicar ou entender a causa ou as causas de
tantos excessos - dos homens públicos - nas ações que
constituem o processo político. E mais: constatam qUe esse
. afrouxamento na conduta de muitos homens públicos_ refie~
te-se e reproduz-se num número cada vez maior de cidadãos
anônimos.
1

A chamada Síndrome de Gerson- "tem que levar vantagem"- parece popularizar-se, contaminando.toda·s_as eSfe"ras
·de ação e de relações, entre as diferentes faixas da população,
encontrando sempre novas formas de conCreti~ação. -A ~tica
deixou de ser um tema de professores de Filosofia eni -Salas
· de aula e ganha as ruas, ·num momento em~ ·que se vive u_:qm
crise sem "precedentes.
.
No entanto, embora não caiba aqui uiria reflexão tão
·ampla, tão abrangente~ que seria feita com rria1S pertinência,
· por pensadores e filósofos, é possível trazê-Ia para o Con. gresso, como desã.fiO àqueles filósofos, que o in't_egram, àque~
les 'J.Ue assumiram urna responsabilidade política e social, perante alguns ou milhares de eleitores.
O Congresso Nacional, por sua transparência, por sua
. característica de poder aberto, de instituição que reflete an. seios, angústias, sonhos, fantasias da s_ociedaqe civil, exatamente por ser um reflexo da Nação, mostra-se mais frágil
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diante dos questionamentos éticos. Fragilidade esta que, ao
mesmo tempo, é sua força.
Aqui são trazidos e vividos os melhores e os piores momentos de pessoas e grupos, de indivíduos e da coletividade,
de. cada um e de todos. Imenso espaço - físico e espiritual
-de debates, contendas, de impasses, de polêmicas. Aqui
são vividas todas as emoções, desde as piores ãs melhores,
irmanando eminentes figuras públicas e anônimos cidadãos,
em luta pelas mesmas causas.
No entanto a grandeza que sugere essa diversidade e
essa riqueza parece esvair~se ou, pelo inerios, tomar-se, a
cada momento, menos visível, nos embates cotidianos que
diminuem e fragilizam nossa instituição. Vemo-nos, nós, Senadores e Deputados, enredados em questões menores ou simplesmente riada tirgenfes, fatias âe uma realidade maior cujos
contornos são cada vez mais difusos. Praticamos, em nosso
-dia-a-dia, o trabalho alienado no- melhor sentido marxista da
palavra: somos parte de um encadeamento, mas não vemos
-- - ·
ou percebemos seu início e seu fim Ou fins.
Fazemos, diuturnamente, um esforço sobre-humano de
atualização, de leitura, de acompanhamento, de avaliação,
que possa fundamentar nossas decisões e nossos votos. Estudamos, -analisamos, discutimos, negociamos, participamos de
diferentes comissões, decidimos, votamos. No entanto, há
sempre urna sensação de gesto inacabado, de impulso interrompido, de factualidade ciclotímica.
Somos questionados diariamente pela lentidão do pro~
cessO legislativo. pelo acúmulo de projetas de votação, pela
ausência de resultados, pela incapacidade de atualização ou
pel3: inad~quação ç)as posições assumidas. Tudo se passa como
se___,~ ação poJítica tiv~sse chegado a um tal grau de fragmentação -e de invisibilidade da base ideológica, que transfigura
iióssó -trabalho numa aparência de inutilidade.
Muitos são os questionamentos, muitas são as dúvidas
que perpassam o quotidiano de um grande número de parlamentares que buscam, sem cessar, uma coerência e ~m s~ntido
eni S:ú-ã ação legislativa. Coerência com princípios, um ideário,
uma ideologia. Sentido de justiça, de verdade, de adequação
à realidade.
Os dois últimos períodos legislativos, o anterior e este
.que quase chega a seu fim, foram vividos num clima diverso
de todo e qualquer outro. Mudança de governo, depois de
uma turbulenta campanha presidencial, enxurrada de medidas
provisórias. desmantelamento da estrutura administrativa,
-reorganização do perfil da administração pública, reordenamento da base jurídica do País via regulamentação da Constituição de 1988, etc.
Issci, sem falar ~as radicais medid~s na área ·econôm.ica,
número nunca visto de atas legais,
qúe' tirnbém' gêrã.rarn
que aqui chegaram aos borbotões, exigindo cautelosa análise
~comedidas deçisóe~. jUstamérife por sua abrangência e graves
ConseqüénciaS na vida de cada um. Tudo feito com uma tal
_yirulencia, que nos instava a uma análise criteriosa, que nem
sempre nos foi facu1tado fazer.
Daí, talvez, essa sensação amarga de vazio. Não se trata
mais de efervescência e do entusiasmo que pautaram os meses
de trabalho na elaboraÇ_ão da "QOVa Constitu)ção. Naquela época, como agora, a sociedade civil literalmente invadiu o Congresso NaciOnal, lutando por seus direitos, participando de
uma luta pela cidadania, enquanto nós, congressistas. éramos
instrumento de um profícuo e belo diálogo entre os diferentes,
os opostos, os complementares.

um
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O que terá sido feito desse exercício dialético do pensa- menta, é fazer uma rápida apreciação do conteúdo deste últimento, que tanto enriqueceu o trabalho leg~s~ativoe nossas mo relatório, a fim_ de dar-lhes uma idéia do que se passa
ações? Por que estaremos, hoje, desperdiçando nossas ener- nesse terreno, em nosso País.
gias, nosso intelecto, num trabalho que cada vez menos nos
Já no primeiro item de suas informações, o Secretário
traz a sensação do dever cumprido?
de Polícia Federal, Dr. Romeu Tuma diz, testualmer.te, que:
Esse ritmo assimétrico, essa forma desarticulada de atua- "Desde 1981, a Polfcia Federal tem conhecimento da comerção é que tem nos levado a cometer erros, a partir de avaliações cialização de crianças brasileiras para o Exterior e tem apuraapressadas, na hora de votar. Justamente naquele momento do, através de inquérito policial, todos os casos detectados
que é o ápice do processo legislativo, que concretiza de forma no âmbito de sua atuação".
Diz o relatório ser difícil a caracterização da venda, uma
contundente todo um trabalho, de dezenas de pessoas, na
busca do aperfeiçoamento do conjunto de leis _de nosso País. vez que a transação ilão envolve recibos e outros me.ios_ mateLeis estas que não antecipam, nem apressam, mas surgem riais de prova. De qualquer mod'?, continuam em uso os mesdos movímentos, da evolução da sociedade, e dela devem mo artifícios eri::tpregados há uma década, qual seja o de arrebanhar bebés na periferia dos grandes centros urbanos meser um espelho.
__
_
_ ___ _
Quero trazer um único exemplo, aqui, aos Srs. Senadores, diante pagamento simbólico em donativos às mães biólógicas
para que se compreenda a gravidade e as conseqüências de e contratar mães de aluguel que declaram perante os juizados
votações apressadas, conturbadas por pressões de toda ordem. de menores sua concordância em doarem as crianças a casais
Apre!;entei hoje, projeto de minha aUtOria, propondo estrangeiros.
uma alteração no art. 16 da Lei n'' 8.181, de I' de abril de
Vê-se, portanto, Sr~~ e Srs. Senadores, que a própria Polí1991. Esse artigo, entre outras diSposições, revogou íõtegral- cia Federal reco_nhece sua incapacidade para distinguir o que
mente o Decreto-Lei n' 55/66, deixando sem respaldo legal sejam doações legais do simples tráfico, situação que nos restiboa parte da legislação referente às ações em Turismo, vez tui à mesma condição - embora inversa quanto ao sentido
que esse decreto tratava da criação da Embratur.
- de nossos antepassados que pratic~ram o tráfiço negreiro
Com isso, quero dizer: desde o dia 19 de abril deste ano, para o Brasil, só abolido realmente, quando passou a contraquando da publicação dessa lei, todos os atos -~~anad_os do riar os interesses ingleses, dominantes no mundo de então.
Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR, são nulos _S~á que iremos, mais uma vez, depender de uma interferência
de direito, pela simples razão de que o ato legal de criação externa para por cabo a uma situação tão deprimente?
No que diz respeito à utilização de crianças para a retirada
da Embratur foi, simplesmente, revogado, deixando essa autarquia, portanto, de ter existência legal.
de órgãos para transplantes, o Secretário" da Polícia Federal
É preciso que se tenha muito claro que com uJ:?isff_~Çôes" refuta afirmações imputadas ao Delegado José Adauto Duarcomo essa, e muitas outras, o Poder LegislatiVO Se vê çliante te, dizendo ser, pelo que conhece, totalmente infundada a
de críticas e descrédito. E volto a dizer, é justamerite pela informação de que seriam do conhecimento de sua Secretaria.
transparência de sua ação que se revela sua fragilidade, mas E informa que, em resposta a. consulta de urna repórter do
também sua força. Cabe a nós fazer com que essa evidência Correio BraziUense, "'o referido Delegado respondeu enfaticaseja fortalecida, para que se !estabeleça no Poder_ Legislativo mente que as set~_denúncias inv~stigadas-pela Políciã Federal
a virtude, a que se refere James Carroll_-:-:- -~õSso "grande sobre o assunto restaram todas negativas''.
Tais afiimatiVas trazem para nós um certO aieiitO mas,
ideal, civilizado ideal e a principal qualidade do homem pú~
de maneira alguma, devem servir para nos tranquilizar e redublico".
zir a ênfase de nossas vigilância, uma vez que as suspeitas
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
levantadas sobre tão terríveis práticas: -inclusive as denún~as
do cientista ale"mão Siegfried -Patei de que lhes falei no meu
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo pronunciamento anterior - não foram sUficientemente respondidas. Pairam dúvidas sobre a veracidade ou não de denúna palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
cias cuja freqüência vem se amiudando com o passar do temO SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o se- po ...
Sobre os pontos de "engorda" de bebés para o tráfico,
guinte- discurso.)- Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, na
semana passada vim à presença de V. Ex-s para falar deste informa que, além de acompanhar investigações de polícias
mesmo tema de grande atualidade e de extrema gravidade: estaduais, vem a PF apurando os casos de que toma conhecio tráfico de crianças para o exteriOr. Na ocasião, comuniquei merito. Um d_esses casos envolve o desaparecimento de oito
e teci considerações sobre a resposta do Ministério das Rela- meninas, em Fortaleza, nos dois últimos anos, sem deixar
ções Exteriores a RCcjUerimcnto que lhe foi dirigido, através ~qUalquer vestígiO. Na Itália, a Justiça apurou ligações entre
da Mesa, sobre o assunto. Idêntico Requerimento fora dirigido cidadãos daquele país e elementos indiciados por envolviao Ministério da Justiça, agora também respondido, dentrQ mento com o tráfico de crianças, na Bahia, configurando,
dos prazos regirnentats;·o- que faço questão de destacar e deste modo, uma conexão internacional do crime.
"Do ponto de vista legal, a Políc;:ia_f~de~l sabe da exisagradecer ao Mi_nistro Jarbas.Passarinho. _
O relatório do Ministério das Relações Exteriores não têflcia, no Bfasil, de sucu-rsais de agências_ estrangeiras de
atendeu às questões postas por nosso Requerimento, o que adoções internacionais e está elaborando ato normativo destinos levou a renová-lo em outros termos, conforme informamos nado ao cadastramento das mesmas como forma de controle
preventivo", informa o relatório.
a este Plenário em nossa fala anterior.
Todas as crianças legalmente adotadas só saem do País
Ao contrário, as informaÇões -prestadas pelo Ministério
da Justiça, por meio de relatório da Secretaria de Polícia após obtenção de passaporte, fornecido pela PF mediante
Federal, trazem respostas objetivase graves Sobre as questões alvará do Juiz que concede a adoção. Desde 1986 foram expelevantadas em nosso Requerimento. Meu objetivo, neste mo- didos 9.686 desses passaportes. Não se descarta, porém, a
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possibilidade de saídas clandestinas, especialmente através das e~ ta":_ to, vem _tomando as providências cabíveis para reprimir
fronteiras não fiscalizadas e dos aeropártos cland€:stinos.
esta prática delituosa;
c) no que tange-às notícias sobre a utilização de crianças
Segundo informa o seu Secretário, a Polícia Federal vem
mantendo, nos últimos dois anos, intercâmbio com a Interpol brasileiras corno doadoras de órgãos para transplantes no exte~
e com o Itamaraty, num trabalho de prevenção e de r~p~~~s_ão ri_?_~, esclareço que dois juízes italianos, os senhores Ângelo
ao tráfico de crianças. Dentro desse espírito. todos vs indícios Gargani e Cesare Martelllino, estivei'ã:riúio Brasíl em seteme todas as denúncfas; índependente de sua origem, são investi- bro de 1990 para investigar o assunto, assim- como o doutor
gadas. Conclui o relatório informando que a Polícia Fedtiral JOSe -Ad~uto Duarte, De-legado da Polícia Federal, esteve
já instaurou 112 inquéritos policiais para aJjuiar ilícitos efn ·rl""ã"ITáTí[t em- outubro do ano passado pelo mesmo motivo.
adoções internacionais e tráfiCo proprlamerite dito. A Polícia Ás fe~erHãs- investigações não confirmaram as suspeitas de
Civil instaurou 125 desses inquéiitós. Todos eles foram reme- tráfico de crianças para comércio de órgãos;
d) as estatísticas sobre adoção de crianças brasileiras por
tidos à Justiça, sem que se tenha conhecimento SQbre seu
desfecho.
estrangeiros poderão ser obtidas junto à Divisão de Polícia
O Correio Braziliense de domingo próximo pitSSado publi- Marítima, Aérea e de Fronteiras do Departamento de Polícia
ca matéria sobre investigações da Polícia Federal e- dã 2~ e Federal, ã quem cabe o acompanhamento do assunto;
15• Delegacias, respectivamente, a da Asa Norte e de Ceilâne) a fim de coibir a adoção ilegal, o Ministério das Reladia, envolvendo, entre outros, um- Deputado Federal do PDC ç_õ_es _Exteriores, em coordenação com a J>olícia Federal, criou
de Roraima e um Advogado no tráfico de crianÇãs:-como o aneXo foriUtilário que deve ser preenchido pelos estrangeiros
se percebe, notíCias sobre o tráfico de bebês estão se tornando ~an~_~d_atos ~ ad9ção! ~as Missóes Diplomáticas e Repartições
corriqueiras, tanto ou maiS que aquelas sobie à üàfko -de consulares brasileiras no exterior. Os"formulários preenchidos
drogas. E, infelizmente, em ambos os casos, parecem eStar são encaminhados à Polícia Federal para as investigações cabienvolvidas as mesmas categorias de personagens.
veis. Ademais, os candidatos à adoção recebem determinado
Por isso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é funda- tipo de vistO~ que os identifica no momento de entrada e
mental que estejamos atentos investigando, denunciando, saída_ do Brasil e, conseqüentemente, facilita o controle da
combatendo, cobrando às autoridades competentes ação enér- saída de menores brasileiros do país;
f) o Sefviço Consul3r brasileiro no exterior está sempre
gica, permanente, diuturna no combate a esses e -Out-rOs tipos
de crimes, sob pena de acrescentarmos às nossas já extensas atento aos problemas que porventura ocorram com crianças
mazelas mais essas, -de origem ou rota do tráfico interncicional brasileiras adotadas por estrangeiros, de modo a coordenar
de crianças e de drogas.
· ·:: --=----'- - as _medidas ca~íveis entre_ a Justiça do Brasil_e a do pais em
Finalmente, solicito ã Mesa faça publicar, junto-a este que se encontre o menor, para que este tenha assegurados
pronunciamento, para que cohstem dós anais -deStiCãsa, Õs se~s_di_!~i~s~ bem~es~af e segurança.
relatórios do Ministério das Relações Exteriofes..e dóMúiiS- Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excetério da Justiça 1 que lhe deram origem.
---- lência a garantia do meu profundo respeito.- Marcos CasMuito obrigado. _(Muito bem!)
trioto de Azambuja, Ministro de Estado, interino, das RelaM
DOCUMENTOS AOS QUAIS SE REFERE O ções Exteriores.
SR. PEDRO SIMON EM SEU DISCURSà:. . ..
Aviso/M)/GM/N' Oi090
Em 12 de novembro de 1991
DCN{DJ/DIM/26/CASC-LOO
Adoção de Crianças Brasileiras por Estrangeiros_
A Sua EXCelência o Senhor
Senador Mauro Benevides,
Presidente do Senado Federal
Ilustre Senador,
Tenho a honra de acusar- rec::ebimento do OfíCio -SM/n~
987, de 8 de outubro em curso; que-encaminhou o_Requf:rimento n9 674, de 199f, do Senador Pedro SimOri. Em resposta,
informo a Vossa Excelência o que segue: -- -- a) o Ministério das Relações Exteriore-s teril-conhecimento das notícias divulgadas no Brasil e no exterior, a respeito
do tráfiCo de crianças brasileiras. Tais IiotídãS cifetiVilffi<úite
dão conta de que, do total de adoções de crianças brasileiras
por estrangeiros, apena:s uma porcentagem seàuiria os trâmites
legais. A imprensa tem;-ígualmente afirmado ·que muitas dessas adoçóes, na verdade, funciOnariain com_o_ fachada para
a formação, no exterior, de uma espécie de "banco de órgãos",
·
cujoS -doadores seriam c:dáhÇaS brasileiras; ·
b) no tocante às adoções irregulares, inve~gações da
Polícia Federal têm confirmado a existênciade quadrilhas
que agem no tráfico- d6 menores brasifeiTOs pãra o exteriOr,
por-intermédio de adoçõ~s fraudulentas, qu~ •. na prá-ti_~a_, §e
constitUem na "venda" de crianças. A Polícia Federal, no

Em 7 de novembro de 1991
A Sua Excelência o Senhor
Senador Dirceu Carneiro
Digníssimo Primeiro secretário do Senado Federal
Brasflia - DF
·
,
'·
Senhor Deputado,
Em atenção ao Ofício SM/n9 988. de 8 de outubro último,
que encaminhou o Requerimento de Informação n~ 675, de
1991, apresentado pelo nobre Senador Pedro Simon, com
base no art. 50, § 2~ da Constituição Federal, sobre a "venda
de críanças brasileiras para o exterior". tenho a honra de
encaminhar-lhe as informações anexas, colocandõ-me à d-iSpOsição de Vossa Excelência para quaisquer outras que- se fizerem necessárias.
Atenciosamente, - Jarbas Passarinho, Ministro de Estado da Justiça.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ- SECRETARIA DE POLÍCIA FEDERAL
Brasilia- DF, 29 de outubro de 1991
Ofício n' 1009/91-GAB/SPF
Iim' Sr.
Dr. Inocêncio -Mártires Coelho
_MD. Secretário-ExecutiVO do Ministério da Justiça
Brasília- DF
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Senhor Secretário,
Apraz-me cumprime_ntar V. s• e, e~ _'!-ten_çãQ ao Ofício
n" MJ/SE/n" 1.499, de21-l0-91, fornecer as informações abaixo
elencadas, que respondem ao questionáriO formulado pelo
Exm" Senhor Senador Pedro Simon no processado n"
0820CL017ô1ó/91-77, que ora restituo.
· ·
·
1. Desde 1981, a Polícia Federal tem conhecimento da
comercialização de crianças brasileiras para o Exte-rior e tem
apurado, através de inquérito policial, todos os casos detectados no âmbito de sua atuação.
Vale ressaltar que a venda propriamente dita. é de difícil
comprovação, haja vista a inexistência de recibos ou outros
meios de prova. Entretanto, o mesmo· atrifício-·usido há uma
década continua sendo utilizado, isto é, o arrebanhamento
de bebês na periferia dos grandes centros urbanos mediante
pagamento simbólico em donativos às mães biológicas e con~
tratação de mães de aluguel para declararem, falsamente,
perante os Juizados menoristas, a anuência em doarem as
crianças a casais eslrangeiros.
E bem de ver que os casais est~::mgei~óS I?-Orrnalmente
desconhecem tais artifícios e se pagam alguma importância
por isso, é sempre através do principal intermediário a título
de "honorários".

2. Pelo que conhecemos~ tqtalinente infundada a afir~
mação iinputada ao Delegado José Adauto Duarte s.obre a
retirada de órgãos de crianças brasileiras para ·transplantes
com o conhecimento da Polícia Federal.
O que realmente foi dito por ele refuta inteir'aníenie essa
hiPótese, mas talvez tenha sido motivo de interpretações dis~
torcidas por parte da imprensa.
_
Manifestou-se, referida -autoiidade, com a:s seguintes palavras: '' ... guardadas as devidas reservas emfaçe da gravidade
do_ assunto e, tendo em vista que os meios disponíveis ainda
não permitiram a esta polícia descobrir nenhum c:~so concreto,
somos de opinião- que se o fato existe ocorre de uma forma
muito sofisticada, com emprego de tecnologia médica muito
além do convencional".
Complementando, acrescentou: "Ademais, se o móvel
da prátiCa--é o lucro decorrente da comercialização, temos
por certo que a efetivação desta demanda numa propagação
ainda que velada, possibilitaria uma descoberta pelos organismos_ controladores".
__
Tais considerações foram--eXtfãfdas- de relatórios produzidos pelo DPF José Adauto Duarte, resultantes de investi---- gações sobre a matéria.
Além disso, respondendo _a uma consulta de uma repórter
do Correio Braziliense em setembro transato _sobre comercialização de órgãos, o referido Delegado· respon-deu- ellfati_cãmente que as sete denúncias investigadas pela Polícia Federal
sobre assunto restaram todas negativas.
3. A Polícia Federal não só acompanha as inVestigações
da Polícia Civil da Paraíba sobre os pontos de "engorda"
de bebés, mas, também, apura os casos que--roma Conhecimento, tal corno ocorreu, prendendo em flagrante, em
28-8-91, naquele Estado, -Maria Terezinha dos SaritOs PimenteJ, em cuja residência fofam apreendidas duas crianças destinadas a adoções internacionais.
- ·---- · --· - - ·
Encontra-se em fase de investigação <_:lef!~ncia d_edes_aparecimento de oito meninas em Fortaleza - CE, nos _últ!q~os
dois anos, sem deixar qualquer vestígio, suSP~~~_é_l_!!~()~_sº __que
tenham sido vítimas de tráfico ínterrta:cional.
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4.

A Polícia Federal instaurou dois inquéritos em Salvapara apurar adoção ilegal e tráfico de crianças
para a Itália.
"Paralelamente, a Justfça italiãna ·apurou o envolvimento
de italianos ligados aos indivíduos indiciados na Bahia na
ititeimediação desses ilícitos. Evidencia-se, destarte, a existên~
cia de uma conexão internacional. No plano interestadual,
antes do advento do Estatuto da Criança e do Adolescente,
houve casos em que o agenciador de adoções_ domidliado
em Comarcas cujos Juízes não concediam adoções ou termqs
de guarda internacionais, aliciava intermediários em outras
Comarcas para conseguir tal intento, sendo que a entrega
da criança ao casal, quer no Brasil, quer no exterior, era
sempre feita pelo agenciador.
Do ponto de vista legal, a Polícia Federal sabe da existência, no Brasil, de sucursais de agênCias estr3ngeins de adoções
internacionais e está elaborando ato normativo destinado ao
cadastramento das mesmas corno forma de controle preven~
tivo.
Não_se tem conhecimento de que tais entidades, reconhe~
cidas que são pelo Governo de seus países, estejam envolvidas
em qualquer irregularidade em adoções.
d~[_:- -~A

5 "'-Todas as crianças adotadas legalmente por estrangeiros só saem do Brasil com o conhecimento prévio da Polícia
Federal, através da obtenção do passaporte brasileiro. Neste
caso, a expedição de tal documento se dá mediante a apresentação do alvará expedido pelo Juiz que concedeu a adoção.
De 1986 até o presente foram expedidos 9.686 passaportes
nessa modalidade.
. Quanto aos casos de saída clandestina são poucos os detectados na expedição de passapone e na fiscalização do trânsito internacional, todos eles_ devidamente apurados. Todavia,
não s_e descarta a possibilidade de saída clandestina de crianças
pela fronteira não fiscalizada e pelos aeroportos clandestinos.
cuja fiscalização está aquém das atuais possibilidades da Política Federal.

_6- A Políc_ia Federal tem sensibilizado a Interpol, tendo
em vista a gr_avidade que representam o tráfico de crianças
e, sobretudo, as denúncias, ainda que infundadas, da comercialização de órgãos.
Neste sentido vem mantendo efetivo intercâmbio com
a !~~e:rpoi no~ últimos dois_ anos, acompanhando no Exterior
a situação de crianças em cujas_ ad_oções pairam suspeitas,
assess-or3!J.dO o Judiciário meryorista brasileiro quanto a procedência de casais estrangeiroS candidatOs à adoção e até mesmo
auxiliando o Judiciário estrangeiro nas decisões de homolo_
gação das adoções realizadas no Brasil.
O Ministério das Relações Exteriores também tem prestado relevante colaboração ao DPF nõ-- COmbate ao tráfico
d_e _<::ri~ç_as através de suas representações no ExteriOr fornecendo dadçs dos candidatos à adoção de crianças brasileiras
e informando irregularidades porventura detectadas na permanencia dessas crianças em outros países.
Recentemente, atendendo pedido desta polícia, ó--MRE
autorizou aos seus consulados, a exigênCia de visto de Temporário II (viagem de negócios) àqueles que desejem vir ao
Brasil com a declarada finalidade de adoção, objetivando proporcionar ao DPF maior controle dos que aqui ingressam
com esta intenção.
____ 7----: Não_se tem conhecimento" das declarações do ViceI?!~idente da CNBB, Dom Serafim Fernandes de Araújo,
sobre o tráfico de crianças.
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Esclareça-se que todas as denúncias_ ou_ i~dícios de irregularidades que nos chegam são prontamente investigados~ independente da origem, o que será observado no caso em tela.
8 - Até aqui a Polícia Federal instaurou 112 inquéritos
policiais para apurar ilícitos em adoções internacionais e tráfico propriamente dito.
Todos esses procedimentos foram concluídos e remetidos
à Justiça~ não se tendo porém, informações precisas sobre
o seu desfecho.
Também a Polícia Civil instauroU, effi tõâO--o-pa-íS,---125
iriqu€iftós para apurar· adoção ilegal e tráfico -de___ criailças,
sendo igualmente desconhe9ido o resultado. _
Na oportunidade, apresento a V: S' protestos__~-~ eleva~a
estima e distinta consideração. - Romeu Tuma_,Secretáno
de Polícia Federal.
---

0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Hydekel Freitas.

Concedo

O SR. HVDEKEL FREITAS (PFL - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Sr~s e _Sis. Senã4ores,
na velha Roma dos Césares, havia um escravo de nome Andoeles que, após haver cometido um crime, fugiu para o deserto
da Líbia.
Ao esconder-se nas matas do continente africano, ouviu
o surdo gemido de um leão nos estertores da morte, com
a pata dianteira gangrenada por um espinho encravado sob
a unha.
Ândocles, mansamente, aproximou-se ajoelhando-~e aos
pés do feroz animal e, com suave ternura, conseguiu extrair
o estrepe que o matavaA A seguir, protegeu~lhe a pata amarrando-a com uma tira da própria camisa. E, seguiu sua fuga
interminável.
Perseguido, não tardou em ser preso e recambiado para
a pena capital do Coliseu Romano.
Lançado à arena, sua agonia se eternizou ao ouvir o
barulho dos pesados ferrolhos liberando as jaulas.
Ândocles, entregando-se à morte, prostrou-se em prece
derradeira. E, cómo cada segundo, inexplicavelmente, s_e prolongasse, abriu timidamente os seus olhos, reconhecendo, junto à sua fronte, a conhecida cicatriz do rei da floresta!
Srs .. Senadores, meus_ amigos e companheiros, o Brasil,
desde 1945, no então Governo do Presídente Eurico Gaspar
Outra, celebra, hoje, o Dia Nacional de Ação de Graças.
A história desta tão tienfazeja tradição, deve-se à iniciativa dos agricul'ores assim chamados "Peregrinos do May Flower", migrantes do célebre navio que os trazia da vetusta
do atual estado de Massachusetts.
Um ano após a chegada destes religh_JoSOS, de tradição
puritã.na, à hospitaleira pátria que os acolhia, promoveram
um culto em ação de graças pelo êxito então o_Qtido. Suas
igrefãs;- córiiO ainda hoje aii se vê, em féSta nãcional, foram
adornadas com cestas repletas de frutos e legumes, coloridas
pelo que de melhor colhiam na safra de lavoura e dos pomares!
E uma data festiva. Novamente os carrilhões dos _camp~
náftõs á)ilVidaiil à oração a maior Nação Cristã do ~lirido.
O tanger dos sinos, nas torres das igrejas,_ c_riam, _em_ todo
_
_
______ ,,
País, um clinia de _gratíd~()t __ _ _ _ _
FaZeffiOS aes-ta tribUna, consagrada ao s_ilcerdócio político, um breve momento de indizível profundidade espiritual.
Convertemos este Senado Federal, numa ungida Betel (palavra Hebraica que signifiCa ''CaS-a de Deus"}, e corrio filhos
do mesmo Pai e, plenamente libertos de todos os preconceitos
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religiosos, nos irmanemos neste nobre -sentimenro, que tanto
enaltece e dignifica as ações humanas.
Aqui estamos para agradecer!
_ _
A intenção que agora nos enriquece, não vem ditada
pelo egoísmo de nossas grandes deficiências e nem pela preméncia das nossas limitações, mas se inspira pela força da
gratidão àquele que, diária e generosamente, nos cumula de
graças e bênçãos, sem medida.
Emocionado, desejo evocar a minha formação cristã, forjada em cultos domésticos, nos quais a minha saudosa mãe,
qual árvore frondosa no lar em q_ue nasci, a mim, e a meus
irmâos, noS íníciava nos rudimentos bíblicos. Foi dela que
ouvimos a comovente história de um leproso, que tendo sido
curado por Jesus, voltou para ajoelhar-se agradecido a seus
pés!
Srs. Senadores, ao nos aproximarmos do final de mais
um ano de intenso labor e férteis desafios, neste instante
eu lhes vejo voltando comigo para, como nas páginas d9 Evan~
gelho, juntos tributarmos o culto _da nossa gratidão a Deus
como penhor de dívidas que não tem resgate!
Pois, como disse Abraão Lincoln, notável estadista americano: "Nunca Seremos Suficientemente Gratos a Deus, à Pátria e à Família!"
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Marcio Lacerda.

Concedo

O SR. MARCIO-LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia
o segginte discurso.)- Sr. Presidente, St4~ e Srs. Senadores,
quando em todo o mundo rompem-se as barreiras que restringem_() c()mércio entre as nações e impedem a livre circulação
de seus habitantes, os Governos do Brasil e da Bolívia persistem a na manutenção de atitudes que constrangem-esses povos
vizenhos e amigos, limitados em seu ingresso n_<?S respectivos
territórios, sob justificações -inconsistentes ou superadas no
tempo:
Entendendo necessária e urgente a mudança desse comportamento, defendemos a criação de Vice-Consulado na cida~
de de San Matias, e a implementação de Comitês de Fronte~ra
Brasil-Bolívia, com a conseqüente extinção da exig-ência de
vistos-nos passaportes. Para tanto, torna-;.se necessári"o desde
já que o Itamaraty, representante do Governo Brasileiro co:..
mece a realizar gestões junto --ªo Goyerno Bol~v1arici, para
que os dois países possam, simultaneamente, abolir esta absurda exigência.
Nos dias de hoje, o visto para que o cidadão sul-americano
transponha a fronteira, constitui discriminação injustificada.
Se o ,Çioverno brasileiro não exige de habitªª~es de _outr,as
n~ções, por que o cobramos desse vizinho táo p-rõximo, quando deseja cruzar a mais _extensa linha de divisão ge_o~~ficit
do nosso País?
,
A política externa definida pelo Governo, no entanto,
aponta para rumo diverso. tendo como enfoque sua efetiva
contribuição para o ingresso do Brasil no elenco das nações
dese~_~g_.[yiQa_s, pressupõe crescente abertura da economia à
competividade internacional e, de modo capital, o incremento
de açóes cooperativas, próximas e integradas, entre os paíseS
do Continente,
Nesse mesmo sentido, ocupando a elevada tribuna da
Assembléia Geral das Nações Unidas, o Presidente da Repú·
blica disse, há pouco mais de um ano, considerar imperativas
"novas obrigações a todos os países, no intuito de assegurar
maior liberdade de moviillento internacional à pessoa huma-

Novembro de 1991

DIÁRIO DOrUNGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 29

8385

Para os bandos organizados, compostos, via de regra,
na, eliminação de todo resíduo discriininãtório e proteçãõ
por criminosqs dos cinco continentes, não existem leis, tratados direitos dos estrangeiros".
doS, fronteiras ou burocraCia- que possam detê-los.
Por isso mesmo, a amizade entie 3s r)Q-r)lliações~ os Iiilútes
geográficos e a comunhãO de ifiteresses justificaram as facili- ------- Mas, Sr. Presidente, aqui se trata tão-somete de um pro~
blema policial que, se exige, pela gravidade da ação delituosa,
dades de trânsito --nas fronteiras_ do_ Brasil com as dos seus
-a mais -drástica repressão, não deve, _cumulativamente, inibir
vizinhos próximos.
os passos do cidadão honesto, cassando-lhe o direito de ir
No caso em comento, a exceção em nada contribui para
e vir, pois seria como apenar toda uma comunidade inocente,
a causa integracionista, que todos os governos juram- defender,
em nome da nossa defesa contra um bando ou outro de celee que antecede a própria independência dos p~íses ~-a América
rados.
do Sul. De fato, o ideal de justiça c de conciliação entre
Na fronteira, o narcotráfico e o contrabando devem pereles estava presente no mandamento das coroas portuguesa
e espanhola, de "paz perpétua e boa vizinhança" entre os
mancer sob a vigilância_contínua da Polícia Federal, enquanto
as atividades lícitas de brasileirOs e bolivianos, facilitadas pela
seus súditos.
Agora, a integração latino-americana não poáe ficàr su- chancelaria naciorial, se procesScim 'em ben_efíciO dos dois pai~
ses e de suas populaçõe~.
_ _
bordinada a exigência injustificáveis, posto (iue'se insere como
Torna-se imperativo, portanto, o fim das restrições impriorifária entre -as políticãS-mundiais conjuntas, dirigida a
postas nas fronteiras. O seu termo ccmdiciona o :mpulso ã
uma população que, ao final do século, deve estar acima dos
eXploração do turismo e ao intercâmbio do comércio-favore600 milhões de habitantes, num território próximo dos 20
cido ainda pela atuação do Mercosul -, e garante acréscimo
milhões de quilómetros quadrados.
substancial ao processo de desenovlvimento económico da
Com efeito, nem mesmo ~_c_!iação de. uri amp-lO sis-tema
América do Sul.
interamericano abalou os anseios_das nações latino-americanas
O nosSo Estado, e o Brasil, só têm a ganhar com o crescide cooperarem entre si. Buscaram, permanentemente, aprOXimento desse mercado, com a geração de negócios-; a -criãçâo
mar-se umas das outras e, mais do que isso, fomentaram prode novas indústrias e a livre circulação das riquezas produzidas
gram~s que privilegiavam a integração regionaL
- pelos diversos países.
É simples de entender, nesse passo~ que _a integração
Esses os argumentos que desejávamos relacionar, neste
dos países não será viáVel na hipótese de s_e instalar a descon- breve pronunciamento, em favor da implantação de um Vicefiança entre eles.
Consuladodo nosso País na cidade San Matias, e de comités
Na lição de Maurice Duvergel', "unificar várias sOciede Fronteira Brasil-Bolívia.
·
dades é priirieinlmente supdmir oS antagonismoS que as _dfviA eles, certamente, mostr~r-se-á_sensível o Ministro Frandem, por fim às lutas <]ue as fragmentam_, mas ptiíses sem
cisco ReSek, deferindo o justo pleito, confirni:ando por que
conflitos não estarão realmente iiltegfadoS -se _estiverem, apeem Sua Excelência se exalta o desvelo ãs questões de relevante
nas, justapostos, uns ao lado dos outros, sem verdadeiros
iriteresse público, concernentes à Pasta que dirige com recoelos entre si. A integração dos países não- só--a--sUperação
nhecido zelo.
dos conflitOs, rrias fambém o desenvolvimento das solidarieEra o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
dades. Na verdade, os dois aspectos freqüentemente se conO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
fundem''.
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
É preciso ver, ainda, que a nova ConstitUição f?rasileira
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
determina que o País "buscara a integração econ<)mica, políseguinte discurso.) -Sr. Pres"idente, Sr~~ e Srs. SemldOies,
tica e cultural dos povos da América Latina".
Significa dizer que o Brasil, à força d"esse. ordénameÓ.to·, a-·airicultura brasileira vem passando por duros reveses, nos
daráseqüência ao_ procesSO históiico; _integrando para reverter últimos-anos·; -como decorrência lógiCã -e- natural da ausênCia
o subdesenvolvimento económico -e promover a justiça e o· de políticas glob,ais" e efetivâs que removam os obstáculos
que cerceiam seu desenvolvimento -como a crônica insufibem-estar das populações.
ciência de _fina_nCiamentos concedidos em tempo hábil, as altas
O Mercosul, propondo~se a finalidades comerciais e eCotaxas de juros que inviabilizam os investi~entos e a elevada
nómicaS, vem a ser o instrUmento adequado para a consecução
tributação -, e-lhe ga_r~!'ltai'D: uma orientação segura e clara,
desses objetivos. Aproximaildo as economias, apro~iina ne- -de modo a possibilitar, pelo menos, o atendimento das demancessariamente os homens, seguindo a tendência mundial de
das internas, sem desperdiçar n_ossas escassas divisas com a
aglutinação-em torno- de mercados comuns, p·ara cujo êXitó
importação de al'mentos, como tem ocorrido com lamentável
promove~se- a ·e:x:tinçãd--de empecilhos, de qualquer ordem,
freqüéncia.
·
e o incremento das trocas de bens e serviços.
Tantas limitaÇões, entre outra-s injunções de natureza específica, como as abruptas alterações climátiCas, têm-se constiVerificamos; dessa exposição, que o procedimento discri- tuído em responsáveis diretos pela significativa redução da
minatório a tudo contradiz, iilclusive a política integracionísta. safra brasileira de grãos que, em 1989, havia chegado â marca
Dit-se-ia, então, que a exigência do visto precede a neces- recorde "de 71,:S inilhões de toneladas, contra os modestos
sidade de controle e combate aos contrabandistas e narcotra- 57 milhões de toneladas colhidos no ano passado. Em conseficantes, com o fim de oferecer-lhes todos os -entraves para qüência, tivemos~ em-1990, a maioi importação de cereais
a entrada em terras brasileiras.
d3. nossa história, representada pela aquiSição -de 6~5 milhões
Esse sistema de vigilância tem sido inócuO como forma -de toneladas cte arroz, milho, trigo e soja, onerando nossas
de inibir ou eVitar· a prática doS mais \·ariados-delitos na fro~ contas externas em 1,3 bilhão de dólares.
teii'a Brasil/Bolívia. Acreditamos que nenhum resultado post__ Ressalve-se que essas aquisiçõe_s- tanto quanto aquelas
tivo foi angariado com esta exigência de vistOS nos passa partes. efetuadas ou projetadas para este ano - forain feitas a países
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ricos, que subsidiam pesadamente a atividade agrícola, a Pt?nto
Em outro plano, igualmente danoso à economia nacional,
de inviabilizarem, com sua atitude, a renovação dos acordos constata-se o crescimento, a cada ano, do número de brasiefetivados no âmbito do GATI - Acordo Geral de Tarifas leiros que compram ou arrendam terras no norte e noroeste
e Comércio, apesar das sucessivas rodadas de negociação. do Uruguai, atraídos p~lo solo fértil, barato e pouco exploAssim, é duplo nosso prejuízo, com desfalque de divisas num rado, ao lado de uma política de preços estável praticada
momento em que nossas reservas estão em patamares críticos, pelo país, que garante, pelo menos, o retorno finanCeiro do
e a redução do volume das exportações, impedindo-nos, pelo investimento-. As estimativas nãq ~_ao- muito claras, mas há
menos, a compensação com os gastos extraordinários.
quem afirme que perto de -60% dás 52Zt"toneladas de arroz
Num cenário em que prevalece o desalento e a Íncúteza, -colhidas em 1990, em terras uruguaias, procederam de lavounão chega a config-urar surpresa o fato de o produto real ras de brasileiros.
Com urna hlflação que-;- no ano passado, chegou a 130%,
da agricultura, aferido peJas Contas Naciómlis, eritre 1985
e 1990, haver ·acusado um medíocre crescimento médio de fluxo de crédito constante, taxas de juros e preço_ de_insumos
1,1%, contra o também modesto desempenho da economia bem mais baixos, o Uruguai torna-se realmente uma opção
como um todo, que ficou em torno de 2,0%. Afinal, a deterio- para quem não deseja ser um eterno perdedor, como nossos
ração dos termos de troca de bens agrícolas, segundo pesquisa produtores. Em agosto passado, por exemplo, enquanto o
efetuada pela Corifederação Nacional da Agricultura, tem-se preço de mercado do arroz uruguaio oscilou entre 8,75 e 11
acentuado rnarcantemente, a ponto de a renda do setor acusar dólares a saca de 50 quilos, esse valor, no Brasil, ficou ente
uma queda de44,9% entre os produtores entrevistados, contra 4 e 6 dólares, ou seja, praticamente a metade, expressando
adequadamente as lim_itaç6es da nossa realidade agrícola.
um eXíguo crescimento declafãdo de 14,5%..
- Tendo em vista tais disáepânciaS -e o elevado consumo
Nem mesmo o alento representado pela aprovação da per capita do produto no Brasil, que é de 78 quilos/ano Lei Agrícola e as recentes medidas toma_çl'ª:5; pelo Governo na Argentina, para estabelecer-se uma comparação, esse conFederal para tentar reparar a situação constituem-se em garan- sumo é de 3,5 quilos/ano - , assim como o desnecessário
tia de que as coisas vão mudar. Tenho em mãos, a propósito, dispêndio que as importaçãoes nos impõem, é que alerto as
correspondência da Organização das Cooperativas de Santa autoridades dos Ministérios da Economia e da Agricultura
Catarina, protestando contra a Portaria n? 967 do Ministério para os riscos implícitos na decisão de zerar a alíQuota cte
da Economia, Fazenda e Planejamento, editada em 10 de importação do arroz, no presente momento. Os produtores
outubro último, zerando a alíquota de importação do arroz nacionais de arroz têm seus custos estabelecidos em função
e estimulando, com essa isenção, a compra do produto no de uma inflação em constante ascensão, e precisam preservar
mercado internacional, praticamente no mesmo período em sua indispensável margem de lucro, de resto o fundamento
que começa a ser colhida a safra do arroz cultivando no Estado. do sistema capitalista.
A tentativa do Governo de controlar a inflação mediante
A pressão que-se intenta por esse meio, Sr. Presidente
a concorrência com -o pr-oduto importado não é,· de modo e Srs. Senadores, é descabida e injusta. Se se estabelecesse
algum, ética, até porque as autoridades têm absoluta consciên- um parâmetro entre a recuperação de preços que vem sendo
cia- como afirmou o Presidente da OCESC, Vilibaldo Erich praticada por outros segmentos da economia, particularmente
Schimid, secundado pelo Diretor SUpe"rínteúaente da entida- o industrial, com a complacêncía governamental, e_ a atualide, José Norberto Kretzer- de que os aumentos verificados zação verificada na agricultura, especialmente entre os plantano preço do arroz, nas últimas semanas, não recuperam, nem dores de arroz, ficaria patente o tamanho do descompasso
de longe, os prejuízos acumuladospelos agiícultores nos últi- existente entre eles e a nítida desvantag~m destes últimos.
mos seis anos, e que, sem o fôlego experimentado por essa
A inconstância das regras, as decisões irrefletidas, sem
ligeira elevação, a produção de arroz se tornaria praticamente levar em consideração todas as variáveis da questão, o atraso
inviável.
na concessão dos empréstimo-s~ entre outros, têm sido os fatoO produto, que no ano passado repreSentou 16% da safra res responsáveis pela involução da nossa ·prOmissora agriculbrasileira de grãos, vem experimentando acentuadas perdas tura._ Tais contradições só fazem reforçar o que já dizia Voltai-_
desde 1986/87, em virtUde da sobrevalorização da taxa cam- re, no século XVIII: "Encontrou-se, em boa política, o segrebial. Posta em termos comparativos, a receita dos 20 produtos do de matar de fome os _que, _cultivando a terra, fa~ern viver
agrícolas principai:f Caiu dos 35 bilhões de dólares verificada os outros".
.
_
Originárias de um-autor satírico por excelência, pode-se
em 1985, para 17 bilhões de dólares em 1990- menos da
metade do patamar atingido cinco anos antes. Essa queda até supor que haja exagero em tais p~lavras, mas a persistir
brutal, como não poderia deixar de ser, tem concorrido, p:or a deliberação governamental de isentar Qe tax~soas -iruporsi só, para o progressh•õ--desestímul()_ ao s~tor, __!]las, como -tações de arroz~ no momento ern_que se inici~rri aS .COiheitas
vimos, tem sido periodicamente secundada pOr medidas como do arroz cultivado em alguns Estados do Sul, como Santa
a Portaria n9 967.
Catarina, outra condição não presenciaremos senão o aviltaPara um País que já-foi auto-suficiente na produção de iilerito da produção e de vida dos produtores da região.
Ainda há tempo para reverter tal medida, se prevalecer
arroz, Sr. Presidente e Srs. Senadores, passar a abastecer-se
no mercado externo, como vem ocorrendo com 4"eqüência, o bom senso e a humildade, em razão do que apelo ao Presiconfigura um dess.es absurdos inexplicáveis. Aliás, essa depen- dente Collor para que pondere sobre os argumentos que listei.
dência já foi, íiiclusive, detectada por organism9s interna- Afinal, não é preciso muito mais-para cOnvencer-se de que
cionais como a FAO, que concluiu que o Brasil, se mantiver o arroz não é o vilão da inflação e que sobre os agricultores
as tendências atu3.is,· poderá transformar-se num importador vem recaindo, desde muito, a parte mais pesada das sucessivas
sistemático de arroz a pa-rtir do ano 2000, contribuindo para tentativas de ajuste da economia, lamentavelmente, sem o
agravar, ainda mais, o instável equilíbrio da nossa balança êxito pretendido.
Muito obrigado. (Muito bem!)
de pagamentos.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ferriando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB Pronuncia o seguirite- àisCUfso.) -_S_r. Presidcpte, Sr~s
e Srs. Senadores, está cm curso uma JlCgociação -entre o Ministério da Saúde brasileir_q_~ __o governo francês co~ vistas à
instalação- no Brasil de três fábrlcas de produtos derivados
do sangue. A negociação enVolv_e_a-Central de Medicamentos
(CEME), do lado brasileiro,_e o Centro-_ Nacional de :rra_nsfusão de Sangue (CNTS), ~inpresa eStatãl franCe"s~ã-que detém
o monopólio da comerciali~a_ç_ão. do sangue _Ii_?_qi.iele país. A
primeira fábrica seriá. operada pela Fundação do ~emédio
Popular (FURP), sediada em Guarulhos, no Estado de São
Paulo.
O contrato resultante dess_a negociação, se Chegar a ser
assinado, deverá ser apreciado pelo Senado, já que envolve
firianciam·=nto externo no valor de US$107 _milhões. Parece-me oportuno, em função diSso, alertar desde lOgo esta
Casa pára os-graveS hlcOnvenientes do projet9 _em questão.
Baseio-inC em documentação c parecer a mim encaminhados por técnicos da mais alta reputação de meu Estadp.
Na opinião desses 'lécniC_OS-; já-encaminhadaS ãs autoriéiad_es
competentes nas esferas estadual e f~deral, a compra de tecnologia do CNTS parã-3 i:nstã:lação de uma fábrica de hemoderivados pela FURP apresenta os s_eguintes inç9_nvenientes:
1) A tecnologia oferecida é_~ ultrapassada. Trata-se da
Técnica de Cohn para obtenção de albumina, _qu~-- dat'1 __da
década de 40. Existe tecnologia mais mqd~rna e efi,ciepte,
a cromatografia, introduzida na décad-a de 80. O rifi"~mo em
relação à purificação dos fatores anti-hemofnicos VIIIc e IX.
A técriici--que a empreSa francesa pretende vender _â FURP
para produção desses dois fatores não garante melhor qualidade dos produtos, e acaba de ser substituída na fábrica de
hemoderivados da Cruz Vermelha holandesa._
2) O pagamento a título de ''transferência Qe tecnologia"
previsto no acordo ou contrato entre a FURP e o CNTS
é desnecessário.·A Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São
Paulo já produz albumina e imunoglobulina, portanto já domina a tecnologia respe-ctiva. Não tem cabimento pagar por
algo que o Brasil, através do Estacj:_o_de São Paulo, já detém,
3) O CNTS não é detentor da patente para purificação
dos fatores VIIIc e IX. Quem detém essa tecnologia são as
empresas norte-americanas Baxter-Hyland-Cruz Verril.elha e
as européias Armour-Rhone-Poulanc-Rorer.
4) O procedimento correto e legal p~ra apurar as melhores condições para a instalação de uma fábrica de hcmoderivados é a licitação pública, instituto lamentalvemeD:te em
" . . "_-,_-desuso na atual gestão federal.
5) Uma fábrica semelhante â que a C,NTS pretende vender ao Brasil foi oferecida em doação ao Estado de São Pauo
pela firma Hoescht, que decidiu se desfazer dela 9_e_vido_ à
proibição da comercialização de sangue e derivados estabe- •
lecida pelo art. 199, § 4" da Constituição brasileira. Digã.-se
de passagem que a mesma fábric~ foi oJ~!ecida ao--Ministério
da Saúde em 1989. Se o Brasil f!l{_e~_ªe interesse em adquirir
a tecnologia oferecida pela CNTS, não precisaria pagar por
ela, mas apenas aceitar a doação da Hoescht.
6) A FURP, entidade escolhida para dirigir a-Tábrica
de derivados de sangue, não tem experiência coirip-iodutos
bioló_gicos. No Estado de Sã~_ Paulo, quem tem essa experiência é a·Furidãção Pró-Sangue Hemocentro, único produtor
brasileiro de hemoderivados com registro oficial de instalação
SP~
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-ind~~útial, e o Instituto Butantã, que produz Centenas de produtos biológícos em escala industrial há muitos anos.
· 7) A orientação _expressa da Coordenadoria Nacional de
"Sangue c Hemoderivados do Ministério da Saúde é que os
Hemocentos se responsabilizem pela produção de derivados
dC- sangue. A criação de uma fábrica na FURP, partindo da
estaca zero em matéria de tecnologia e adquirindo um pacote
tecnológico fechado, contraria, portanto, a política do próprio
governo federal.
_ Também merec~at~nção o alerta feito ao Jornal do Brasil
(edição de 22 de setembro de 1991, página 15) pelo Sr. Aluízio
~Ol!!e_irq Pinto,_ consultor do Ministério da Saúde para a elaboração do Programa Nacional de Sangue e Hemoderivados.
segundo ele, as trés fábricas que o Ministério da Saúde pretende implantar -em São Paulo, Paraná e Pernambuco terão umacapacidade de processamento total de 800 mil litros
de plasma, correspondentes a 3,.5 milhões de doações de sangue por ano. Acontece que no Brasil só são feitas atualmente
500 mil doações anuais, que geram 25 mil litros de plasma.
Assim, além da defasagem tecnológica, que aumenta o custo
dos investimentos e limita a variedade e a qualidade dos produtos, as fábricas adquiridas da emrpesa francesa tendem a se
tranSformar em elefantes brancos, sem matéria-prima para
processar.
O Sr. Loureiro Pinto adverte ainda para o fato de que
a_ CNTS esteve envolvida recentemente no escândalo do fornecimeritó de sangue contaminado com AIDS, que desgastou
a imagem pública da empresa na França e fez cair o número
OC à6ãções de s:mgue que recebe. Daí seu interesse em obter
30 ~il~ litros de' s~ngue de doadores brasileiros, prevista- no
c~ntrato como contrapartida pela transferência de tecnologia.
Submeto estas considerações ao Senado na esperança de
que o contrato em ques~ão seja melhor avaliado, antes do
fato consumado, não só por esta Casa, mas pelo próprio Poder
Executivo. E declino desde já minha disposição de evitar que
o fínanciamento externo previsto seja aprovado pelo Senado
sem o esclarecimento coll_lpleto das objeções__Ievantadas pelos
_- ~specialí.stas.
.
Por fim, noto que a existência dessa negociação pode,
talvez, esclarecer um mi-stério: a inclusão de uma proposta
de emenda do artigo 199, parágrafo 4 da Constituição, que
veda a comer~ialização de sangue e derivadOs, no chamado
~mendão, alegadamente destinado a resolver o problema da
CiiSe fisqal do estado brasileiro. Será possível que o Executivo
gostaria de adaptar a Constituição a um contrato internacional
mal estudado? A simples conjetura dá uma medida da confusãq de valores em que se de_bate esta administração. (Muito

oern-'Y

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

Concedo

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr""~ e Srs. Senadores, sabem todos os que acompanham minha atuação parlamentar
que não tenho o hábito de usar a tribuna para comentar assuntos que eu mesmo protagonize. Entretanto, não posso me
recusar a iegistr~~,_n_e~te momento, a sessão solene do Centro
das Indústrias de Pernambuco, ocorrida no último 25 de novembro, ocasião em que me foi entregue a Medalha José
Paulo Alimonda.
Faço-o como uma forma de externar meu sincero agradecimento ao Centro das Indústrias de meu Estado- representando o empresariado pernambucano- e, ao mesmo tempo,
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render minhas homenagens àqueles que tanto tem contribuído

para o desenvolvimento económico e socíal do Estado que
represento nesta Casa.
A solenidade extremamente concorrida foi presidida pelo
Sr. Romano Andreotti, e contou, entre outras, Co-m as presenças do representante do Sr. Governador, do Estado, Secretário Joel de Hollanda; o Presidente da Federação das Indústrias Secretarias de Pernambuco, Francisco Pereira Batista
da Mota; o Presidente da Assembléia Legislativa, l)eputado
José Geraldo da Mota Barbosa, o Prefeito do Recife, Gilberto
Marques Paulo, Presidente da Chesf, Dr. Marcos Lopes; Deputados Federais Gilson Machado e José Mendonça; Deputados Estaduais, prefeitos, vereadores e líderes da comunidade,
Ao agradecer a honraria a mim conferida, após os densos
e lúcidos discursos _do_ presidente do Centro, Sr. Romano Andreotti, e do empresário e ex-Senador Murilo Paraíso, usei
da palavra e teci alguns comentários sobre aspectos da vida
e da obra do patrono do Centro, José Paulo Alimonda, exemplo perfeito daquilo que Gilberto Freyre definia -como pernambucanidade.
Tive a oportuhidade de reiterar, naquela ocasião, minha
crença de que, a despeito da crise aguda porque passamos,
o Brasil vive urna fase de renovação e que, por certo, superará
as atuais dificuldades. A própria crise tem sido pedagógica,
nos ensinando novos caminhos a serem trilhados.
DiSse, também, que "De Pernambuco tudQ_tenho recebido e dentro de minhas limitações, a Pernambuco nunca
faltei. Em toda ã miriha vida pública, outra razão não me
tem movido senão trabalhar por Pernambuco e por sua gente.
Gostaria de encerrar minhas palavras, dizendo da alegria de
ter podido receber a homenagem_ dos empresários pemambucanos, através do Centro das Indústrias de Pernambuco. Isso
me ajuda a perseverar no caminho que me tracei, de dOar
minhas energias em prol dos mais elevados interesses do npsso
Estado'".
Por fim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pe·ço permissão
para que sejam inscritos nos Anais desta Casa os p-ronuncia~
mentos feitos pelos empresários Romano Andreotti e Murilo
Paraíso._ Além de expoerttes da pujança produtiva de meu
Estado, notáveis representantes do empresariado pernambucano, os autores conseguiram, em seus discursos_, sint~ti:iar
o esforço de todos aqueles que fazem política como ideal,
tendo por objetivo a luta em prol de um futuro melhor, atento
ao que as pessoas precisam: de pão, justiça e liberdade.
Eis os discursos:_
-
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mente, o sentido da escolha do nome do Senador Marco Maciel para receber a Medalha José Paulo Alimonda: uma vida
profissional plena de realizações em benefício do Estado de
Pernambuco.
E, dentro deste conceito, o exercício brilhante da atividade política de um ajusta-se ao perfil de moderno empreendedor industrial do outro.
_ __
Ao empresário Murilo Paraíso, que soube conciliar as
funções de industrial com as de político militante, caberá,
a seguir,_ a tarefé!- de interpretar o pensamento- de iodos nós
nesta oCasião.
-Não posso, e não quero, no entanto, me furtar na oportunidade, de abordar aspectos da vida política do Sendor Marco
Maciel, destacando, de início, o apego demonstrado à Pernambuco e que se reflete nas inúmeras obras, pelas--quais t"ãn-to
lutou e tanto se identificou.
Desde jovem. denotou interesse pelas coisas da política,
sendo um afdoroso reivindicador no seu período estudantil,
defendendo, com entusiasmo, tudo que lhe parecia harmônico
para a sociedade. Um inovador, cujo potencial se apresenta
desde os remotos tempos quando a verve juvenil já lhe imp'Jhha um sentido liberal. melhor dizendo neoliberal. Do Sertão,
do Agreste, da Zona da Mata, da Urbanidade do Recife tem
revelado interess.es incomuns em prol da defesa dos valores
nordestinos. É sabido que esta região carece de grandes benefícios.
A seca, os altos índices de desemprego, a fome assolando
a cada esquina de Pernambuco, denuncia lfm estado de anomalia social das mais graves.
M_arcoMaciel~ com seu espírito humanitário,_ nã(i -tem
poupado esforços· na tentativa de erradicar esses problemas,
chegando mesm_o a declará-los de calamidade pública e de
urgent~ necessidade de providências.
Uma luta ímpar que- vem desenvolvendo como polttlco
e comó homem, voltada aos fen9menos sociais. Sempre apegado à terra natal, dela nunca se afastou, conclarnando a união
de esforç?s para- OOnseguíf debelar os maleS que a afligem.

Os homens de luta,esses são pioneiros, vão adiante na
batalha da vida sem esquecer os -níveis do bem-estar humano.
Usando um neoliberalismo que lhe imprime um caráter humanitário, Marco Maciel vai para além da Simples realização
material, atingindo as ma_iqres elevações_ do espírito, através
de uma vontade própria que lhe impulsiona da busca da ideal
realidade.
Um realidade feita de gente que chora, que ri, que ama,
-·que sente afeto e desamor. Uma realidade feita de homens
e mulheres vivendo na dialética do social.
CENTRO DAS INDÚSTRIAS DE PERNAMBUCO
~ preciso ir" além ci~ pura imaginação para dtingir com
Discurso do Sr. Romano Andreotti:
Mais uma vez, o Cenü6 das IndústriaS -de Pernambuco, realismo o desejo_de um povo tão Cãnsado e tão desenca'ltado
com a vida política.
que, por bondosa preferência dos seus associados, tenho a
Não se pode negar que o País atravessa crises ~-que
honra de presidir, manifesta-se grato com a presença de todos.
essas
crises se acllinulam e dificultam o diálogo mais abei:to.
Há cerca de um ano, tivemos oportunidade de nos reunir,
associados do Centro, seus familiãres e amigos, para prestai-- Sem dúvida que Marco Maciel representa o político capaz
mos uma homengam, mais que necessária, ã_-me·mória de José de dialogar e de sentir o outro em todas as suas dimensões.
---Às vezes, o aparentemente visível Passa por despe;cebido
Paulo Alimonda.
Por seus inúmeros méritos, é ele nosso patrOno e, p3ra aos- olhos ou o implícito não é notado. Vale ressaltar a capaciperpetuar seu nome, institUímOs a -Medãlha José PaulÕ Ali- dade de criar de Marco Maciel, pleno. de sabedoria na sua
tenacidade em viabilizações.
monda.
Quem maiS sonpa_dOf que o nosso senador?
__
_
Com ela, será agraciado, nesta noite, o Senador Marco
Sempre preocupado _em oferecer o que há de melhor
Maciel que, como nosso-patrono, tem ao lado de uma vitoriosa
vida profissional um profundo senso de responsabilidade para para um povo sofrido. Urge em realimentar neste mesmo
com a comunidade onde exerce sua atividade. Este é, basica- povo sua capacidade de criar utopias para daí estinit.ilá-lo
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à luta pelo ideal. Não se pode pensar numa população aliada
a um ideal justo se não dermos possibilidade de sonhar.
Afinal, o sonho é a maior arma de um povo que se deseja
sadio e capaz de liberar suas energia? na causa do bem comum.
Para ele, a opção pelo liberalismo é uma forma de garantir
a justiça social. São essas suas palavras:
"Nos planos eco-nómico e sociãl, a reivindicação
liberal contemporânea diz respeito à possiblidade de
assegurarmos a igualdade de oportunidade, relativamente às garantias do trabalho, da habitação, da educação, da saúde e dos padrões mínimos de desempenho
humano que livrem o homem do termor do desemprego, da condenação a viver em condições subumanas,
da ignorância e da doença.
Nenhuma sociedade conseguiu atingir tais padrões, a não ser através das mudanças políticas operadas a partir da intervenção do poder do Estado, na
alocação dos recursos produzidos coletivamente. Qs
ajustamentos na sociedade de hoje jamais se operarão
se não assegurarmos, de um lado, a possiblidade da
iniciativa individual do plano económico; e, do outro,
a ação moderadora do Estado, para a distribuição harmónica dos bens cconômk:os Colietivamente produzidos."
.
Estamos, senhores e senhoras, diante de um Senador
que sabe como ninguém ser fiel às causas st>ciais, olhando
o indivíduo um a um, para a partir daí abraçar o conjunto,
sem olvidar o que há de pessoal nessa globalidade.
__ --É justo, mais que justo, render-lhe esta homenagem.
Todos nós sentimos honrados em tê-lo comungado de
um idealismo que também nos toca. Este idealismo de ver
um mundo melhor, onde crianças e adultos sorriam diante
de prazeres que ainda lhes são negados._A sua força de político
servirá de mote ao descortinar de um novo mundo. Um mundo
que S._ Ex\ ex-Deputado Estadual, ex-Deputado Federal e
Presidente da Câmara, ex-Governador, ex-Ministro e atual
Senador, com 25 anos de ininterrupta carreira, já vem lutando
há muito tempo com a garra e a obstinação daqueles que
não se abatem diante dos obstáculos.
O caminho é este, o· da luta.
Caminho há muito persegui4o. QUe iloVos horizontes se
deflagrem nestas veredas por vezes tão sinuosas. Que de mãos
dadas, todos se unam na luta por este ideal, o de conseguitlhos
perspectivas mais promissoras que venham a s_e ajuStar ãs
intenções do Senador ávido de garimpar em defesa da justiça
social.
Todos os nordestinos e principalmente oS pernambucanos
devem a Marco Maciel uma parcela de gratidão.
COm á slia personalidade forte,- tem conquistado espáços
e conseguido grandes ganhos para a região nornialmente rechaçada e pouco prestigiada. Não é estranho a ninguém as
dificuldades que o- Nordeste atravessa. DificUldaâ~~ de todo
porte, que vão desde os maiores fudiceS de mortalidade infantil
aos maiores índices de desemprego. São sintomaS de uma
má distribuição de renda que o Senador tanto tem apontado.
Vale ressaltar, e nunca é demais lembrar, a atuação corno
políticO de Marco Antônio Maciel.
Vale ressaltar a sua vontade firme em fazer deste Nordeste uma região menos desequilibrada socialmente e com
maior justiça econômica. se-nador Marco Maciel, sua luta nâo é em VãO e não
tem sido inglória.
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Todos conhecem o quanto se dedicou à educação tentanto
através do ensino urna melhoria radical. Em todos os momentos e em todos os seguimentos sua palavra é de ação. Uma
ação voltada para a coletividade quando sempre delaesteve
próximo. Uma ação que vem agindo de maneira efetiva e
concreta no planejamento de políticas públicas.
Homem de pulso tem, todavia, sempre se portado com
ternura e carinho nos projetas ligados ao homem. Para ele,
o homem em primeiro lugar~ ocupando um real destaque na
vida social.
Afinal, o social é constituído de homens e não se pode
iSolar variáveis quando se trata da temática humana.
Marco Maciel tem dignificado sua ação política através
de um modelo hegemônico de trabalho. Nessa hegemonia
6 homem é o ponto de chegada e de partida. E não poderia
ser de outra forma, conhecendo-se a sensibilidade do Senador
também voltado ao poético e ao lírico.
C~~io__que justificiinos, suficientemente, a convocação
que fizemos.
Ao industrial Murilo Paraíso, como tivemos oportunidade
de anunciar, delegamos a responsabilidade de transmitir a
esta_ distinta platéia, o pensamento oficial de todos nós que
fazemos o Centro das Indústrias de Pernambuco.
Discurso do Sr. M-urilo Paraíso:
Nesta sessão solene, o Centro das Indústrias de Pernambuco presta, simultaneamente, duas homenagens. Uma, com
desdobramentos múltiplos ao Senador Marco Maciel, simbolizando, neste _gesto) entre outros aspectos, o seu reconhecimento e o de toda a comunidade pernambucana, pelos rele~
vantes serviços que esse ilibado homem público tem prestado
não só ao nosso Estado e ao Nordeste, mas também a toda
a Nação -brasileira. A outra homenagem me atinge diretamente, por ter sido o escolhido, entre tantos ilustres conterrâneos, para proferir a saudação àquele que hoje é, merecidamente, agraciado com a Medalha José Paulo Alirnonda.
Confesso que, entre surpreendido e envaidecido, procurei
detectar as razões do convite que me foí feito. E,- em torno
do assunto, fiz algumas conjecturas- que merecem ser aqUi
comentadas.
Todos sabem que entre as várias funções públicas por
mim desempenhadas, está a da Presidência da Celpe, â época
em qué o·atual Senador Marco Maciel governou nosso Estado.
Também é público e notório que, naquelas funções, embora
de forma ética e democrática, discordei administrativamente
do então Governador·, fato que me fez renunciar ao cargo,
não sem a1gurnas queixas de ordem pessoal.
Todavia, quatro ou cinco anos depois, já como deputado,
em pronunciamento na Assembléia Legislativa de Pernambuco, quando um dos seus parlamentares, de forma muito
oportuna, exaltava a figura do entãO Ministro da Educação
Marco Maciel, fiz que_stão, em lo":gO aparte, de declarar que
as minhas divergências passadas jamais me impediriam de
reconhecer e enaltecer os seus méritoS ·ae homem público
a ponto de, naquela ocasião, classifiCá-I() como o mais efeciente Ministro do GovernO Federal recém-eni.possado.
Admito que aquele meu gesto lea1, despojado de orgulho,
despretencioso, sincero e sem qualquer resquício de mesquinhez quanto aos fatos passados, ainda repercute nos ouvidos
dos que fazem o Centro das Indústria-s de Pernambuco, a
ponto de me haver credenciado como uma das mais insuspeitas
vozes para saudar o Senador Marco Maciel, de modo a ressalta_r autenticamente as suas virtudes de homem público dos
mais conceituados da atualidade Qrasileira.
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Ê evidente que o julgamento de quem se mantém admirador do homenageado após ter, com ele, vivido algumas
divergências, se apresenta com maior consistência. Esse, o
raciocínio que, suponho, tenha prcvalecído na escolha de
quem faria a saudação.
Contudo, quaisquer que tenham sido as razões da Direção
deste Centro, sinto-me agradecido e honrado pelo convite.

eliminando o distanciamento que, involuntária e lamentavel-

mente, hoje ainda existe entre

el~s.

Somente poderá o nosso Estado livrar-se do estigma da
imensa pobreza que, a cada dia, mais o ameaça, se contarmos
com a aç.ão patriótica e desinteressada dos nossos políticos
sérios e honrados, aliada ao desenvolvimento económico gerado por uma produtividade industrial, racional, competitiva
e socialmente justa.
· Isso seria uma substancial contribuição à administração
idealista, inovadora e honrada do Governo Joaquim Francisco
de Freitas Cavalcanti, na sua importante tarefa de fazer Pernambuco crescer,

Falemos agora do nosso homenageado.
Fomos Secretários· de Estado do GoVerno Paulo Guerra,
nos idos de 1964. Foi aí que nos conhecemos.
Tão jovem era Marco Maciel que, com pouco tempo
de empossado, teve de afastar-se do cargo, quando se constaÉ o que, juntos, poderemos construir em favor de todos
tou não haver ele ainda alcançado a idade mínima estabelecida
pela Constituição. Estadual então vigente, para o desempenho os pernambucanos.
A medalha que este Centro ora concede ao Senador Mardaquela importante função.
Para não se privar da colaboração de tão corllpetente cO Maciel é a mais alta comenda prevista pelos seus estatutos
e dedicado auxiliar, o Governador deslocou-o para a sua asses- para as especiais homenagens, como a que é prestada neste
soria, onde o jovem Marco Maciel continuou a revelar a sua instante. Recebe.u, por isso, o nome de um dos seus mais
extraordinária, precoce e marcante vocação de homem públi- queridos e saudosos companheiros.
ASsiin, Senador. Marco Maciel, queira receber das mãos
co, através de prestação de inestimáveis servíÇOs ao nosso
do Presidente do Centro das Indústrias de Pernambuco, Sr.
Estado.
Nas eleições realizadas em 1966, galgou um.a vaga na Romano Andreotti, a medalha José Paulo Alimonda.
Muito obrigado.
nossa Assembléia Legislativa, tendo ali desempenhado, com
Recife, 25 de novembro de 1991."
muita eficiência, a prestigiada função de líder do Governo
Era o que tinha a dizer.
Nilo Coelho.
Muito obrigado. (Muito bem!)
Em seguida, elegeu-se duas vezes consecutivas para a
Câmara dos Deputados, tendo chegado a ser seu Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
o que implica em ter sido o Segundo V ice~ Presidente da Repúa palavra ao nobre Senador João Calmon.
blica.
No período de 1979 a 1982 foi Grivermtdor de PernamO SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronun~ia o
buco e, atualmente, cumpre o primeiro ano do segundo man- seguinte discurso.) -Sr. Presidente, St4s e Srs. Senador.es,
dato de Senador da República.
foi lançado no dia 27 último, no Sa~ã_o Nobre desta Casa,
Como Senador, licenciou-se para ocupar os honrosos car- o livro "O Desafio da Escola Básica: Qualidade e Eciüidade".
gos de Ministro da Educação e Ministro-Chefe do Gabinete Resultante de simpósio realizado pela Comissão de Educação,
Civil da Presidência da República.
·... _
integrou o programa do Ano Internacional de Alfabetização,
É autor de quase uma centena de trabalhos publicados, para o qual tive a honra de ser designad() Embaixador da
envolvendo os mais variados e profundos temas de interesse Unesco. O evento se propôs a discutir experiências inovadoras
nacional e até internadórial.
que têm buscado elevar o rendimento escolar e a eqüidade
Já foi agraciado com as mais altas condecorações nacio- na escola básica. Se a escola básica regu.I~r funcionasse bem,
nais e estrangeiras.
-:·
s·e não houvesse grande número de adolescenteS Com seiuidas
É membro da Academia Pernambucana de Letras, eleito reprovações, prontos a sair da escola ou já evadidos, o analfacom expressiva votação dos seus pares ..
betismo já teria desaparecido com as gerações mais idosas.
Ao longo dessa talentosa e profícua carreira política, man· Assim, foí analisada a ex.celente experiência qe alfa"betiteve-se absolutamente fiel aos princípios éticos e. morais que zaçâo -do Paraná, com a produção dos textos pelos próprios
devem nortea.- os atas .de todos homens públicos.
alunos e a extensão da jornada escolar por várias horas, para
Lamentavelmente, essa não é hoje a regra ~dotada pela os alunos que apresentavam dificuldades, utilizando o espaço
generalidade da nossa classe polftica, pelo que Ç>S valorosos das escolas e dependências cedidas pela comunidade. Provoe tradicionais políticos brasileiros têm sofrido os reflexos nega- caram acesas discussões os programas de escolas em tempo
tivos daquele comportamento. Daí, a necessidade de se desta- integral, como os CIEP do Estado do Rio de Janeiro e o
car s.empre a atuação dos que se conduzem com probidade, PROFIC do Estado de São Paulo. Foram reconhecidos os
honradez, e espírito público.
efeitos deletérios da reprovação na primeira sê·ne, ao se com~
Assim, a homenagem que hoje presta o Centro das Indús- parar as experiências do ciclo básico de alfabetização em vários
trias de Pernambuco ao Senador Marco Maciel não deve, Estados. E, finalmente, destacou-se a importância da gestão,
apenas, ser encarada sob o prisma de reconhecimento e grati- nas esferas federal, estadual e municipal de gove"iTio, Como
dão pelo que tem ele realizado em favor do povo brasileiro. urna chave estratégica para o melhoramento e a democraEla se estende muito mais. Precisa também ser vista como tização da escola básica no Brasil.
um tributo à sua seriedade, ao seu patriotismo, â sua honradez,
As conclusões mostram que o Brasil avançou celeremente
na expansão quantitativa do sistema, porém ·não tem ainda
à sua inatacabilidade.
Finalmente, esta homenagem tem um terceiro significa- uma.cobertura satjsfatória. Ademaisl a escola_básica se :r~ssen~
do: o de abrir um caminho, que se pretende seja· transformado te hoje especialmente do baixo grau de egüidade e· de·_ q_ualiem larga avenida, para urna maior integração entre os nossos dade, para responder aos desafios dQcS nOvoS !~mpos. A_qualiconceituados políticos e os grupos iridustriais aqui seájados, . dade em geral é in-Suficiente para f6rrnar cidadãos pfodutivos,
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capazes de participar de uma economia moderna. Por outro
Almirante Barroso, 240- Alto da Conceição
lado, a escolarização é desigual, criando cidadãos desiguais,
Mossoró/RN (59600)
nas áreas urbanas e rurais, nas redes estaduais e municipais
Para reconhecimento Vossa Excelência informo
e nas regiões mais e menos desenvolvidas do País.
situação vexatória encontra-se ramal ferroviário MosUm dos frutos daquele simpósio é, portanto, o livro a
soró/Souza. Últimos dias, superintendência Regional
que aludi, editado cuidadosamente pelo IPEA --Instituto
Recife, atitude esdrúxula desumana, que desativou
de Pesquisa Econômica Aplicada, com o apoio financeiro do
quase total nosso ramal ferroviário, sem mínima justifiPrograma das Nações Unidas para u Desenvolvimento. Quero
cativa, inclusive deixando centena pais de fam!lia sem
deixar registrados os meus agradecimentos a essas prestigiosas
perspectiva, várias demissões, transferência, gerando
entidades que, junto cõm o Senado Federal, patrocinaram
grave problema social comunidade ferroviária Rio
também aquele evento. Quero agradecer também à Professora
Grande do Norte. Como Vossa Excelência conhecedor,
Lígia Cademartori, aque orgãnizou carinhosamente aquele
Mossoró possui muito que transportar via ferrovia (sal,
volume.
petróleo, cimento etc), faltando interesse parte admiNesta luta incansável em favor da educação nacional,
nistração RFFSA. Vossa Excelência ter uma idéia, cotambém saúdo a iniciativa do Professor Carlos Alberto Serpa
mércio requisitava cem vagões para transportar sal,
de Oliveira no sentido de organizar o Simpósio Nacional sobre
empresa não mandava nenhum. Diante tal situação
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que se realizará
solicitamos Vossa Excelência interferência junto autono Hotel Glória, no Rio, de 2 a 4 de dezembro. O encontro
ridades Governo, sentido reverter este quadro para
será aberto pelo eminente cientista e Ministro da Eáucação,
que possamos ver nosso ramal ferroviário funcionar
Professor José Goldemberg, reunindo urna plêiade de educanormalmente, inclusive voltando trabalho companheidores. Numa exceção a esse brilhante conjunto, já que não
ros demitidos e transferidos. Atenciosamente. Renato
sou um educador mas um batalhador da causa da educação,
de Oliveira, Presidente Sindicato dos Trabalhadores
tive a honra de s~r convidado para a sessão sobre financiaem empresas ferroviárias de Mossoró.
mento da educação. Impossibilitado de comparecer por partiEste
é o retrato fiel do abandono em que se encontra
cipar da tramitação do Projeto de Lei Orçamentária, na qualidade de relator do subanexo do Ministério da Educação, serei o Nordeste:
1- O que está funcionando, é desativado.
representado pelo Professor Cândido Alberto Gomes, ass~~
2-....,.... A Sudene paralisada, sem planos e sem recursos
sor desta Casa e pesquisador da área.
~
Nesta oportunidade, quero deixar meus votos pelo maior finariceiros.
3 - No interior do Nordeste, a seca matando o povo
êxito desse Simpósio, que certamente trará novas luzes para
a discussão do tema. Ao mesmo tempo, estou certo de que de sede e de fome, sem a Assistência do Governo Federal.
4 - O êxodo rural para as grandes cidades e outras
seus eminentes participantes têm ciência -de que a futura Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional será importante, regiões assume proporções gigantesCas.
5 - Enquanto isso, a equipe do Governo conta vitória
mas' não suficiente, para resolver nosSOs problemas educacionais. Leis de boa qualidade, aliás, temos muitas, faltando - po_!que está conseguindo "manter" a inflação no patamar de
só o seu cumprimento. Um exemplo histórico é O dispositi.vo 27% ao mês.
Era o que tinha a dizer·, o Sr. Presidente.
constitucional que determina a intervenção nos MunicípiOS
que não cumprirem suaS obrigações financeiras com a educaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
ção. Apesar de estar há muitos anos em vigência e de ser
evidente que muitos municípios burlam a Lei Maior, nã~ t~ a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
mos conhecimento de nenhum caso em que aquela pumçao
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia
tenha sido aplicada. Lembrando Anísio Teixeira, um dos fatos o segUinte discurso)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
marcantes da educação brasileira é que ela aparesenta valores no dia 12 último, pronunciei discurso neste plenário, quando
proclamados_ Qll_e _se distanciam enormemente do~ valores tive oportunidade de criticar com veemência as atitudes do
reais. Ou, como nas palavras do poeta, a educaçao é uma Diretor do Departamento do Tesouro Nacional, Sr. Roberto
área de muito discurso e pouco recurso.
-Guimarães Figueiredo, que fez ameaças ao Poder Legislativo,
0 SR. PRESIDENTE (Mauro~ Benevides) - Concedo prometendo dificul_tar o acesso. dos Parlamentares a info~n:a
ções conStantes do SIAFI - Sistema Integrado de Admmlsa palavra o nobre Senador Lavoisier Maia.
tração Financeira do Governo Federal.
.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT - RN. Pronuncia o
Paralelamente a tais considerações críticas, que não consseguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~~ e Srs. Senadores, tituíram, afinal, o cerne do meu discurso, fiz uma apreciação
leio comunicação que recebi do Presidente do Sindicato dos do problema- este, sim, essencial- relacionado ao acompaTrabalhadores em Empresas Ferroviárias de Mossor6:
nhamento da execução orçamentária, inserido na ampla função fiScalizadora do Congresso.
DESATIVAÇÃO DA REDE FERROVIÁRIA,
A propósito, convém insistir com o respaldo da lição
RAMAL MOSSORÓ/SOUZA
de Rui Barbosa, já lembrada naquele discurso, para quem
o "Orçamento representa a mais alta prerrogativa do Poder
Urgente PC
Legislativo, a arma usada pelos Parlamentares para domar
Excelentíssimo Senhor Doutor
os reis, o meio pelo qual as Câmaras populares alcançam
Lavosier Maia Sobrinho
a Jiberdade política".
-- MD. Senador da República
Como afirmei, também naquele pronunciamento, não
Senado Federal
basta ao Legislativo participar da elaboração do Orçamento,
Remetente
deliberando sobre a proposta do Executivo. Indispensável e,
Renato Oliveira
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aliás, mais imporfiiilte arilC:Iiltr-o controle da exeéução orça·
mentária.
A Constituição de 1988, por sinal, foi bastante pródiga
ao dispor sobre as prerrogativas do Congresso nesse ·campo.
Uma coisa, porém, é- outorga constitucional de poderes
formais- ao Congresso. Outra coisa, é o próprio Poder Legislativo saber exercer tais poderes, de forma concreta e efetiva,
correspondendo assim à vitória que representou a conquista
dessas prerrogativas, uma das quais consiste na exigência
de o Poder Executivo demonstrar, transparentemente, onde,
como, quanto e em quê está sendo aplicado o dinheiro público,
na execução orçamentária.
Estas considerações, somadas às tantas outras que constam do pronunciamento anterior já referídO, encontram apoio
nas observações do Ministro Homero Santos, do Tribunal
de Contas da União, no- seu "Relatório e o Parecer Prévio
sobre as contas do Governo da República", relativo ao exercício de 1990.
Destaco, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, dois trechos desse documento. O primeiro deles, extraído da parte
do Relatório consagrado à "Análise da Política Orçamentária
Executada no ano de 1990''.

"A verdade é que, embora a Constituição estabeleça que ao controle interno compete avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governos e dos orçamentos da
União, bem como os resultados, quanto à eficácia e
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administraÇãO federal
(art. 74 - I e II), o exame dos Balanços Gerais da
União e dos Relatórios elaborados pelo DTN (Departamento do Tesouro Nacional} revela não há nenhum
dado preciso sobre o efetivo acompanhamento físico financeiro de projetos e atividades, a fim de que se torne
visível e conhecido o resultado concreto do programa-,
e não, simplesmente, a fria soma de recursoS nele aplicados."
O segundo trecho, que merece ser _destacado para corroborar as idéias preSeiltes neste discurso; diz respeito a uma
das "Determinações", feitas pelo ilustre Relator da nl-atéria
no TCU _ Diz ele:
"Cabe-nos, ainda, sugefirque sejam determinadas
imediatas providências no sentido dê -que:
1) o DTN faça constar,_ nas próximas Contas do
Governo, as inform<iç6es do ati:õ.g1mentº_ d~s metas
e objetivos estabeleCidos na LeTae Diretrizes orçamentárias -LDO -,no Plano Plurianual de Investimentos
e nos Programas- de Governo, nliinefõ-deServídores
Públicos e sua distribuição por órgão, entidades e Estados, e o Desempenho das Empresas Estatais e resultados alcançados, inclusive lucros e perdas; ... " (pág.
267)
Voltando às questões tratadas naquele meu díscurso do
dia 12 último, ali anunciei -que apresentaria um projeto de
lei, visando regulamentar o disposto no § 39 do art. 165 da
Constituição,- que obi"igã o-Poder Executivo a publicar, até
30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
É que, como salientei naquele oportunidade, "os relatórios que têm sido publicados não passam de peças destinadas

Novembro de 1991

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".
Isso está, agora, claramente- confirmado no Parecer do
Tribunal de Contas da União. De fato, não basta um demonstrativo meramente contábíl da execução orçamentária. O importante é que haja também a publicação de dados precisos
sobre a aplicação dos recursos orçamentários, de modo a permitir o acompanhamento físico-financeiro de projetos e atividades, exatamente como se preconiza naquele Parecer.
Por isso e para isso, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores,.
estou .apresentando hoje o an_unciado Projeto, que regulamenta o art. 165, § 3", da Con~tituição, solicitando que estes
pronunciamento faça parte integrante dã respectiva justificação.
___
__
----~-Erã o que tinha a dizer, Sr. Presidente. _(Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO:
PROJETO DE LEI DO SENADO N"
, DE !991
Dispõe sobre o relatório resumido da execução orçamentária de que trata o § 3~ do art. 165 da Constituição
Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O relatório resumido da execução orçamentária, de que trata o § 3o do art. 165 da Constituição Federal,
abrange:
I - o Balanço Orçamentário;
II- o Balanço Financeiro:
III- a Demonstração das Variações Patrimoniais.
Parágrafo único. Além dos Balanços e da Demonstração previstos neste artigo, o relatório-resu-mfdo inêluirá -especificação das metas alcançadas, comparativamente cqm a _das
metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretri.ies Oi"Çãmentárias e no Orçamento Anual, apresentando a respectiva
demonstração físico-financeira dos resultados obtidos após o
encerramento de cada bimestre.
Art._ 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi_cação.
Ar. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O art. 165, § 39 , da Constituição, estabeleci!:-" Art.165

___ ..... --- ... --------------- -------·--·-----"'• _

§ 3' O Poder Executivo publicará, até trinta dias
após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária."

Esta determinação vem sendo cumprida pelo Departamento do Tesouro Nacional, segundo critérios próprios, que
não atendem ao objetivo principal, do preceito constitucional,
que é o de permitir o acompanhamento periódico (bimestral)
da execução orçamentária, no âmbito do controle interno e
do controle externo, este a cargo do Congresso Nacional,
com o auxílio do Tribunal de Contas da União.
A propósito, em seu "Relatório e Parecer Prévio sobre
as Contas do Governo da República", do exercício de 1990,
o Relator, Ministro Homero Santos, assim se manifesta:
"A verdade é que, embora a Constituição estabeleça que ao controle interno compete avaliar o cumpri-
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mento das metas previstas no plano plurianual, a execu~
ção dos programas de governo e dos orçam_entos da
União, bem como os resultados , quanto à eficácia
e eficiência da gestão orçamentária,-financeira e patrimonial nos órgã:os e· entidades da administração federal
(art. 74, I e II), o exame dos Balanços Gerais da
União e dos Relatórios elaborados pelo DTN- Departamento do Tesouro Nacional - revela que não há
nenhum dado preciso sobre o efetivo acompanhamento
físico-financeiro de projetos e atividades, a fim de que
se tome visível e conhecido o resultado_ concreto do
programa, e não, simplesmente, a fria soma de recursos
nele aplicados." (pág. 29) (destaques da transcrição).
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de planejamento no País. Fiel a esse pensamento de organização do trabalho, d_esempenhou com notável eficiência as
funções de diretor da Petrobrás e da Eletrobrás.
Da mocidade à maturidade, Pinto de Aguiar cumpriu,
com notável esclarecimento, suas tarefas de homem de trabalho e de realiza-ção. Cumpre mesmosalientar que, se muito
trabalhou em favor da cidade de Salvador, concorrendo para
seu planejamento e para o desenvolvimento de vários de seus
bairros, foi, sobretudo, no campo da cultura que marcou sua
personalidade. Na Capital da Bahia, criou, em companhia
de um sócio, a Editora Progresso, por meio da qual não ape11as
desenvolveu singular atividade intelectual como estimulou a
cultura local. Escreve_ndo, traduzindo e promovendo a edição
de livros de autores diversos, sob sua inspiração, a Editora
Progresso publicou mais de 400 títulos.
De assinalar ainda é que Pinto de Aguiar, embora político,
não distinguia, ao realçar as virtudes dos seus contemporâneos. entre os que lhe fossem solidários ou dele adversários.
Exaltava a capacidade, a inteligência, o poder criativo de
quantos baianos estivessem a seu alcance, distinguindo homens de diversas idades, a todos levando o incentivo de sua
atividade e de seu espírito de Justiça.
Ê justo, pois, que, nesta Casa de representação popular
se-ã.S"sinale, com tristeza, seu desaparecimento. É o que faço,
neste instante, eril nome também do Senador Jutahy M,agalhães, que assim me pediu, ainda há pouco, por impedimento
circunstancial.
O SR. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. EX', nobre
Senador.

Como se observa, é necessárío estabelecer, por lei~ 0
conteúdo do relatório a que se refere o dispositivo-constitucional, sob pena de se ver frustrada a finalidade precfpua
daquela exigência, que é de propiciar transparência no acompanhamento da execução orçamentária.
_
Deixar ao livre discricionarismo do Departamento do Tesouro Nacional a escolha daquilo que deva constar do relatório
resumido, é o mesmo que tornar letra morta opreceito constitucíonal. Imaginar-se, por outro lado, que as sugestões do
Tribunal de Contas da União venham a ser observadas e ado ta.
das pelo Poder Executivo é pura ingenuidade. ·
Portanto, cabe à lei definir, com precisão, o conteúdo
do relatório.
É isto que estamos propondo com presCiife prOJeto de
lei, na expectativa de sua rápida tramitação e aprovação.
Devemvs salientar que o conceito de Balanço Orçan_l~n
tário, o Balanço Fmanceiro e o de Demonstração das VariaO Sr. Nelson Carneiro -Tive a ventura de ser colega.
ções Patrimoniais é o estabelecido nos arts. 102, 103 e 104
da Lei n' 4.320, de 17-3-64, ou aquele que decorrer da legisla- na mesma turma, de Pinto de Aguiar. Conheci-o na juventude.
Acompanllei a Sua trajetória, que V. Ex~ acaba de sintetiz<~r
ção superveniente a essa lei.
com ãdareza do seu pensamento e a ilustração do seu espírito.
Sala das Sessões. -.Senador Jntahy Magalhães
Membro da Academia Baiana de Letras, da Academia PerCOMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
nambucana e de outras institUições, foi,-aO lado deste hõmem
Almir Gabriel - Alulzio Bezerra - Aureo Mello dedicado às Letras, incentivador da cultura e também um
Eduardo Suplicy --Fernando Henrique Cardoso- José
executivo eficiente, como V. Ex' acaba de se referir. O seu
Eduardo - José Fogaça - Levy Días -,- Magno Bacelar desaparecimento é uma lacuna para quantos acompanham
-Mário Covas -Maurício Corrêa -Moisés Abrão- Rai- -a trajetória dos homens públicos neste País e marca, indel_~velmundo Lira- Ronaldo Aragão - Teotonio Vitela Filho.
mente, seu nome entre as figuras mais exponenciais da minha
geração. Muito obrigado a V. Ex~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes _de
iniciar a Ordeni do_ Dia, a Presidência garante a palavra ao
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Assinalo, Sr. Presinobre Senador Josaphat Marinho. S. Ex~ desej~ fazer uma dente, o aparte do nobre Senador Nelson Carneiro, com a
comunicação à Casa.
condição de companheiro de classe de Pinto de Aguiar e com
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Para uma a virtude de haver lembrado, nesteplenário, ter sido ele mem.:breve comunicação. Sem reV:iS"ãb do orador5 -Sr. -- Presi- bro da Academia Bãíana de Letras. Mais do que isso, teve
dente, Sr!' e Srs. Senadores faleceu, no Rio de Janeiro, em a sorte ~ e com ele a Bahia - de ser o sucessor de O tá vi o
24 deste _mês, o professor Manuel Pinto de Aguiar, baiano Mangabt.•ira na Academia de Letras.
Em seu discurso de posse, alinhou todas as figuras expresde Alagomhas, nascido em 1910. Foi personalídade expressivamente fulgurante de s~a geração _e das mais produtivas e_ sivas do seu tempo, dos seus companheiros de idade aos mais
eficientes. Bacharel em Ciências Jurídicas e Socia:ís tomou-se novos, dando-lhes, a todos, o justo renome, como um homem
professor de Direito Industrial e LegislaÇão do Tr~balho em de cultura e, por isso mesmo, como uma figura estr3nha à
dois altos estabelecimentos de ensino- na Bahia, urii dos quais pequenez da divisões facciosas.
a Universidade Federal.
O Sr. Ruy Bacelar- Permite-me V. Ex~ um aparte?
Inspetor-Geral do Trabalho da Bahia e cte Sergipe, nesse
O SR, JOSAPHAT MARINHO -Pois não.
cargo desenvolveu trabalho saliente no campo das relações
entre o capital e o trabalho. Foi Secretárío da -Prefeitura de
O Sf. Ruy Bacelar - Senador Josaphat Marinho, assoSalvador, Deputado à Assembléia Constituinte do Estado, cio-me à justa homenagem que V. Ex~ presta nesta tarde
ao -ilustre baiano, Dr. Manuel Pinto de Aguiar. Esse grande
>!~ 1935, sendo de ressaltar-se que lhe coube incluir, na ConstitUição do Estado, um dos primeiros dispositivos a propósito baiano enobreceu a sua vida e dignificõü os cargos que ocupou.
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não só na Bahia como no Brasil, nas áreas pública, estadual,
municipal e federal, na área política, como Deputado Estadual
Constituinte que foi, e riã.s áreas educacional e ·cuitUraC Daí
achar que, prestando V. Ex• esta homenagem, fala não somente em nossos nomes, como já bem disse, dos Senadores Jutahy
Magalhães e Ruy Bacelar, mas também_ em nome de todos
os baianos. Por isso, meus parabéns e minha solidariedade
por essa justa homenagem que presta a esS_e grande baiano,
Manuel Pinto de Aguiar. Obrigado a V. EX'

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço ao nobre
Se-nador Ruy Bacelar a intervenção que acaba de fazer, assim
como o faço, Sr. Presidente, com relação ao nobre Líder
do Partido da Frente Liberal, que me solicitou que as palavras
aqui proferidas foSsem consideradas em nome da nossa agremiação.
CUID essas palavras, Sr. Presidente, anoto o triste aconteciniento e peço a V. Ex\ se o Regimerito o permitir, que
se digne dar conhecimento desta homenagem ao Governo
do Estado, à fani.ília do falecido e à Academia de Letras
da Bahia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, em nome da Mesa, associa-se à homenagem de pesar,
proposta agora pelo nobre Senador Josaphat Marinho, reverenciando a memória de uma brasileiro.eminente que prestou
. relevantes serviços à cultura do País. (Pausa.)
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O SR._ PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa. projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO .SENAOO N• 387, DE 1991
Altera a redaçâo de dispositivo da Consolidação
das Leis do Trabalho, a fim de ajustá-lo ao disposto
no art. 7'!, inciso XVII, da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho
- CLT, aprovada pelo Decreto n• 5.452, de I" de maio de
1943, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 129. Todo empregado terá dire-itO anualmente ao gozo de um períodO de férias remuneradas
coni, -pel<? menos, um terço a mais do que o salário
nonnal. ''
Art. 29 Esta lei entra eln vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
·
Justificação
O presente Projeto de Lei visa adequar o dispoSítiVo
do diploma consolidado - art. 129 - ao disposto no texto
constitucional- art. 7", i~_c_iso XVII- que estabelece o direito do trabalhador ao gozo de férias anuais remuneradas com,
pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.
O -texto celetista dispõe a respeito, apenas configurando
o direito às férias anu'!_is remuneradas, razão pela C}uaf deVe
ser alterado para adequar-se ao disposto na Constituição FederaL
Submeto, desta forma, a proposição à elevada consideração dos nobres Pares, solicitando seu apoio e aprovação.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. -Senador
Nelson Wedekin.
_ LEGISLAçÃO CITADA
CONSOUDAÇÁO DAS LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1' DE MAIO 1943

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assento nas suas
respectivas bancadas.
sr~s e Srs. Senadores a -partir de hoje, estará à disposição
de V. Ex~P, através dos terminais de computadores, o Sistema
de Informações do Congresso Nacional- INCON.
A realização é parte do esforço que vem empreendendo
a Secretaria-Geral da Mesa e o Prodasen para a informatização
das atividades legislativas do Senado Federai.
O sistema conterá as _seguintes informações:
1) as ordens do 12ia do Congresso Nacional e do Senado
Federal;
2) Relação das proposições em fase de apresentação de
emendas perante à Mesa e Comissões;
Art. 129. Todo empregado terá direito anualmente ao
3) composição das Comissões Permanentes e das Comis- gozo de um período de férias, sem prejuizo da remuneração.
sões Temporárias do Senado Federal e àO Congresso Nacio- ···············•·•••····••···••·•••···•••••······•·••··•······•·······••••····••
nal;
(A Com_issão de Assuntos Sociais- decisão termi4) relação das proposições que deverão figurar em Ornativa.)
dem do Dia nas- três sessões ordinárias subseqüentes;
5) iridicação de proposições em fase de interposição de
PROJETO DE LEI DO SENAOO
recurso previsto no art. 91 do Regimen-to Interno;
N• 388, DE 1991
6 - matérias em tramitação no Congresso Nacional Dispõe
Sobre
o relatório resumido da execução orçaprojetas de lei, projetaS de resolução, vetos etc.
mentária, de que trata o§ 3~ do art. 165 da Constituição
Estará também ã disposição de V_. Ex~s o registro das
Federal.
sessões do Congresso Nacional e do Senado Federal.
•
A Presidêncüi esclarece que as informações poderão ser
b Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O -relatório resumido da execução orçamentáobtidas de qualquer ponto do território nacional, bastando
para isso que o terminal esteja ligado à rede de teleproces- ria, de que trata o § 3" do art. 165 _da Constituição Federal,
abrange:
samento do Prodasen.
I - o Balanço Orçamentário;
Como se trata de uma notícia auspiciosa para o Senado
II- O Balanço Financeiro;
Federal, a Presidência fez questão de transmití-la ao Plenário
para que todos _os Srs. Senadores, a partir desse momento,
III- a Demonstração das Variações Patrimoniais. utilizando o Incon, possam acompanhar pari passuos trabalhos
Parágrafo único. Além dos Balanços e da Demonstradesenvolvidos, qu-er no plenário, quer nas comissões do Sena- ç~o previstos neste artigo, O relatório resUinido incltiirl eSpecido e do Congresso Na~onal.
ficação das metas alca_nçadas, _çomparativamente com a, 4as
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metas previstas no PJ ano Plurianuai, n-ã Lei cte-Diretiizes Orça-

mentárias e no Orçamento Anual, apresentando a respectiva
demonstração físicowfina-riCeíi"ã.- dos resultados obtidos após o
encerramento de cada bimestre.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na- dat-a
siia publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposiçõeS em cOhtrá-riÕ.

4e

Justificação
O art. 165, § 3', da Constituição estabelece:
"Art. 165.
O Poder Executivo publicará, até tfinta dias
após ·o encerramento de cada bimestrt!, relatório resumido da execução orçmentária."
§ 39

Estã determinação vem sendo cumprida pelo Departamento do Tesouro Nacional, segundo critérios pr6prios, que
não atendem ao objetivo principal do preCeito constitU.Cíonal,
que é_ o de permitir o acompanhamento periódico (bimestral)
da execução orçamentária, nO âinbito do controle interno e
do controle externo-, este a cargo dp Co~gr~sso Nacional,
com o auXIlio do Tribunal de Contas da União.
A prop6sitõ, em seu "Relatório e Parecer Prévio sobre
as Contas do Governo da República", do exercício de 1990,
o Relator, Ministro Homero Santos, assim se manifesta:
"A verdade é que, embora a Constituição estabeleça que ao controle interno compete avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de govern_os e- do~ orçamentos da
União, bem como os resUltados, quanto à eficácia e
eficiência, da geStão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal
(art. 74 - I e II), o exame dos Balanços Gerais da
União e dos Relatórios elaborados pelo DTN (Departamento -~q_T~§9!J.!C! ~ac_iO,Qal) revela_ que não há nenhum
dado preciso sobre o efetivo acompanhamento físico-financeiro de projetos e atividades, a fim de que se torne
visível e conhecido o resultado concreto do programa,
e não, simplesmente, a fria soma de recursos nele aplicados." (pág. 29) (destaques da transcrição.)
Como se observa, é necessário estabelecer, por lei, o
conteúdo do relatório a que se refere o dispositivo constitUcional, sob pena de se ver frustrada a finalidade precípua
daquela exigência, que é a de Propicia{transparência no acompanhamento da execução orçamentária.
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Lei n-? 4.320, de 17-3-64, ou aquele que decorrer da legislação
superveniente a essa lei.
,
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. Senador Juta~
by Magalhães.
(À Comissão de Assuntos Económicos - decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P
Secretário.
É lido e ;provado ~seguinte:
REQUERIMENTO N• 855, DE 1991
SenhOr p-residente,
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeíro
dispensa de interstício e prévi<i diStribUição de avufsos pa.ra
o Projeto de Resolução n~ 88, de 1991, que autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC) a elevar temporariamente
os limites estab_elecidos pelo item I do art. 3~, conforme o
disposto no§ i', do art. 6' da Resolução n• 58/90, do Senado
Federal, no valor de cento e seis milhões, cento e cinquenta
e oito mil e trezentos e quarenta cruzeiros, a preços de setembro de 1991, a fim de que figu.fe na Ordem do Dia da sessão
s·eguinte.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991.- Esperidião
Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A matéfia
constará da Ordem do Dia da próxima sessão. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido_ pelo Sr. 1~
secretario. -É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 856, DE 1991

Senhor Presidente,
Requeiro, regimentalmente, e nos termos do artigo 71
da Cõnstítuição--F-edernl ,-seja:- reatizacrn-pelolribunai- de- Con~
tas da União auditoria de natureza contábil, financeira e patrimonial sobre o resultado do Trabalho realizado pelo Grupo
criado nos termos do Decreto N• 99.608, de 13 de outubro
de 1990, que teve como conclusão a proposição de um termo
de confissão e assunção de dívida com concessão de garantia
e· outras avenças a ser firmado entre a Eletrobrás e as empresas
credoras do setor elétrico, que, como medida preventiva, deve
ser analisado pelo TCU, antes que seja consuiiútda a-operação
citada.
Jus_tificação
A Eletrobrás, empresa bolding do Setor Elétrico Federal,
Deixar a·o livre discricionarisrho do Departamento do Tesouro Nacional a escolha daquilo que deva constar do relatório está por concluir. nos próximos dias, uma questionável operaresumido, é o mesmo que tornar letra morta o precei~9 consti- ção de pagamento de débitos de _suas controladas para com
tucional. Imaginar-se·, pbr OUtro Ia do, que as sugestões do empresas construtoras, segundo condições estipuladas em miTribunal de Contas da União venham a ser observadas e adota- nuta de documento intitulado termo de confissão de assunção
-- --de dívida com concessão de garantia e outras avenças.
das pelo Poder Executivo é pura ingenuidade.
Portanto, cabe à lei definir, cOm -preCisãO; ó -conteúdo
Além de cada empresa controlada, da~ construtoras e
do re!atório.
. _ da própria Eletrobrás, a Umão Federal, na qualidade de acioE isto que estamos propondo com o presente projeto nista majoritário da Eletrobrás, caso levada a cabo tal operade lei, na expectativa de sua rápida tramitação e aprovação. - ção, deverá atuar como interveniente anuente, representada
Devemos salientar que o conceito de Balanço Orçmen- pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
tário, Balanço Financeiro e o de Demonstração das Variações
Assim, como Senador da República, após detalhada anáPatrimoniais é o estabelecido nos arts. 102, 103 e 104, da lise do documento que apresento a esta Casa, cumpre-me
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chamar a atenção dos Senhores Senadores para tal operação
que poderá ser lesiva aos interesses nacionais.
Como sabr.!mos, após a posse do Governo Collor de Me~
llo, foi editado o Plano de Estabilização Económica (Plano
Brasil Novo_), que definiu regras explícitas para correção de
débitos e desequilíbrios econômicó~financeiros contratuais.
Não são outros os mecanismos previstos na Lei n~ 8.030/90
e em diversas PortariaS complementares do MinistériO da Eco~
nomia, Fazenda e Planejamento, como por exemplo as de
·
·
números 239,289,307,345,378 e 422.
Todo o País foi atingido por mais um plano que, em
nome da salvação nacional, congelaria, durante determinado
período, preços e salários, utilizando uma única "bala" que,
de vêz, acabaria com o dragão_da espiral inflacionária.
Sem dúvida, no que diz respeito aos salários, o titO fUndo~
nou, atingindo a classe trabalhado_ra, que jamais perdeu tanto
quanto após 15 de março de 1990.
Além disso, o congelamento não tratou de forma equânime os preços -dos demais agentes económicos, privilegiando
os_cartéis que sempre "cOntrolaram a economia nacional.
Isto fica transparente pela simples leitura da cláusula 1~
e seu parágrafo únicO-do documento em questão:
Cláus_ula P: "A Empresa controlada confessa ser devedora da Construtora por serviçOs prestados até 30 de abril
de 1990, pelo valor atualizado até 28 de feve.reiro de 1991
de acordo com as disposições contratuais aplicáveis de tantos
cruzeiros, conforme demonstrado no Anexo I deste instrumento (Débito Consolidado).
Parágrafo único. O débito consolidado será atualizado
pela variação acumulada do Índice Gefã.I de Preços de Mer-cado (IGPM) apurado e publicado pelo Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aplicado a partir
de 28 de fevereiro de 1991 até a data de assin_atul"a do presente
instrumento, e acrescido de juros de 12% (doze por cento)
ao ano, capitalizados mês a mês (Débito CO-nsolidado Atualizado)".
- -- -- ------Como pode ser verificado, para alguns construtores parece não ter havido congelamento de preços, já que o Termo
de Confissão prevê o pagamento de débito relativo a s_erviços
prestados até 30 de abril de 1990, po{ vafores atLializados
até 28 de fevereiro de 1991 (aí incluídos os 84,32% do IPC
de março de 1990). Como se isso não bastasse, ou seja, passar
por cima do estipulado_ no_ Plano Collor I, constatamos que
tal prática se repete após a edição do Plano Collor II, já
que tais valores serão, a partir de 28 de fevereiro de 1991,
caso se cont:retize a operação, atuaJizados pela variação acumulada do IGPM, acrescido de juros de 12% ao ano, capitali~
zados mês a mês.
As aberrações expressas no documento não param aí.
As alíneas (c), (d) e (e) do parágrafo I• da cláusula 3• prevêem
que cada parcela do dito "Débito Cons_olidado__Atualizado"
será corrigida pela variação da tarifa média de fornecimento
de energia elétrica, na hipótese desse índice ser superior à
variação -do IGPM acrescida dos juros acima mencionados.
Vale ressaltar que todas as recentes declarações do Excelentíssimo Ministro da Infra~Estrutura, João Santana, e do
Excelentíssimo Senhor SecretáriO Nacional de Energia, Ar~
mando Araújo, garantem que as tarifas de energia elétrica
terão reajustes superiores à inflação, devendo passar do valor
aluai de US$39/Wa, para US$67/Wa, a curto prazo.
Na cláusula 4~, no mínimo merece ser argüida a aceitação,
por parte da Eletrobrás, de Letras de Câmbio sacadas_contra
ela pelas construtoras, letas estas que "terão poder liberatório
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para pagamento de tributos federais e contribuições para seguridade social, pagamento de contas vencidas ou vincendas
e faturas c!e f()rnecimento de energia elétrica das conce_ssio~
nárias de distribuição, bem corria para pagainento de débitos
das empresas conce~sionárias junto à Eletrobrás e/ou suas
controladas".
Tais letras de câmbio, conforme explicitado na cláusula
s~. serão utilizadas na aquisição das debêntures definidas no
documento. Aí verificamos que o item 3 diz, textualmente:
"d) as debêntures poderão, ainda, ser utilizadas como
selo de pagamento nos leilões de privatização sendo, díretamente, moeda de negócio com_ valor corrigido e acrescido
de juros, conforme previsto na Resolução n'-' da ComisSão
de PriVatização, ria forma--da Lei n(' 8.031, de 12 de abril
de 1990."
·
Ora, caso concretizada a pretendida operação pela Ele~
trobrás, suas controladas, empresas construtoras e da União,
teremos mais urna "moeda" definida por simples Resolução
da Comissão de Privatização, ampliando o já questionável
conjunto de papéis que vêm sendo utilizados no processo
de transferêncía de ativos de estatais produtivas para o setor
privado.
__ Sem dúvi~a. dív~das con~raí~as dey~m .ser pagas. Todavi~_,
na situação ora apresentada, cabe, no mínimo, uma auditoria,
pois todos sabemos que inúmeras obras contratadas, ou jamais
foram executad~s ou o foram apenas parcialmente para aten~
der a interesses que merecem ser apurados.
Estudos preliminares, realizados por técnicos do setor
elétrico, indicam impacto no caixa da Eletrobrás, já a partir
de 1992, da ordem de US$200 milhões anuais, e de aproxima~
damente US$2 bilhões relativos ao prazo final dos títulos,
sem perspectivas de contrapartidas no fluxo de caixa da empresa.
Sendo a Eletrobrás uma estatal produtiva e eficiente,
responsável pelo planejamento de médiO e longo prazos da
construção, operaç_ão e expansão do sistema elétrico nacional,
de forma a_ garantir energía para parcelas cada vez_ maiores
da sociedade brasileira, não podemos aceitar que direções
transitórias, responsáveis por sua g~stão, possam vir a comprometer sua capacidade de a~ender às e;pectativas_ nacionais
de um desenvolvimento harmôniço, mais justo e fraterno.
Por tudo que aqui foi dito, entendemos qUe esta Casa
precisa dispor, para apreciação, da versão definitiva do documento em pauta, como única forma de questionamento em
bases reais de uma operação que, no momento, nos parece
de benefícios duvidosos.
Pelos motivOS expostos, justifiCa~se este requerimento de
auditoria urgel).te por parte do TCU, para que se possa, em
tempo, prevenir qualquer dano irreparável à viabilidade financeira da holding Eletrobrás.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. -Senador
Eduardo Suplicy.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento lido será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encami·
nhado â publicação parecer da Comissão de Assuntos Econó~
micos, que conclui pela apresentação do Projeto de Resolução
n' 88, de 1991.
A matéria ficará sobre a mesa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, II, f, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Presidente do Banco Cential do- Brasil,
o OJício n" S/57, de 1991 (n" 7.594/91, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução n'' 58, de 1990, do Senado Federal,
autorização para que a Prefeitura -Municipal de Paranaguá,
Estado do Paraná, possa c-ontratar operação de crédito, para
os fins que eSpccifíca.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão
ordinárí3:-âe ontem terminou o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
- ·-Projeto de Decreto Legislativo n'21, de 1984 (no 66/84,
na Câmara dos DepUtados), que aprova o texto do Acordo
sobre Transporte Aéreo Regular, firmado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular de Angola, em Luanda, em 16 de dezembro de 1983;
-Projeto de Decreto Legislativo no25, de ~19j;~{no 70/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
n<:> 133, da Organizàção· InternaCional elo Trabalho - OIT,
sobre "alojamento a bordo de navios (disposiçõeS cOmplementares)", adotada em Genebra, a 30 de outubro_d_e 1970, durante a 55~ Sessão da Conferência Internacioilal dO Trabalho;
-Projeto de Decreto Legislativo n' 29, de 1984 (n' 69/84,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
n9 119, sobre "Proteção das Máquinas", adotada na 47~ Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho, da Orga~ização
Internacional do Trabalho - OIT, realizada em Genebra,
em junho de 1963;
-Projeto de Decreto Legislativo no 4, de 1985 (n' 59/84,
na Câmara dos· Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação na Arca da Energia Nuclear para fins pacíficos
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, concluído em Caracas,
a 30 de novembro de 1983;
-Projeto de DecretoLegislativo no 22-. ~de 1985 (n' 83/85,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
n 9 134, da Organização Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos Marítimos, adotada
em Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante -a LV Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho;
-Projeto de Deereto Legislativo n' 16, de 19.86 (n'
109/85, na Câmara dos_ Deputados), que aprova o texto do
Acordo de Comércio; ce-1<~-brãdo entre o GOve!rio ·da RepúR
blica Federativa do Brasil e o Governo do Reino da Tailândia,
em Brasília, a 12 de setembro de 1984;
-Projeto de Decreto Legislativo n' 19, de 1986 (no
123/86, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo Internacional do Açúcar de 1984, concluído em GeneR
bra, em 5 de julho de 1984;
-Projeto de Decreto Legislativo n' 21, de 1986 (no
130186, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Protocolo Adicional ao Co~vênio :cultural c_::ntre__a ~epública
Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai na
área de Rádio e Televisão, celebrado em Montevidéu, em
14 de agosto de 1985;
-Projeto de Decreto Legislativo n' 4, de 1987 (n' 131/86,
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto ln ter R
nacional sobre Direitos-Económicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados, junto com o Protocolo Facultativo relativo
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a ess.e último pacto, na XXI Sessão (1966) da Assembléia
Geral das Nações Unidas;
-Projeto de Decreto Legislativo n' 6, de 1988 (no 143/86,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Hungria, em Budapeste, a
20 de junho de 1986;
-Projeto de Decreto Legislativo n" 14, de 1988 (n' 19/88,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Colômbia sobre Sanidade Animal para o Intercâmbio
de Animais e Produtos de Origem Animal, celebrado em
Bogotá, a 9 de fevereiro de 1988;
~-Projeto de Decreto Legislativo n' 16, de 1988 (no 21/88,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convenção
n9 140, da Organização Internacional do Trabalho - OIT,
sobre a licença remunerada para estudos, adotada em Gene~
bra, em 1974, durante a 59~ Reunião da Conferência Interna~
cional do Trabalho; e
-Projeto de Decreto Legislativo n' 17, de 1988 (n" 23188,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Prevenção~ Controle, Fiscalização e Repressão ao Uso
Indevido e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias
Psicotrópicas, assinado com a República do Paraguai, em Brasília, a 29 de março de 1988.
Aos Projetes não foram apresentadas Emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportuR
namente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão
ordinária de 26 do corrente, tenninou o prazo para apresenR
tação de emend~s às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara no 4, de 1991 (n" 2.482/89
na Casa de origem), que cria e regulamenta o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Ciênciã. e Tecnologia - FNDCT e
dá outras providências; e
-Projeto de Lei da Câmara n• 86, de 1991 (n' 4,784190
na Casa de origem), que dispõe sobre a preservação, organi~
zação e proteção dos acervos documentais privados dos presidentes da República e dá outras providências.
Aos Projetes não foram apresentadas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportu~
namente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez findo o prazo
fixado no parágrafo único do art. 254 combinado com o §
lo do art. 101 do Regimento Interno, sem interposição do
recurso ali previsto, determinou o arquivamento définitivo
do Projeto de Lei do Senado n• 210, de 1991, de autoria
do Senador Dirceu Carneiro, que dispõe soõte o afastamento
de servidores federais eleitos para diretoria de associação de
acíonistas minoritários de empresas sobre controle da União.
A matéria vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, tendo em vista a proximidade do término da Sessão
Legislativa, informa as s~s e Srs. Senadores que, nos termos
do disposto no caput do art. 168 do Regimento Interno. serão
incluídas matérias em Ordem do Dia nas sessões de segunda
e sexta-feira para discussão e votaÇão.
·- Portanto, a Presidência pede a atenção d_o~__S~ Senadores
para o aviso de conotação regimental que acaba de ser dado.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se â
ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. P
se-cretário.
É lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO N• 857, DE 1991
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria
constante do item n~ 17 seja submetida ao Plenário em segundo
lugar.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. - Senador
Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Será procedida a inversão solicitada.
Item 1:

1

Discussão, em turno único do Projeto de Lei da
Câmara n' 85, de 1991 (n' 1.793/91, na Casa de origem),
de iniCiativa do Presidente da República, que dá nova
redação ao § 1o do art. 39 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 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 Requcriri:úmto n9797, de 1991, de extinção da urgênci~.
.
Esclareço aos Srs. Senadores que há, apensado ao projeto, requerimento de extinção da urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n' 85/91.
Portanto, a Presidência, Por se tratar de matéria que
tem exigido estudo acurado da Casa, antes de processar a
votação, chama a atenção dos Srs. Parlamentares. Trata-se
do requerimento que extingue a urgência do Projeto de Lei
da Câmara n" 85, cujo enunciado foi ljdo há poucos instantes
pelo próprio Presidente.
O sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, gostaria
de saber de quem é o requerimento de extinção.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência informa que o requerimento aChã-se subscrito pelos
Exmos Srs. Senadores: Humberto Lucena, Marco Maciel, Cha- ·
gas Rodrigues _e Eduardo Suplicy.
O Sr. Cid Saból3-de Carvalho- Perguntaria, Sr. Presidente, se é possível retirar alguma assinatura nesta fase do
procedimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O art. 244
do Regimento Interno preceitua, in verbis:
"Art. 244. Ao signatário de proposição só é lícito dela retirar sua assinatura antes da publicação."
A matéria já foi publicada.
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O Sr. Humberto Lncena- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena (PMDB :__ PB Pela ordem.
Sem revisão do <?radar.) -Sr._ Presidente, os líderes qu_~
subscreveram este requerimento- inclusive eu, corno Líder
do PMDB e da maioria nesta Casa- objetivaram dar maior
tempo para que se pudesse examinar a matéria, tendo em
vista que havia vários aspectos controvertidos no projeto de
lei que veio da Câmara a respeito dos novos incentivOs aos
produtos industrializados na Zona Franca de Manaus_.
__
Ocorre que, por várias razões, sobretudo em decorréncia
da falta de número em plenário, diante das verificações requeridas, o requerimento foi tendo protelada a sua votação. O
tempo foi passando enquanto isso, as negociações visando
ao entendimento geral sobre o assunto foram feitas, envol~
vendo as principaís partes interessadas na proposição, mais
particularmente os parlamentares do Amazonas, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e os demais Estados. Também participaram - por que não dizer também,
Sr. Presidente? -entidades representativas de setores industriais que tinham interesse direto no assunto, de vez que se
pretendia -como se conseguiu fazer-que o-projeto, embora
tivesse como principal escopo compensar a Zona Franca de
Manaus diante da nova política industrial lançada pelo Governo CoJlor, também não viesse a se transformar numa lei
que prejudicasse as indústrias localizadas nas demais regiões
do País.
Quero crer, Sr. Presidente, Si:. SenadO-res que chegaffioS
a um consenso que talvez não seja em 100%, mas a um consenso apreciável, conforme poderão dar testemunho outros Srs.
Senadores aqui presentes.
Por isso, sr: Presidente, Sr. Senadores_a nossa posição
é no sentido- já que não podemos regimentalmente retirar
a nossa assinatura -de solicitar a nossa Bancada que vote
contra a extinção da urgência, para que possamos apreciar
a matéria na sessão de hoje.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. EPITÁCIO CAF.ETEIRA (PDC- MA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr~s e
Srs. Senadores, a respeito desse assunto, usei a tribuna do
Senado na última segunda-feira.
Ressaltava que a Instituição, com seis comissões téCnicas
para aprimorar projetas aprovados na tâmara oriundos do
Senado, deixou de ouvi-las.
Nada tenho contra a Zona Franca de Manaus. Aliás,
sou amazônida.
O que a mim causa espécie é que, desde que este projeto
entrou no Senado, as gestões são no sentido de que a Comissão
de Assuntos Económicos não se pronuncie.
Então, temos um projeto, temos um substitutivo que vai
ser apresentado, temos o substitutivo do substitutivo que vai
ser apresentado logo após, e as Comissões Técnicas não conhecem a matéria, senão por cortesia dos autores desse substitutivo.
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Senadores que estão hoje reclamando que não tiveraffi Õportunidade de falar sobre a matéria têm razão.
_
- Entretanto, esse pedido de urgência, na prática, não fun·
cionou como tal. A urgência, finalrilente, se transformou apew
nas numa espécie de ameaça, contra a qual foi imediatamente
contraposta uma outra posição, que foi a do pedido de retirada
da urgência.
Aí, sim, o PSDB foi signatário de um pedido encabeçado
pelo Senador Humberto Lucena. O Senador Chagas Rodrigues, em nome do Partido, assinou o pedido para retirada
da urgência. Só que são passadas três semanas e nesse período
houve ampla negociação.
Nós não gostaríamos que a nos~a atitude, no primeiro
momento, de não assinar-o pedido de urgência fosse entendida
como um obstáculo do PSDB a que houvesse uma negociação
correta para que pudéssemos equacionar as questões do Brasil
de uma perspectiva que não fosse nem só do Amazonas, nem
só de nenhum outro Estado, mas que fosse do conjunto do
País.
Ao que estou informado, chegou-se a um substitutivo
que· córfesponde a esses anseios. Por esta razão - e o Regimento não permite a retirada de assinaturas a esta altura
- é preciso que vote·m contra os que concordarem corri esse
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de ponto de vista.
conceder a palavra ao nobre Líder Fernando Henrique Cardow
Entretanto, em matéria dessa natureza, é natural que
so, a Presidência permitCwse lembrar ao Plenário que o paráw o Senado deseje que as comissões sejam ouvidas. De tal forma
grafo único do art. 310 do Regimento I~terno estabc;:lece que que pedimos houvesse o compromisso, mesmo sem que fosse
"o encaminhamento de votação de requerimento é limitado votada a urgência, que a Comissão de Assuntos Económicos
ao signatário e a um- representante de cada partido ou bloco fosse ouvida - e parece·me que foi. Se estou equivocado.
parlamentar, salvo nas homenagens de pesar". Portanto espe- me corrijam. Não houve uma negociação com a Comissão
ro que haja um entendimento absolutamente correto dessa de Assuntos Económicos? Mas houve uma audiência!
norma regimental e que se processem as votações. _
Então, como cOnheço o acordo, a minha posição- partiO Sr. Pedro Simon - Sr. Presidente, peço a palavra cipei parCialmente, mas fui informado, o Senador Mário Covas
patticipoti mais ativamente do entendimento - é a de que
pela ordem.
o projeto, hoje, está num ponto razoável - no mérito já
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - A Presi- o discutiremos-, porque atende aos justos anseios da Zona
dência pede ao nobre Senado~ FerJ?,andq He_~_ rique Cardoso_ Franca sem que disso derive um prejuízo para o conjunto
a sua aquiescência para que po~sa- oUvir melhoi- o riO DI-e reprew da indústria nacional.
sentante do Rio- Graride do Sul, Senador Pedro Simon. A
Compreendo, entretanto, se não passou pela ComisMeS?,, atenta â leitura da norma regirnental,_não: pôde ouvir são de Assuntos Económicos, que haja essa votação e que
S. Ex~, sempre ouvido nesta Casa com-absoluta atenção.
as pessoas se manifestem nesse sentido.
Vou votar acompanhando o Senador Humberto Lucena,
O SR- PEDRO SIMON- (PMDB ~RS. Pela ordem.)
-Agradeço a gentileza de V. Ex•, Sr. Presidente. Agradeceria porque o projeto chegou a um ponto em que é possível votar,
mais, se V. Ex• coordenasse os trabalhos no sentido de que mas acredito que haverá uma verifiCação de votação e os
esse projeto fosse â comissão para que esta pudesse opinar Senadores se manifestarão, obviamente, de acordo_ çq_m_Z!_sua
sobre ele.
vontade maior ou menor de delegar ou não âs Lideranças
negociação. Sê a decisão for de não delegar, se for derruessa
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - AJ>residência, naturalmente, terá que se limitar, neste e em casos bada a urgência, só pediria uma coisa, que a Comissão de
assemelhados, exclusivamente na condução dos trabalhos. A Assuntos Económicos desse um parecer o mais rapidamente
decisão cabe, soberanamente, sempre, ao Plenário nesta ou possível a essa ma~éria, de tal maneira que não percamos
o momento oport1:1no.
em qualquer matéria submetida a voto.
E corno se trata de matéria extremamente delicada e
Concedo _a palavra ao nobre Líder do PSDB, Senadpr
não foi fácil chegar a esse entendimento, âs vezes um dia
Fernando Henrique Cardoso.
a mais pode, ao invés de melhorar condições ótimas, deterioO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB rá-las.
SP. Para encaminhar a votação. Sem rev_isão do orador.)__ VotQ, portanto, acompanhando o Senador Humberto LuSr. Presidente. Sr(>\; Senadores, não fui signatário do pedido cena.
de urgência. O PSDB não pediu urgência, pelo contrário,
ele foi signatário do pedido de retirada da urgência. E a razão
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
pela qual não assinamos o pedido de urgência. E a razão para encaminhar a votação.
pela qual não assinamos o pedido de urgência foi que nos
O SR. •. PRESIDENTE (Maurop Benevides)- Concedo
parecia que era necessário que houvesse um amplo debate
sobre a matéria. Não tenho duvida alguma de que os Srs. a palavra ao nobre Senador.
Na segunda-feira, ante~ __de falar, o nobre se_~ador Ney
Maranhão dizia neste Plenário que, como se haviam unido
cartéis de um lado e de outro no interesse da questão, o
Governo era contra a urgência. Portanto eu, que não tive
oportunidade, ainda, de apoiar o Governo, tê-Ia-ei g~ta vez.
Penso que precisamos ter mais respeito cOm esta InStituição
e com suas Comissões.-TéCDicas~
Hoje, Sr. Presidente, assiSti com muita triste-za, depoiS
de 30 anos de vida pública, aO chegar ao Senado, â discussão,
na "tribuna do lobby, sobre a resolução que não iria ser dada
pelo Senado. Senti-me pequeno, o m~u matl_4_~t_Çt passou a
inexistir, na medída em que pessoas estranhas à Casa mudam
redação, acrescentam ou subtraem artigos de_ um ou de outro
substituivo.
Sr. Presidente, disse segunda-feira e reafirmo Qoje: qualquer que seja o resultado da votação dessa retirada de urgência, com,?rometí-rne·e vou fazê-lo, pedirei verificação de votação, porque esta Casa tem que reconquistar, para a Instituição
e suas Comissões Técnicas, a dignidade qu~ sempre foi o
seu apanágio.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.
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O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Senadores, acaba-se de afirmar que esse é um projeto
importante, tão importante que durante três semanas houve
negociações e elas, afinal, resultaram num teXto agora sUbmetido à apreciação do Plenário.
Veja V. Ex', Sr. Presidente, que é exatamente porque
ele é importante que a Comissão deve examiná-lo. Ou as
comissões são feitas para examinar os projetes que não são
importantes, aqueles que não são controvertidos, aqueles pedidos que não têm significação na vida nacional?
Sr. Presidente, os projetas, quanto mais importantes,
mais exigem o exame das comissões técnicas, sob pena de
estarmos colocando as comissões técnicas numa posição secundária.
Os Líderes_ podem se entender - e me perdoe o ilustre
Líder do meu partido -, mas as comissões são a alma do
Congresso Nacional. Se elas, na siia multiplicidade de partidos, não se manifestam, então por que trazer ao Plenário
uma solução para votarmos?
Sr. Presidente, devemos cumprir o Regimento: quanto
mais importante o projeto tanto rn:ais neceSsário o debate
nas Comissões TéCnicas.
Por isso, faço um apelo, com a devida vénia do meu
Líder, para que aprovemos o_ pedido de retirada da urgência
e possamos, na comissão especializada, debater, estudar e
concluir.
É o que penso.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a -palavra pela
ordem.
O Sr. Maurício- Corrêa- Sr. Presidente, peço a p3lavrã.
O SR. PRESII)ENTE\Mauro Benevidesj'::_: Nobre Senador Ronan Tit<f a bancada de V. Ex• já se fez ouvir pelo
nobre Senador Nelson Carneiro. E a Mesa fjca, realment!!,
numa posição difícil, porque priva a Casa de ouvir, certamente, um grande discurso sobre essa matéria agora submetida à apreciação do Plenário.
O Sr. Ronan Tito- Muito obrigado, Sr. P!esidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa, Uder do PDT.
O SR. MAURÍCIO CORRftA (PDT ...:.:J)p: Para encaminhar. Sem revisão do or3dor.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, tenho um profundo respeito e apreÇo por essa
figura representativa do Estado do Amazonas, que, aliás, tem
no próprio nome a figura do Amazonas - o nohre Senador
Amazonino Mendes. S. Ex\ na verdade, se preocupou -desde
o primeiro monierito com a tramitaçâ.õ deSse projeto. As outras pessoas, inclusive governadores de Estado, que passaram
a entrar no projeto da Zona Franca, vieram ulteriormente.
De sorte que S. Ex~ me pediu para assinar a urgência
e em homenagem ao Senador Amazonino Mendes, eu a assinei. E depois o projeto teve esses desdobramentos.
Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, eu não conheÇo
o teor do projeto que vai ser votado aqui. Rearlnente, hOuve
discussão na Comissão de Assuntos Econômicos. A se-cretária
Dorothéa Werneck esteve lá, mas foi uma troca de informações. Nós, Senadores, não discutimos iriCíSoS, parágrafos,_ dispositivos, mecanismos, essência. Não hOuve absolutamente
nada disso.
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Na verdade, o projeto já perdeu a sua urgência do ponto
de viSta regimental, porque estamos, até agora, sem condições
de votar.
Sr. Presidente, na verdade- não quero ofender ninguém
-esse projeto está sendo tratado, em primeiro lugar, pelos
altos interesses da indústria automobilística de São Paulo _e,
é Claro, com os interesses dos industriais da Zona Frarica.
Hoje, a Zona Franca tem um tratamento que, se não tivermos
·eu.idado, a fará deixar de existir, e será um desaStre, porque
a Zona Franca é o grande contributo económico para manter
aquele Estado, aquela regiãÇ> que está abandonada.
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, eu seria extremamente injusto com a minha consciência, com o meu Partido,
se eu dissesse que votaria agora com consciência esse projeto,
porque até ainda há pouco se articulava a troca de parágrafos,
a troca de artigos ou a troca de vírgulas. E eu não tornei
conhecimento disso e nem a minha Bancada. Como é que
eu posso, Sr. Presidente, neste instante, votar uma matéria
dessa importância?
Alguns companheiros ouviram o Governador Fleury. S.
Ex~ esteve aqui várias vezeS e discutiu essa questãO. "O Governador Gilberto Mestrinho esteve aqui e discutiu, também,
es~a queStão. Eu não discuti com o meu Governador, Leõilel
Brizola, no Rio de Janeiro, onde há indústrias, não discuti
com o Governador Albuíno Azeredo, do Espírito Santo; não
discuti com o Governador Alceu Collares, do Rio Grande
~~-

.

Com que cOmpetência -indago -Sr. Presidente,- vou
votar um projeto que não conheço, um projeto que foi articulado, até agora sem o nosso conhecimento, que apenas meia
dúzia tomou ciência e discutiu. Penso que é até um desapreço
à nossa inteligência.
Portanto, Sr. Presidente, embora não tenha assinado a
desistência da urgência, entendo que a mesma perdeu o seu
significado. Mantenho-me na condição de entender que é extremamente importante que esse projeto vá à Comissão de
AsSuntos Econômicos para que possamos discuti-lo e votá-lo
conscientemente, sabendo que é bom para o Amazonas, que
é bom para São Pauto mas, sobretudo, que é bom para o
Brasil.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Jonas Pinheiro- Sr. Presidente, peço a palavra,
como Líder, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre representante do PTB, Senador Jonas
Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB- AP. Como Líder,
para encaminhar.) - Sr. Presidente, SrP e Srs. Senadores,
corno todos sabem, sou, por assim dizer presença relativamente nova nesta Casa, mas creio já ter expferiência suficiente
para afirmar que ·esta não é a primeira oportunidade em que
se vota matéria vinda da Câmara dos Deputados sem passar
pelas competentes comissões técnicas 'do Senado.
Estamos, sim, habituados a v<?~ar matérias em regime
de urgência urgentíssima - fiZemos isso várias veZes. Aliás,
devo dizer, a b~m e a favor da _verdade,__que esta matéria
foi exaustivamente aebatiaa e aperfeiçoada; o que reconheço,
não" no foro próprio que é a Comissão de Assuri.tos Econômieós. Mas foi apreciada. Acontece, porém, o seguinte: em
princípio a matéria feria os interesses diretos dos Estados
do Amazonas e de São Paulo. É natural que os Senadores
desses dois Estados se interessassem com maior densidade,
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num primeiro momento, assiin como Os demais, do Norte,
por exemplo, como é o caso do Amapá, que orgulhosamente
represento nesta Casa. E todos aqueles que se interessaram
pela matéria, tiveram livre acesso à mesma. E o__que o Senador
Epitácio Cafeteira aponta como possível vício ou deficiência
do processamento _da discussão, os sucessivos substitutivoS
apresentados, resultantes de alterações promovidas, demonstram justamente o aperfeiÇoamento que a matéria sofrera
ao longo de cada uma das várias reuniões realizadas.
Assim que o projeto chegou a esta Casa, foi submetido
ã apreciação e debates freqüentes de Senadores ilustres como
José Sarney, Humberto Lucena, Fernando Henrique Cardo~o,
Mário Covas. Não quero me incluir por não ser tão ilustre
e tão competente;
O Sr. Humberto Lucena - Não apoiado!
O SR. JONAS PINHEIRO- Obrigado, Senador.
_
Mas, como dizia, participei das discussões com o Senador
Amazonino Mendes e outros interessados diretamente no assunto que, assim, foi discutido à exaustão.
O Sr. Esperidião Amim- Onde, SenãdOr Jonas Pinhd=
ro?
O SR. JONAS PINHEIRO- No Gabinete da Liderança
do PMDB, onde ocorreram quase todas as reuniões, nobre
Senador.
·
Não se cumpriu a formalidade, que também não fOi cumprida em outras oportunidades com outras matérias, e não
me recordo da ocorrência de protestos por não_ haver sido
encaminhada às comiss6es. E esta Casa, que terri memória,
ao que sei tem conhecimento de que o Senador E pitá cio Cafeteira fez aprovar aqui, no curto prazo de sete dias, matéria
de sua autoria, sem passar por qualquer comissão técnica.
Meus ilustres pares, esse fato que estamos discutindo
agora não me surpreende, não é a primeira veZ que ocorre.
A matéria foi debatida e aperfeiçoada com a participação
de representantes do Ministério da Econoniia, Fazenda e Planejamanto, das indústrias eletroeletrônicas, da indústria automobilística e de vários outros setores da sociedade interessados. Quero dizer que o náo encaminhamento dessa matéria
à Comissão de Assuntos Económicos não deveria causar tanta
espécie e que a notória- e sábia tolerância de~ta Casa poderia
relevar a omissão não-Completa e nem irresponsável, porque
foi suficientemente debatida por aqueles Senadores, cujos interesses este projeto alcança mais diretamente.
Pelas razões expostas, em nome da Liderança do PTB,
encaminho a votação favoravelmente à matéria e peço aos
meus pares que votem pela manutenção_ d~ re_gi_me d~_!lr_gên
cia, para que este projeto seja- aprOvado no decorrer desta
sessão.
- ·O Sr. Eduardo Supücy- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O Sr. Amazonino Mendes- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
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oportunidade de acompanhar todos os trâmites relativos ao
acordo a que ora se chegou, considero ser necessário o exame
da referida matéria pela Comissão de Assuntos Econômicos:E essa apreciação deve se processar o mais celeremente possível, embora sem deixar de conscientizar a todos dos efeitos
da legislação que estamos por aprovar, assim como, dos efeitos
dos entendimentos que, inclus~ve, foram ul~imados hoje pela
manhã e no início da tarde.
Gostaria, Sr. Presidente, de ter participado dos entendimentos na mesma intensidade que o fizeram o Senador Amaionino Mendes e outros, inclusive Senadores de São Paulo,
que puderam dedicar-se ao projeto.
Mas este Senador por São Paulo, que tem interesse nessa
matérias, assim como a maioria dõs Membros da Comissão
de Assuntos Económicos, na rrianhã de hoje, teve que se
debruçar sobre outras matéria, em reunião na referida cõmissão, que tratou de mais de dez itens, muitos deles complexos.
Sem pretender causar qualquer ob!,trução a esse projeto,
quero, inclusive, comprometer-me, nos pr6xímos dias, a analisar, com intensidade, o acordo hoje elaborado.
Gostaria de citar, por exemplo, que fiquei sãbendo, há
alguns instantes, que pelo art. 11 do novo substitutivo serão
criados, nos Municípios de Macapá e Santana, duas áreas
de livre comércio, no Estado do Amapá. Esse é tipicamente,
um assunto que não estava relacion-ado ao projeto inicial da
Zona Franca de Manaus e gostaria de examinar, com maior
cuidado, a propriedade dessa iniciativa q_ue corista: d~se projetq que trata da Zona Franca de Manaus. -Foi mUito 6poftllna
a audiência em que a Secretária da Economia. Dorothé_a Werneck, teve na Comis-são de Assuntos Econômicos. S. Ex' ali
trq~xe alguns dados importantes. Mencionou, por exemplo,
que o faturamento· anual da Zona Franca de Manaus é da
ordem de 9 bilhões de dólares neste exercício. Considerando-se o IPI médio da ordem de 12%, significa para os cofres
da União uma renúncia fiscal de 1,08 bilhão de dólares.
As importações da Zona Franca, segundo o que S. Ex•,
expós, representã.m neste exerCício 2 bilh6es de dólares; tornando como alfquota média cerca de 35%, significa uma ienúncia da ordem-de 700 milhões de dólares.
O Imposto de Renda, que tem como lucro médio cerca
de 7% sobre o faturamento, leva~ do-se em conta urna alíquota
de 35%, sigriifica uma renúncia fiscal da ordem de 220 milhões
de dólares.
Somando-se essas três estimativas, teremos como previsão para 1991 que a renúncia fiscal, decorrente da Zona Franca
de Manaus, será da ordem de 2 bilhões de dólares.
_Como a Constituição Federal prevê a _existência da Zona
Franca de Manaus até o '!_DO 2013, cerCa de 20 a:ríOS de renúncia
1TSCãl, ou um pouco mais, representa, nas condições de hoje,
antes da aprovação da nova lei, algo em torno de 40 bilhões
de dólares.
Ora, é precisO-que tenhamos consdênciá desses dados.
Tive oportunidade de inúmeros diálogos com o Senador
Amazonino Mendes e, de forma construtiva, procurei dizer
a S. Ex~ de como seria favorável, inclusive diversas entidades
sindicais e empresários do Amazonas· reuniranY-se com a própria Dirêção Nacional do PT, no sentido de conseguirmos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- compatibilizar uma solução que _s_eja de equilíbrio, que vise
dência concede a p3lavra ao nobre Senador Eduardo_ Suplicy, a recuperação do estado de depressão econômica a que foi
o primeiro a solicitá-la.
levada a Zona Franca de Manaus, ao mesmo tempo em que
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encarrü: se viabilize a retomada do crescimento e do nível de emprego
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. em toda a economia brasileira e em todos os setores que,
Senadores, como muitos Senadores aqui, que não tiveram potencialmente, poderiam s.er afetados.
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Parece-me, Sr"~ e Srs. Senadores, que estamos próximos
de uma situação tal como essa:, mas _gostaria de poder me
dedicar junto com os meus Pares a um exame, o mais conScientemente possível, deste assunto para que, dentro dos próximos
dias, sem qualquer finalidade de se obstruir, possamos votar
-conscientemente.
_
- -Avalio que com uma reunião apenas da ComissãO de
Assuntos Econômicos, teríamos condições de nos conscientizar sobre quaisquer detalhes que foram introduzidos recentemente; se todos estivermos de acordo, não haverá prejuízo
de votarmos conscientemente e no interesse da Nação brasileira, da economia de todas as regiões do País, este requerimento que susta a urgência.
- -- Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Amazonino Medes -Sr. Presidente,_ estou há baStante tempo aguardando.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Já tendo
falado pela Bancada de V. Ex• o nobre Senador Epitácio
Cafeteira, a Presidência concede a palavra a V. Ex~ como
Líder, pois a letra regimental explícita garante ao Líder oCupar
a tribuna em qualquer parte da sessão.
Por isso~- V. Ex~-. como--líder do PDC, usãrá da palavra
neste instante.
O SR. AMAZONINO MENDES (PDC - AM. Como
Líder, para encaminhar a votaç_ão. Sem r~visáo do orador.
-Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, antes de mais nada,
é da minha conformação, é da minha estrutura política. é
do meu entendimento político, é das minh.as convicçõeS políti~
cas, que a prática democrática deve ser, sobretudo, a base,
o símbolo, a razão, o motivo desta Casa.
A partir desse pressuposto, fiâO há como negar que as
Comissões Técnicas seriam o éaminho Oã.ttira1 pãra a apreciação de todas as matérias, Dão hã dúvida. Eu mesmo, desta
tribuna, me recordo da votação também de matéria extremamente _controversa, e de profundo interesse nacional, ·a do
CON!N, matéria que interessava e efa ·pertinente à Zoria
Franca de Manaus e toda a questão, sobretudo, da informática
na Nação.
.
.
Não me recordo, Sr. Pre-siderite, Sr~--e Si"s. Senadores,
naquela época, dos protestos, salvo, para fazer_ justiya, de
wn ou dois Senadores que, oposições sistemáticas; _são visce~
ralmente contra a instituição da urgência -nesta CaSa. A rigor, é muifo gi"ave dizer que "desta -água não beberei"
porque não sei quantas vezes já assinei requerir!leilto de urgéricia nesta Casa, Sr. Presidente! E não sêi quantas vezes Vi
matéria da mais profunda significação ser votada no mesmo
dia em que sairá da Câmaia! Por exemplo a tabela do Imposto
de Renda. Não é verâade? É verdade!
O que vimos aqui, na oportunidade da-Lei s·alaríal, Sr.
Presidente, que até hoje conturba e paralisa a __ ~ação, onde
assistimos e_starrecidos um discurso mOnumerital do Líder
Marco Maciel falando quase que isoladamente e agarrando-_se
desesperadamente na necessidade da matéria ir às Comissões?
Mas, tudo bem! Não quer dizer que com esse entendimento
se queira elidir ou justificar a urgência desta ~atéria.
É com humildade que venho a esta Casa~ é com humildade
que reporto-me a essa questão por uma razão, a qual pretendo
expor e que me dá esforço··moral. Porque essa urgência foi
a mais estranha desta Casa, foi uma urgência contingencíada,
uma urgência que não foi urgente, fruto, produto do entendimento democrático. Ou, então, não há por que termos·mais
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líderes, vamos nus-abstrair dessa representatividade das lideranças. Há ainda o fato de há mais de três semanas esta
matéria esrar sendo exaustivamente discutida com portas aber~
tas. Não me recordo, Sr. Presidente, de nenhuma discussão
que tenha sido realízada em caráter secreto.
- Tenho que me justificar perante este augusto Plenário
sobre o porquê, qual a razão do meu pedido para urgência
da matéria.
Na verdade, a Zona Franca de Manaus, como nenhuma
lugar deste País, embora levando-se em conta a angústia que
avassala a Nação, tem um sofrimento tão grave, porque é
produro da incerteza. Nenhum investimento está sendo feito
na ZOna Franca de Manaus. A última reunião do Conselho
da Zona Franca de Manaus foi no dia 31 de março deste
ano. Não há um órgão neste País que possa demonstrar com
clareza a paralisação. Estamos parando a Zona Franca de
Manaus. Não quero entrar no mérito da matéria. Mas eu
gostaria de dizer ao ilustre Senador Eduardo Suplicy, que
Tez um exercício de projeção, de renúncia da Nação, por
20 anos, da ordem de 40 hilhões de dólares, que com todo
o meu respeito, não é precíso fazef--pl-ojeção, basta analisar
- aí os dados são concretos - o quanto custou ã Nação
de incentivos à instalação da indústria automobilística. (Muito
·
bem!)
A verdade é que nós somos um país dividido, somos
vários países dentro de um país. E é constitucional, é obrigação
nossa tentar, cada vez mais, diluir as diferenças existentês
dentro da Nação.
Eu não vou pedir aos_ ilustres Senadores, não me acho
ern condições para pedir que compreendam esse momento
angustiante. Mas tenho o direito de dizer que este_acordo
não fui intra muros, este acordo não _é espúrio, este acordo
foi arrancado passo a passo, renúncia a renúncia, de forma
dolorosa, sofrida. Daí por que Sr~ e Srs. _Senadores, é-nos
impossível fazer o que pretendíamos, que era distribuir o resultado do consenso, explicitado numa minuta de substitutivo
para que todos fizessem com vagar e com calma suas análises.
A nenhum de nós que estava assentado naquela mesa
cabe apontar o dedo, a indigitação de que estávamçs traba~
lhando às escondidas._
Para terminar, Sr. _Presidente, a rigor, é lamentável que
esrec_ptoJeto de uma área pobre do País, que conseguiu o
consenso com a área· mais rica do País, sirva de exemplo
ou de exemplaridade nesta Casa em relação ao proc~~~~c:_nto
da urgência; ainda mais uma: ufgência que não foi urgente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Si-' 8 e Srs.
Senadores. vou me ater, obviamente, ao requerimento que
está em votação e não vou abordar o mérito do projeto.
Tratam-se de quatro esclarecimentos R_Ue devo fazer como
menibro da Comis-são-ue Assuntos Econômicos - a oficial,
a que existe de direitO e de fato e não aquela que informalmente operou neste projeto.
Em primei~o lugar,_ trata~_s~ de Ufi! ~s~_lar~cime:g.t.o _~obre
·c;- que foi a audiênda da Sr Se_ci"etá.riá. da Economia, Dr•
Dorothéa Werneck, naquela Comissão, posto, inclusive, que
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o Líder do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, tinha dúvidas
sobre a natureza da audiência.
O projeto não fõi à Co-missão de Assuntos ECo~ó"m_icos;
a Secretária foi. E quem lá esteve assistiU à Secretána Dorothéa Werneck dizer que discordava do texto do projeto. IncJusive, não apenas nesse aspecto, mas quanto aõ-ponto mais
poJêmico, que era o percentual da isenção. Nisto~- Ex• ponderou que não deveria precisá-lo. Palavras da representant~ do
Governo que compareceu à Camisão a que o_ projeto não
foi remetido, apesar -de constar da Ordem do Día de hoje
a informação, publicada no Diário do Congr~sso_ Nacional,
de que está despachado para a Comissão de Assuntos Económicos desde o dia 3 de outubro.
Segundo esclarecimento que quero prestar com o maior
respeito ao meu amigo pessOal, Senador Jona-s Pinheiro, é
que este é um caso singular. Ambos somos novos, e os que
se iludem pela estética até teimam em dizer que V. Ex~ é
mais novo que cu, inclusive na idade, por uma questão de
prevenção quanto à cor da melena. Sendo ambos novos, devo
esclarecer que este é um caso ·s_ingular, posto que, em todos
os outros casos em que o Senado não pôde reagir _à urgência
que de fato aqui se apresentou, havia urgência m:smo~ Este
é um caso singular porque neste caso a urgência fOI uma
cortina para que não houvesse urgência.
"
Todos sabemos como atua a Comissão de Assuntos Económicos; a responsabilidade mediana, diria, dos seus integrantes. Nenhum de nós seria insensível, muito menos eu, a um
apelo de urgência, e asseguro que, na Co~issãO de Assll:ntos
Económicos, todos os que falaram até aqUI sobre este proJeto,
seriam ouvidos e teria havido mais urgência do que a não-urgência decorrente do expediente utilizado. Então, é u?l caso
singular, porque, sob o pano de fundo de um requenmento
de urgência inconcluso, não houve urgência. Já se passaram
dois meses e não 21 dias, este projeto permanece no Senado
e a Comissão- de Assuntos__EconômiCos não -tomou conhecimento dele; tomou conhecimento de declarações de uma autoridade federal convocada.
Terceiro -esclarecimento: prometi nãoo invadir o mérito
da questão, mas renúncia fiscal para um país que vai se apr~
s~ntar ao FMI com a responsabilidade de apresentar superávtt
no_ ano que vem, para um país que está em penúria é um
assunto que deve ser analisado pelo coração, mas com a razão,
e esta exige conhecimento ..
Finalmente, não posso concluir as minhas palavras que
são formais, repito, porque--se- reterem ao requerimento, à
tramitação, â necessidade de a~diência do órgão técnico do
Senado, sem prestar uma homenagem muito sincera ao Senador Amazonino Mendes e a todos os Parlamentares, todos
que têm procurado com humildade, com dedicação, viabilizar
a apreciação deste projeto.
Não consigo me imunizar da emoção_ de apreciar isso
também. Mas para que essa apreciação seja feita de acordo
com a responsabilidade do mandato - e mandato não é só
coração -_-,-entendo que devemos e podemos estabelecer um
prazo, umacordo aberto, para que não haja prejuízo quanto
a prazo, que haja uma delib_e:ração que não prostre o Senado,
que merece o dever e <Y direito de apreciar este projeto a
partir do seu foro competente, formal, que existe para funcionar, que é a Comissão de Assuntos Económicos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Ney Maranhão para encaminhar a votação.

Sr. Presidente, peço a palavra
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Concedo
a palavra ao nobre Líder do PRN, Senador Ney Maranhão.
ó SR. NEY MARANHÃO(PRN- PE. Para encaminhar.
Se!nrevisão do O!ador.) -Sr. Presidente, sr.-s eSrs. Senadores, na semana passada, tive a ocasião de falar, em nome
da Liderança do Governo, com respeito a esse projeto que
estamos discutindo hoje. Trouxe, naquele momento, a preocupação do Governo que sentia que tinha havido e estava havenda_distorções no bojo desse projeto de interesse e. de grande
importância para o desenvolvimento da Amazônia e, por que
não dizer, do Norte e Nordeste.
Portanto. tive ocasião de explanar o pensamento do Governo que, se fosse necessári_q, tiniríamos a urgência e rn~nda~
ríamos o projeto para a Comissão de Assuntos Económicos,
para que fosse apreciad() m_ais a fu!Jd_O e, amanhã, não houvesse dúvida de que o Senado da República tivesse aprovado
um projeto que fosse de encontro aos interesses nacionais.
Sr. Presidente, com o desenrolar dos trabalhos- e não
preciso lembrar o nome dos Srs. Senadores qUe tiveram parte
decisiva nos entendimentos - o projeto foi enxuto e, hoje,
no entender do Governo, vem de encontro a beneficiar o
País e principalmente a Zona Franca de Manaus. Dentro desse
pensam_ento, como sou um Senador que luta muito contra
os cartéis, devo lembrar que é um dos pontos de vista do
Governo eVitar a cartelização da Zona Franca de Manaus.
Assim sendo, Sr. Presidente, Sr.-s e Srs. se-nãdores, devo
dar essa satisfação ao Senado da República, principalmente
ao meu companheiro e amigo, Senador Epitácio Cafeteiia,
e parabenizar os Srs. Senadores que debateram esse projeto,
que chegou ao ponto de ser votado hoje por este Senado.
Quero citar também o denodo, a humildade, a capacidade,
o patriotismo desse grande representante do povo da Amazônia, que é o nobre amigo, ex-governador Senador Amazonino
Mendes.
Portanto, Sr. Presidente, Sr!& e Srs. Senad9res, era essa
a explicação que queria dar. Neste momento apelo â urgência.
Vamos votar o projeto.
O Sr- Jntahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHXES (PSDB- BA. Pela ordem. Revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de alguns
esclarecimentos.
Não tenho condições de, regimentalm-ente, falar, porque
já oJez () Líde~ do meu partido, para discutir a matéria,
nlas pedi a palavra pela ordem, no -sentido de esclarecer o
meu voto.
Mencionou-se consenso. Gostaria de saber: consenso -de
quem? De quafs Srs. -Senadores? Falou-se tiq.rií qúe ~ornaram
conhecimento das discussões aqueles que tmham mteresse
nõ aSS:lülto. Por que os outros que- riáó fónia:tam conhecimento
são considerados desinteressados no assunto? Qual foi a convocação que nós, Senadores, recebemos para discuti.r essa
questão? Até agora se diz que o projeto atende aos iptere_sses
do Governo etc. Pergunto: qual é o projeto? Qual é o projeto
se não existe, se até há 15 miiilltós estavam aqui ao meu
lado mudando o projeto que vão querer ap-resentar? ~ntão
pé.fgünto a V. Ex~, Sr. Presidente, com que direito exclue~
os· Senadores da discussão? Qual é o direito que têm aqm
de chegar e afirmar que todos os interessados foram ouvidos.
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quando nem todos foram? I_>or que, então, não temos interesse?
Não entro no mérito do projeto, pründró, Pofqué"não
o conheço. Não posso-·discutir o que não conheço. No 31
de outubro, S~ e Srs. Senadores, solicitei o encaminhamento
da matéria à Comissão- de Assuntos Económicos para que
houvesse um debate, onde todos os partidos e regiõe_s__são
representados. Hoje é dia 28 de novembro. O projetO ~ilãõ
foi levado para lá porque tinha urgência urgCntíssimã.; tirihà.-Se
que votar de maneira imediata. Se tiyessejdp~ par-a lá, já
o teria feito e jã teria- voltado Com ampla discussão da sociedade e com o conhecimento de todos os Srs. Senadores da
matériã~
-- -Pergunto, Sr. Presidente, para que possa realmente votar:
quem fez o consenso? QUal foi a convocação encaminhada
a meu gabinete para disCutir essa matéria? Qual é o projeto
que vamos votar?

.

.

.
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que o Relator ofereceu ao mesmo. Daí por que, Sr. Presidente,
a _minha_ manifestação. é no sentido de que a urgência deva
se! ID.antida, o que não significa necessariãritente que esteja
o q~verno de acordo com o texto do projeto. Corno se trata
de .matéria _que, uma vez aprovada no ·senado, ainda será
submetida à Câmara dos Deputados como Casa revisora, entendo que a discussão, uma vez encerrada aqui, reabrir-se-á
rt6vamerite-n.a-óutra Casa do Congresso Nacional, a Câmara
dos :peputados.
Por essa razão, Sr. Presidente, voto pela manutenção
dã. urgência, naturalmente me reservando para, se for o caso;
manifestar novamente minha opinião sobre o mérito por oca~
sião da discussão e votação da matéria.
O Sr. José Sarney- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
a palavra ao nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre.Senador_Jutahy Magalh~es, a Presidência esclarece a V. Ex~ que,
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB- AP. Pela ordem. Sem
durante vários dias, as Lideranças Partidárias pro_rn_overam revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
contato com muito-s Srs. Senado_res, com os segmentoS mais é com certa emoção que venho interferir nesses debates, deinteressados_ no deslinde d,esta questão, evidenteme~te,_ na pois de tantos anos ausente da tribuna desta Casa.
busca de alguma solução. E certo que o foro adequado seria
O meu dever de Senador pelo Estado do Amapá leva-me
a Comissão, mas há sobre a mesa a informação de que, durante a esclarecer uma dúvida aqui suscitada pelo Senador Eduardo
28 dias, a matéria teria permanecido no âmbito da _Çomissão Suplicy. S. Ex~ perguntou se era pertinente a inclusão do
que V. Ex~ integra. É o que consta do processo que se encontra art. 11, que cria uma Zona Especial de Livre Comércio, nesta
sobre a mesa.
lei.
Quero dizer a S. E~ que esta pertinência é absoluta,
A Presidência lamenta que nem todos os Srs. Senadores
tenham tido a oportunidade de participar ~essas discussões uma vez que as zonas de livre comércio da área da Amazónia
travadas -com o objetivo- de se chegar a um consenso que são todas elas sujeitas à administração da Superintendência
permitisse ao Senado hoje votar essa matéria, com conheci- da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.
O próprio ar_t. 11. § 2_9, d~ substitutivo diz:_
mento de causa, evidentemente, e atendendo aos interesses
que agora parecem, momentaneamente, se tornar conflituoso~.
"Aplica~se à área de livro comércio, criada por
Portanto, à Presidência da Casa cabe conduzir os trabaesta Lei, no que couber, o disposto na Lei n9 8.256,
lhos, ordená-los e buscar aquilo que possa representar a sobede 25 de novembro de 1991. "'
rania do Plenário nesta decisão.
E o art. 11 da Lei n' 8.256 diz:
Era o esclarecimento que a Mesa sentia-s_e no dever de
transmitir ao nobre representante da Bahia, Senador Jutahy
"Estão a_s áreas de livre comércio sob a adminis·
Magalhães.
tração da Superintendência da Zona Franca de Manaus
Concedo a palavra ao Líder Marco Maciel.
-SUFRAMA que deverá promover e coOrdenar suas
--'-implantações ... '' O SR. MARCO MAClEL (l'FL- PE. Como Líder. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores,
Em segundo lugar, quero esclarecer ao Senador Eduardo
juntamente com outras Lideran_ças partidárias, tendo à frente Suplicy que a emenda não desejou incluir duas áreas de livre
o nobre Lider do PMDB, Senador Humberto Lucena, haví~ comérCio. Apenas uma área, no Amapá. A referência aos
mos pedido a extinção da urgência para a referida proposição. Municípios de Santana e Macapá é potque são mimicfpioS
Hoje, entendemos que a extinção se_ tornou _desn~ces~ária, coi1tíguos. Na sistemática dessas zonas de livre comércio, o
porque tenho conhecimento, através do _Relatqr d_e:signado _ÇJo~e,r:no te~_ u~ pra~o de noventa dias para demarcar a área
para oferecer em plenário parecer sobre ã matéria~-~de_ qoe õilde se vai inStalar preCisamente essa zona de livre ·comércio.
S. Ex~ já chegou a um; t~?>:tO que satisfaz as çliferenteS_ partes Sendo uma área contígua, essa demarcação exige um certo
que se manifestaram durante esse. períod9 _e!Jl que a matéria estudo, que_ será feito pelo Poder Executivo.
tramitou na CaSa. Daí pOr qUe, Sr. Presidente, voto - e
Em terceiro lugar. o projeto sobre a área de livre comércio
expresso essa manifestação de forma clara neste instante -:--: do Amapá, proposto pelo Executivo, encontra-se na Câmara
pela manutenção da urgência, a exemplo do que já fizeram dos Deputados, já há cerca de dois anos em tramitação. Se
os Líderes Humberto Lucena, Fernando Henrique Cardoso, não existisse a tramitação deste projeto sobre a Zona Franca,
Ney Maranhão, Jonas Pinhei_ro, pelo PTB, por enfender que, certamente o projeto sobre a criação da zona de livre comércio
tendo o Relator chegado a um texto, consulte os diféfentes do Amapá tramitaria na Câmara dos Deputados e, em seguida,
segmentos que se interessaram no projeto, pois.deve ser agora viria ao senado Federal. Mas já que aqui se encontra uma
_lei sobre a Zona Franca de Manaus, que importa na supervisão
devidamente votado..
_
_
_ .- ,~~
Devo, porém, Sr .. Presidente, dizer que. e$Sa_min)~;:t m.ani~ das zonas de livre c_omérciõ, e-videntemente estamos antecifestação diz respeito à 4is~lls.são -c votação da maté_ria- nO pando a apreciação pelo Senado Federal, uma vez que, já
Senado, porque não tive tempo de_ consultar o Governo soPre tendo sido apreciado o projeto do Poder Executivo pela Câmao inteiro teor do projeto e, de modo especial, sobre o parece_r ra dos Deputados, quando este projeto lá retornar, natural-
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mente será apreciado, sem nenhum prejuízo para a Casa ou
para a matéria. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:..:. A Presidência, após ouvír a manifestação de todas as Lideranças e,
agora, o esclarecimento aditado pelo nobre Senador José Sarney, vai proceder â votação do requerimento.
A Presidência esclarece que os Srs. Senadores que forem
a favor da extinção da urgência votarão "siln"; os que forem
contrários votarão "não". Portanto, neste primeiro momento,
vamos fazer a votação simbólica.
Como já houve um antírido -pi"éVio"-de que o Senador
Epitácio Cafeteira pretende Solicitar verificação de votação,
a Mesa vai adotar a processualística tradicion_al simbólica,
ouvindo cada bancada. Como vota -o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB)- "Não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,-Comovota
o Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP)- "Sim", Sr.
Presidente. Logo após, solicito verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Estamos processando a tomada de votos pela sistemática simbólica. Como
vota o Líder do PTB?
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB-'- PR)- "Não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PDS?
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS- PA)- "Não", Sr.
Presidente.
O SR. PRESJUENTE-(!VIauro Benevides) -Como vota
o Líder do PSDB?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP)- "Não", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PRN?
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE)- "Não", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PFL?
O SR- MARCO MACIEL (PFL- PE)- "Não", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PSB?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB- RS)- "Sim",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -como vota
o Líder do PDT?
O SR. MAURÍCIO CORRÍ,A (PDT- DF)- ,;Sim",
Sr. Presidente.
________ _
O SR- PRESIDENTE(Mauro Benevides) -Como vota
~
•
o Líder do PDC?
O SR. AMAZONINO MENDES~(PDC- AM) "Não",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Pela apuração do voto simbólico, prevalece a urgência.
O requerimento de extinção de urgência está rejeitado.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA)- Sr.
P.residente, peço ve-rificação de votação, com apoiamento dos
Senadores Jutahy Magalhães, Esperidião Amin, Nelson WeM
dekin e ainda do Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Peço ao.s
Srs. Senadores que apoiaram o pedido de verificação de votaM
ção do nobre Senador Epitácio Cafeteira que renovem o seu
apoiamento para que a Mesa possa fazer as devidas anotações.
(Pausa.)
Os Srs. Senadores Jutahy Magalhães. Nelson Wedekin,
Esperidião Amin e Eduardo Suplicy apoiaram o pedido de
verificação do Senador Epitácio Cafeteua.
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vai-se proceder à verificação solicitada.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assenM
to nas suas respectivas bancadas.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço ã palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. EX~
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. apenas para
orientar a votação, o PMD B vota "não ...
O Sr. M-arco Maciel - Sr. Presidente, peço a pafavrã
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex'
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisão do- orador.) - Sr. Presidente, o PFL orienta a sua
bancada para votar "não".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que requereram e apoia~
ram a urgência que deverão permanecer em plenário, poiS
não poderão deixar de votar.
(ProcedeMse à votação.)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Epitácio Cafeteira- Esperidião Amin- Josaphat Marinho- José Fogaça- Jutahy Magalhães~ Mauricio Corrêa
-Nelson Wedekin- Pedro Simori.
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR:
Oziel Carneiro
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Alfonso Camargo - Alexandre Costa - Alfredo Campos- Amazonino Mendes~ Amir Lando -Antonio Mariz
- Aureo Mello- Beni V eras-- Carlos De'Carli- Carlos
Patrocínio - Cesar Dias- Chagas Rodrigu~!S -=Cid Carvalho
- Élcio Alvares- FranciscO Rollemberg- Fernando CardaM
so ~ Garihaldi Alves -~Gerson Camata-' Henrique Almeida
- Humberto Lucena - João Calmon - João França João Rocha -Jonas Pinheiro-José Eduardo -José Richa
-:José Samey- Júnia Marise- Lavoisier Maia- LouremM
berg Rocha - LucíQ.io Portella - Mansueto de Lavor Mareio Lacerda- Marco Maciel- Mário Covas - Marluce
Pinto -- Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior Nelson Carneiro - Odacir Soares - Onofre Ql.iinan - RoM
naldo Aragão- Valmir Campelo- Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vou proclamar o resultado:
Votaram "sim" 8 Srs. Senadores, e "não" 45. Houve
1 abstenção.
Total de votos, 54.
Rejeitado o requerimento, fica mantida a urgência.
Passa-se à apreciação da matéria.
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O Sr. Nelson Carneiro- Sr. PÚsidente, peço a palavra

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro llenevides) a palavra a V. Ex~ pela ordem.

Concedo

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.}- sr. Presidente, que!O deixar consignado que, não tendo_ V. Ex~ esclarecido quem votava "sim"

ou "não", votei errado.
O meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Fica registrada, portanto, a retificação do riõbre Seii3dõi--NelsOJ1 Carneiro.
Solicito do nobre Senador Onofre Quinan o parecer da
Comissão de Assuntos Económicos sobre a proposição.
O SR. ONOFRE QUJNAN (PDS- PA. Par~ e~itir parecer.)- Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. 'enadores, depois de reuniões com as lideranças de váriv:_ pa···:ctos, com exceção do
PT, com a presença de muitos SenadoreS, Deputados e a
parte também interessada neste projeto, como Relator, fiz
as observações e anotaç6es para chegar, -se iúio. à perfeição,
ao melhor possível neste projeto.
Foi um trabalho exaustivo, em qu_e houve, sem dúvida
nenhuma, dificuldade de resolver certos pontos, mas, praticamente e felizmente, nas últimas horas de ontem, conseguimos
concluir este trabalho.
Portanto, foi somente ontem que conseguimos enviar ao
gabinete de todos os Senadores o substitutivo dessa importante
matéria, a fim de que possa ser apreciãda.
Corno nã<. havia mais tempo hábil para encaminha_r um
novo relatório aos Senadores,__ pas~o_ a informá-los das duas
modificações havidas na negociação.
A primeira alteração, art. 2 9 , § 3'', que tem a·seguinte
redação:
~
~ -~
"Para fazer jus aos benefícios preVistos neste artigo, as empresas que tenharri cOmo-fiiiãHàãde a produção de bens de serviço de inforrnâtica -deVerão aplicar,
anualmente, no mfnirfib 5% do seu faturaiiiento bruto
no mercado interno, decorrente da comercialização de
bens e serviços de informática, prodúziélos os tributos
co-rrespondentes a tais comercializaç6es e atividades
de pesquisa e desenvolvimento a serem realizados na
Amazônia, conforme projeto elaborado pela própria
empresa, sendo que, no mfnimo, 2% do faturamento
bruto referido deverã.O ser-aplicados em convênio com
centros ou institutoS de pesquisas ou entidades brasileiras de ensino oficiais ou recorihecidaS, devendo ainda
comprovar a realização das seguintesme{as: primeiro,
programa de efetiva capacitação do corpo técnico da
empresa nas tecnologias dos produtos e do processo
de produção; se-gundo, programas progressivos de e-xportação de bens e serviços de informática."
E essa é uma das modificações, conforme já citei,_ do
art. 29, § 3~>
A segunda alteração, de pequena importância, se ·refere
à fabricação de cosméticos na -zonã Franca de Manaus que
tem a seguinte redação~ "Quando produzidos com Utiiizã:_Çio- de -matériasprimas da fauna e flora regionais, em conforniidade
com o processo produtivo."
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Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores, procuramos nesses
dias de reuniões com os Parlamentares, conforme já citei aqui,
com os Líqeres de todos os Partidos com exceção do PT,
fazer o melhor possível e assim solicito aos Srs. Senadores
que aprovem o projeto.
Muito obrigado.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Concedo
a palavra a V. Ex•
O SI,{. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela ordem.) - Sr. Presidente, eu gostaria de saber se o parecer
foi lido na íntegra?
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Senador Jutahy Magalhães _que o
parecer não foi lido na íntegra, e sobre a mesa só há emendas
que vão ser lidas pelo Sr. 1~ Secretário.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES - Eu pergunto a V.
Ex': esse parecer, no mfnim9, deve ser_ lido, vamos votá-lo
sem dele termos conhecimento?
Nós o estamos votando sem, pelo menos, ouvir o seu
conteúdo.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência adotará as providências agora rec13mãdas pelo nobre
~~nag_c;>r_Jutahy Magalhães. A Mesa vai fazer chegar ao ilustre
representante da Bahia uma cópia do parecer do nobre Sena~
dor Onofre Quinan.
O Sr. Onofre Quinan- Si. Presid(mte, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V ..Ex~
~

O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB- GO. Pela ordem.)
- Quero informci.r ao nobre Senador Jutahy Magalhães e
demais Srs. Senadores que uma cópia do meu parecer foi
entregue em todos os gabinetes.
O Sr. Mário Covas - Sr. Presidente, peço a -palavra,
péla ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, este é um assunto controverso, complicado. E_m três sessõe_s foi solicitado regime
de urgência pãia esta inatéria que teve a designação do Relator. Seria conveniente que todos nós ouvíssemos a leítura
do parecer. Mesmo que tenha ocorrido a entrega desse parecer
nos gabinetes de cada Senador, ainda assim, neste instante,
o próprio relator está anunciando algumas modificaÇõeS. Portanto, não há mal algum em que a Casa ouça o parecer na
sua integridade, ouvindo-o os Senadores que o desconhecem,
poderão avaliá-lo e os que dele já têm conhecimento poderão
ter uma visão mais correta da matéria que foi apresentada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede ao nobre Senador Onofre Quinan, relator da
mat~ria, para que S. Ex' proCeda, ele próprio, a leitura do
seu parecer a fim de que não remanesçam dúvidas sobre o
teor da manifestação do ilustre representante de Goiás, designado pela Mesa, como relator dessa matéria.
-
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_ O text_o em questão, inicialmente, altera a forma redacioO SR. ONOFRE QUINAN (PMDB - GO. Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-sede projeto nal do artígo 79 do Decreto-Lei n"' 288, de 28 de fevereiro
encaminhado pelo Poder Executivo, que tem por objetivo M1967, com a redação que lhe atribui o Decreto-Lei n•1.435,
alterar a legislação que rege o tratamento fiscal ;~plicado na de 16 de dezembro de 1975.
nessa fonTia, eill-Substítuição aO siste"itül em--vigóT~"q-ue
Zona Franca de Manaus, adaptando-o à nova política induses1abelec;e a redução da alíquota do Imposto de Importação
.
__ _
trial e de comércio exterior.
A matéria mereceu pareceres das -doutas Comissões de jntidente por ocasião da saída da Zona Franca de Manaus
Constituição e Justiça e de Rcdação, de Viaçãó e Transportes, de- pfõdutos industrializados, relativo a matérias-PiiffiãS-; prODesenvolvimento Urbano e Interior, e de Finanças e Tribu- dUtos illlermediário"s e materiais- de embalagem ínlj:lortados,
tação, na Câmara dos Deputados e aprovação e·m plenário mediante a utilização do chamado coeficiente- de redução de
_Miquota, calculado com base nos valores de mão-de~obra e
com emendas tendentes a aperfeiçoar o texto em exame.
Remetida a proposição a esta Casa revisora, nos termos materiais naCionais e importadoS", a· Oõva redação sugerida
do artigo 65 da Constituição Federal, cabe-nos, nesta oPortu~ propõe Uma redução linear de 88% (oitenta e oito por Cento)
nidade, a análise da matéria diante do rol de competências na alíquota ad valorem do referido imposto.
previsto no art. 99 _do Regimento Interno desta Casa.
Essa alteração _s_e justifica por inúmeros motivos comO
O estudo que procedemos leva-nos à convicção de que a seguir passamos a expor.
as medidas propostas vêm ao encontro da política que motivou
Assinale-se primeiramente, .que a redução proposta poua própria criação da Zona Franca de Manaus, que tem por co altera a situação vigente, uma vez que a si_stemática -do
objetivo imediato o desenvolvimento regional e como objetivo "coeficiente de redução de alíquota'' tem proporcionado uma
mediato o desenvolvimento tecnológico do parque industrial redução média de 85% (oítenta e cinCo por cento), registran~
nacional.
do-se que alguns produtos têm obtido reduções superiores,
As providências propostas, em linhas geri:J3s, visam a im~ como por exemplo as motocicletas com 125 cilindradas, cuja
plantar uma política de desenvolvimento regional embasada queda de aliquota chega a 93% (noventa e três por cento).
em incentivos fiscais a serem concedidoS_ mediarite crlférios
De Observar-se, ademais, que o percentual previsto no
justos e harmónicos com a legislação vigente- aplicável -em
projeto
foi"ã.dotado, a partir de várias simulações procedidas,
todo o País.
Cabe registrar que a defasagem e desatualização do De- levando-se em consideração a alíquota média de 20% (vinte
creto-Lei n~ 288, de 1967, provocadas pelas alterações nele por cento) obtida numa projeção para 1994 no Brasil.
Diante desses dados a alíquota aplicável na Zona Franca
introduzidas e editadas numa época em que a política governamental tinha um rumo diametralmente oposto ã atual diretiva de Manaus ficará próxima daquela incidente no resto do Terriadotada na economia, exige urgente adequação do mesmo tório Nacional.
A metodologia sugerida, por outro lado, há de proporao ordenamento jurídico dos novos tempos vividos no Brasil
cionar sensível desburocratização na administração do tributo
e no cenário internacional.
No momento em que se procura estimular os níveis de e ecoiloriiia-opeiacional para as empresas. A sistemática vigencompetitividade da indústria nacional, mediante instrumento_s te, é de se lembrar, propicia um alto nível de evasão físcal,
que viabilizem a utilização de processos de produçãO m3is tendo em vista que o coeficiente redutor é calculado com
modernos e eficientes, não se justifica a manu_tenção de meca- base nas planilhas elaboradas pelos próprios contribuintes. Ouffo asp'eCto positivo que eriV6lve o ci'itério de redução
nismos inibitórios relativamente à Zona Francà de Manaus, mecanismos que, inclusive não mais se aplicam às demais linear é o fato de que a quantificaçâàdo imposto ora proposta,
aléqi de_ f1,1.cilitar a arrecadação, como _já _fiCou conSignado,
regiões brasileiras.
A Zona Franca de Manaus, na realid<ide, além de desem- propiciará Urna -piojeção d·e arrecadação e de iellúncia fiScal
penhar tantas outras funções indispensáveis para as ecOnomias fixadas com mais segurança_.
Além disso, deve-se registrar que a redução em tela não
da região e do País, tem proporcionado vertiginoso desenvolvimento de tecnologia de processo e de produto, notadamente é ge~al, mas acha-se limitada a produtos industrializados prenos segmentos industriais de eletrônica de _euttetenimento, Vistos em projetOS aptovadospelo Conselho de Admiriistração
de veículos de duas rodas, de relógios-de pulso e de automação da Suframa que, ao examiná-los levará em consideração, dende escritório (máquinas de escrever eletrónicas._fac-simile, tre outros requisitos, a observância dos limites anuais de im~
portação que constam do ato que formaliza a aprovação do
copiadoras e calculadoras eletrónicas).
Constitui ela a porta de entrada de tecnologia de ponta, projeto, os objetivos pertinentes ao iflcremento dó aumento
servindo como um instrumento complementador de Outros de mão-de-obra na região, a concessão de benefícioS sociaisparques industriais brasileiros, principalmente o de São Paulo, aos trabalhadores e a observância das diretrizes -de processo
visto que, para cada um dólar importado do exterior em maté- produtivo básico para produtos compreendidos na mesma porias-primas, partes e peças, a indústria da Zona Franca de Sição e subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil~TAB.
Manaus, em 1990, comprou 3-,8-dólares em matérias-primas,
Essa última coildiçã-o conStitUi irisfrurriento q"ue impeàe
partes e peças, produzidas no Território Nacional.
a utilização de processos simplificados de industrialização,
Este dado demonstra que a indústria da Zona Franca uma vez que no processo produtivo básico há descrição das
de Manaus está completamente integrada à indústria de maté- etapas do procedimento industrial do bem a ser produzido,
respeitado o estágio produtivo já adotado nas demais regiões
rias-primas e de componentes instalada no País.
Não obstante os altos níveis de abertura às importações do País.
que têm caracterizado a política económica e cambial do GoOra, como se percebe sem necesSidade de maior aprofunverno, a Zona Franca de Manaus tem mantido um valor de damento, as condições e restrições sugeridas são muito mais
agregação nacional, somente em ma~riais, superior a 77% rígidas e abrangentes do que aquelas que constam da legislação
vigente.
(setenta e sete por cento).
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§ 19 do art. 7<:>, por outro lado, concede isenção do im~
posto de importação incidente sobre as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalag~m empregados
na industrialização de produtos na Zona Franca _de_ Manaus,
segundo projeto apróVã-do e sujeito a processo produfivo básico, desde que tais produtos, por·sua vez, tenham sido utiliza-

dos como insumo por outra empresa localizada na mesma
região, na industrialização de produto a ser internado.
A úniCa- ãlteração introduzida neste parágrafo consiste
na substituiç-ão -do mecanismo de apuração de índice de nacionalização pelo conceito de processo produtivo cujo mérito
e conveniência já foram mencionados anteriormente. A inserção de parágrafo úiJ.ico ao art. 9~ dó DeCreto-Lei
ns- 288, de 1967, por seu turno, objetiva restringir ·a isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados às condições estabelecidas para a concessão da isenção do Imposto de Importação, elencadas no§ 2"' do art. 7"', de resto já comentado.
Em outro ponto, o projeto em exame, seguindo a trilha
dos novos rumos das relações comerciais no Pafs, abre o mercado entre a Zona Franca de Manaus e o restante do Brasil,
afastando a barreira imposta pelo Decreto-Lei n9 1455, de
1976, ao atribuir nova fórmula redacional ao art. 37 do mencionado Diploma Legal.
Com efeito, a proposta consiste na liberação das transferências supracitadas, mediante o pagamento de todos os impostos exigíveis sobre as importações. Tal prática, a rigor,
em nada fere qualquer interesse público ou privado, e equipara
as compras realizadas na Zona Franca às importações efetuadas no exterior.
A autorização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre as já citadas matérias-primas,
produtos industrializados e material de embalagem adquiridos
para utilização na iiidustrialização de produtos que venham
a ser remetidos para a Zona Franca de Manaus o~ Amazó.nia
Ocidental, constitui medida inteiramente justificável, de vez
que apenas restabelece o preceito constitucional que dispõe
que as vendas para a Zona Franca equivalem, para efeitos
fiscais, a uma exportação para o exterior.
- __
De igual forma, P_<?t: se_ t~atar de providências indispensáveis à implantação das medidas proposta_s _e à viabi~iza!(!O
de resultados satisfatórios, é necessário quet no âmbito administrativo-fiscal, seja transferida para o Conselho de Administração da Suframa a competência para deliberar sobre o direito
à isenção de que trata o art. 23, do Decreto-Lei n"' 756, de
1969, com a 1edação dada pelo Decreto-Lei n 9 1.564, de 1977.
Esta é a norma contida no art. -4s- do projeto.
A medida em tela é recomendável p_or razões de conveniência administrativa, uma vez que a ~_!Iframa manté~ uma
atuação mais próxima e direta com os empreendimen~os realizados na Zona Franca.
Em outro dispositivo a proposição sugere ã mofidicação
do art. 10 da Lei n' 2.145, de 1953, de resto já alterado pelo
Decreto-Lei n' 1.416, de 1975 e pela Lei n• 7.690 de 1988.
Trata-se da disciplinação da taxa cobrada em razão da
emissão de licença, Guia de Importação ou documento equivalente que, atualmente, corresponde a-1,8% (um ínteiro e oito
décimos por cento) sobre o valor constante dos documentos.
O que propõe o art. 5\' do projeto é a Substi~-~~ç_ão do
percentual referido, que constitui significatíy9_dispêndio para
os importadores de todo o País, pelo sistema de recolhimento
do tributo, conforme tabela elaborada anualmente pelo MiniStro da Economia, Fazenda e Planejamento.
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Na realidade, a taxa em referência, que no momento
é exígida mediante critério po-uco condizente com o próprio
conceito estabelecido no art. 77 do Código Tributário Nacio. nal, constitui pesado ônus para as empresas importadoras,
espeCialmente aquelas que buscam insumos no exterior, necessários à industrialização de produtos no Território Naciorial.
Visando a colimação dos objetivos a serem alcançados
com a introdução dos mecanismos previsto na propOsiçãO,
o dispositivo ora em comento, estende o elenco de isenções
já preVistas na Lei nç 7.690, de 1988, às importações promovidas para a Zona Franca de Manaus e para as treás de livre
coméicio administradas pela Suframa.
Evidencia-se que, considerando-se a redução da taxa,
con·soante prevê a alteração do capnt do art. 10 da Lei n"'
2.145, de 1953, a isenção da mesma pouco ou quase nada
há de significar para o Fisco.
P_or derradeiro, cabe-nos apreciai' a regta-jtirídiCa contida
no art. 6~, a qual trata de inovar a redação d9 __§ 1 o do art.
3• do Decreto??i n• 288, de 1967.
A modificação em tela diz respeito às exceções ã·norriia
isentadora dos Impostos de Importação e sobre produtos industrializados que, nos termos da lei em vigor; envolve as
armas e munições, perfumes, fumo, bebidas alcóolicas e automóveis de passageiros.
A alteração ora proposta consiste na diferenciação de
mercadorias não isentas em função da sua destinação para
industrialização ou para consumo na Zona Franca, providência essa que destoa do conjunto de normas contidas no Projeto,
razão pela qual sugerimos modificação do texto neste ponto.
As considerações ora alinhadas parecem-nos Silfiderites
para de-monstrar a ptoCedência da proposição no que tange
à sua estrutura básica.
Tendo em vista, porém, o aperfeiçoamento do texto normati~•o em exame_ e a necessidade de se harmonizar o conjunto
de medidas que ob jetivam conferir meios de subsistência -à
Zona Franca de Manaus com os interesses sócio-económ1cos
de outras regiões do País, evitando-se, assim, a possibilidade
_de_ um esvazi@mento do parque industrial destas mesmas regiões, propomos substitutivo ao Projeto, arrimado nas consi.deraçõe~ que seguem.
_
A alteração mais profunda que se contém no Substitutivo
diz respeito à aplicação da nova sistemática de redução linear
de .88% na alíquota do Imposto sobre Importação apenas
aos projetas já aprovados até 31 de março do corrente ano,
ficando o Poder Executivo obrigado a enviar ao Congresso
Nacional, no prazo de um ano, projeto de lei fixando coeficientês diferenciados em substituição ao coeficiente de redução previsto neste texto.
Para os projetas a serem aprovados após 31 de março
do cOrrente ano, hão de prevalecer as regras que estabelecem
o coeficiente de redução variável de -alíquota, de resto previsto
na legislação em vigor (art. 79 , § 1~. do Decreto-Lei n~ 288,
de 1967).
No intuito de eliminar a possibilidade de desequilíbrio
na IocaJização das unidades produtivas do setor automobi~
lí~tico, o Substitutivo que ora apresentamos determina que
no caso de veículos automóveis (exceto os de passageiros)
e tratares aplicar-se-á o coeficiente de redução' já mencionado,
acresddo de 5 (cinco) pontos percentuais.
Com relação aos bens do setor de informática, indusúía·
lizados na Zona Franca de Manaus até 29 de outubrO âe
1992, quando espira a vigência da reserva de mercado, prevalecerão os incentivos fiscáís e financeiiOs previstos na legislação
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de regência (Lei n' 8.248, de 23 de outubro de 1991 -

Lei

de InformátiCa).
-A partir daquela data, os mencionados incentivos passarão a ser re-gidos pelo Decreto-Lei n~ 288, de 1967, o -qual

regula a Zona Frailcade Manaus~
__
_____ _
Com relação às alteraçãóeS iiitroduzidas pelo projeto original â redação do art. 10 da .Lei n' 2.145, de 1953; com
as modificações pásterioreS,- i!riteriderilos conveniente descaracterizar o encargo previsto rieste dispositiVO cortfo taxa, em
face da formulação a ele atribuída, que delega ao Ministro
da Economia, Fazenda e Planejamento a elaboraçâo de tabela
anual de custas. Em assim sendo, sugerim-os- que o encargo
em questão seja caracteriZado como emulumento, ou seja,
mera retribuição pela expedição de documento.
Outros dispositivOs iiiSe'ridos objetivãm -estimular as exportações de produtos industrializados na Zona Franca, tornando-a um consistente pólo exportador.
Para tanto, sugere-se isenção do Imposto de Renda e
de outros encargos, tributários ou não, devidos por pessoas
jurídicas tifU.Iares de projetas aprovados na Zona Franca de
Manaus destinados à exportação para o exterior.
Na busca de incentivar a comercialização de bens industrializados para o mercado internacíonal, propõe-se a equiparação à exportação as vendas efetuadas por indústrias nacionais de componentes e insumOs em geral para a Zona Franca.
Ao Projeto foram apresentadas três emendas de- ãU.toria
dos ilustres Senadores Nab_or JúniOr e Eduardo Suplicy.
A primeira propos1Çãó foí aColhida e inserida no Substitutivo e objetíva equiparar a eXpõrtação para- o exterior ãs
vendas de matérias~primas e inSuniOs, eni geral, feitas ã Zona
Franca de Manaus.
A Emenda n' 2 pretende a supressão do § 1' do art.
7". do Decreto-Lei n9 288, -de 1967, previsto no art. 19 do
projeto. A proposta em questão merece pãrdal acolhida, pois
a exigibilidade do Imposto sobre Importação, na hipótese
que menciona, fica restrita aos novos projetas aprOvados.
A Emenda n9 3 sugere que a redução linear da alíquota
seja fixada em 4ü_%. Tal medida contraria a própria estrutura
do Projeto, que prevê uma redução de 88% para os novos
projetas. Somos, portanto, pela rejeição desta emenda.
Por tudo o que foi exposto, reitero a coilduSão deste
parecer no sentido da aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n' 85, de 1991, na forma do seguinte:
·
SUBSTITUTIVO
"Dá riova redação ao J9 do art. 3~', aos arts. 7~
e 9~ do Decreto lei n~ 288, de 28 de fevereiro de 1961,
ao caput do art. 37 do Decreto Lei n 9 1.455, de 7 de
abril de 1976 e ao art. !O da Lei n• 2.145, de 29 de
dezembro de 1953, e dá outras providências.''
O Congresso Naciq_nal decreta:
_ ___
_ _
Art. 1~' O § }9- dõ art. 39, os a!ts. 7?,- com a re"dação
dada pelo Decreto-Lei n' 1.435, de 16 de dezembro de 1975,
e 9' do Decreto-lei n• 288, de 28 fevereiro de 1967, passam
a vigorar com a seguinte redaÇâõ:
"Art. 3° •Hn·~~-~~·~···-···············•••••••••••····~·····•••······
§ P Excetuam-se da isenção fiscal prevista no caput
deste artigo as seguiri.tes mercadorias: armas e ·munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e produtos
de perfumaria ou de toucador, preparados e preparações cosméticas; salvo quanto a estes (posições 3303 a 3307 da T AB),
se destinados, exclusivamen~e. a consumo inte~no na Zona
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Fram:a de Manaus, ou quando produzidos cçm utilização de
matérias-primas da fauna e flói:'a regionar, em cónformidade
coin O processo produtivo básico.
Art. 79 Os produtos industrializados na Zona Franca
de_Manaus, salvo os bens de informática e os veículos automóveis. tratores e outroS veículos terrestres, suas partes e peças,
excluídos_os das pOsiÇões 8.711 a 8.714, e respectivas parteS
e peÇ~S, qUando dela saírem para qualquer ponto do território
nacional estarão sujeitos à exigibilidad~ do Imposto sobre
Importa-ção ·relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e
oUtf.()s inSÚmos de origem estrangeira neles empregados, calculado o tributo mediante coeficiente de redução de sua alfquota ad valore~, na conJormidade do §19 deste artigo, desd~
que atendam nível de industrialização local compatível com
prOceSSo produtivo básico para produtos compreendidos na
mesma posição e Subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil
(TAB).
§ P O Coeficiente de redução do imposto será obtido
mediante a aplicação da fórmula que tenha:
r- no dividendo, a soma dos valores de matérias-primas,
produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros insumos de produção nacional
e da mão~de-obra empregada no processo produtiVOi
_ II-:-no divisóf, a·soma·ctos-valores de m~tériiS~primas
Produtos intermédlários, matedáis secundários e de embalagem, componentes e outros isUmos· de produção nacional e
de or_igern estra~geira, e de mão-de-obra empregada no proCesso- pibdutivo.
§ 2' No prazo de até 12 (doze) meses, contados da data
de vigência desta Lei, o Poder Executivo enviará ao Congresso
Nacional ProjetO -de Lei estabelecendo os coeficientes diferenciados de redução das alfquotas do In:-posto sobre Importação,
em substituição fOrmula de que trata o parágrafo ante~ior.
§ 39 Os Projetas para produção de benS- sem Silnilares
ou congêneres na Zona Franca de Manaus, que vierem a
se~ aprovados entre_ o início da_ vigência de_sta Lei e o da
Lei a que se _!efere o§ 29, poderão optar pela fórmula prevista
no§ 1'.
' § 49 Para' Os' produtos in-dustrializados na Zona Franca
de M:anaus_. salvo os bens de informática e-os- vercuJosautomovéíS;tratOres e ·outros vefculos terrestres, suas pãrteS e peçãS~
exçluídos os das posições 8.711 a 8.714 da TAB, cujos projetos
tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da
Sufúúita até 31" de março de 1991 ou para seus congéneres
Ou similareS, compreendidos na mesma posição e subposiçãO
da Tarifa Aduaiteira do Brasil, constantes de projetas que
venham a ser aprovados, no prazo de que trata_ o art. 40
do Ato das DisposiçõeS ConstituciOhais Transitórias, a redU~
ção de que trata o caput deste artigo será de 88% (áiteri.ta
e oito por cento).
§ 5~' A ex:ig!biJidade do Imp_osto_sobre I_m_portação,_ de
que trã.ta-o capul deste artigo abrange as matérias-pr:imas.
produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem empregados no processo produtivo industrial do produto
fi_:q;t~, e:x.ceto qy_õ:Jpd~ __ef!tpr~gados por estabelecimento indus. trial localizado ria Zona FranCã de_ Manau, de acordo_ com
projeto aprovado. com processo produtivo básico, na fabri<;:aÇão_de produ~o que, por sua vez, tenha sido utilizado como
insumo por outra empresa, não coligada à empresa fornecedora do referido insumo, estabelecida na mencionada região,
na industrializaÇão dos produtos de que trata o ~:- 49 deste
artigo.
·-

a
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§ 6" O Poder Executivo fixará Os proéesS!)~prod_l_J_tfvos
básicos, com base cm proposta: conjunta dos_órgão~ comp_etentes do Ministério da Economia, Fazenda e_ PlaneJam~nto,
da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Pre"Sid~ncia d~ ~e_pú
blica e da Superintendência da Zona _Fran~~- de Ma naus SUFRAMA, nos prazos máximos de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de vigência desta Lei: esgotado e:~te prazo, .
a empresa titular do projeto de fa._bricação po_~erá requerer
à Suframa, a definíÇão do processo produtivo básico provisó:rio, que será fiXado em até 60 (sessenta) dias pelo C_oJ?-sel~o
de Administração da Suframa, ad referendum do Mlf.!ISt~n<?
da Economia, Fazenda e Planejaffiento e Secretaria_de Ciên~íà
e Tecnologia.
_ __ ___ _
§ 79 A redução do Imposto sobre Importa_ção, de que
trata este artigo, somente será deferida a p-roduto_s industria~
lizados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que:
-- -- I - se a tenha aos limites anuaís de importação de maté~
rias·primas, produtos interinediários, materiais secUndários
e .de _embalagem, constantes_da respectiva resolução aprobatória do projeto_ e suas alterações.
. ·-· _
11-0bjetive:
_
a) o incremento de oferta de emprego na reg"ião;
b) a concessão de benefícios soCiaiS aos trabalhadores;
c) a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e _da
técriica;
__ _ _
d) níveis crescentes de produtividade e de competitividade;
e) reinvestimento de lucros na região; e
_ _ _
f) investimento na formação e capacitação de r"ecU.rsoS
humanos para o desenvolvimento científico e tecnológico.
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§ 2" A isenção de que trata este artigo não se aplica
às mercadorias referidas no § 19 do art. 39 do Decreto-Lei
n'-' 288, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada por
esta lei.
Art. 29 Aos bens do setor de informática, industrializados- na Zona Franca de Manaus, serão concedidas, até
29 de outubro de 1992, oS incentivos fisca"is -e-_finimC_eií-"óS,
previstos na Lei n,. 8.248, de 23 de outubro de 1991, atendidos
os requisitos estabelecidos no§ 79 , do art. 79 do Decreto· Lei
n"_288. de 28 de fevereiro de 1967, com a redação_çiada por
est~_Lei.
§ !• Após 29 de outubro de 1992, os bens referidos
neste artigo, industrializados na Zona Franca de Manaus,
quando internados em outras regiões do País, estarão sujeitos
à exigibilidade do Imposto sobre Importação relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários
e de embalagem, componentes e outros insumos, de origem
estrangeira e nele empregados, conforme coeficiente de redu-·
ção estabelecido no § 1" do art. 7• do Decreto-Lei n• 288,
de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art.
19 desta Lei.
~=--- §_ 2~ Os bens de .que trata este artigo são isentos do
Im-posto sobre Produt()S Industrializados, na forma do art.
9' do Decreto-Lei n• 288, de 28 de fevereiro de 1967, com.
a redação dada por esta Lei.
§ 39 . Os incentivos referidos neste artigo ficarão condicionados à aplicação do disposto nos arts. 29 e 11 e seu parágrafo único, da Lei n9 8.248, de 23_de outub_ro de 1991, na
área de ação da Superintendência da Zona Franca de Manaus
-Suframa_.
. Art. 3• O caput do art. 37 do Decreto-Lei n• 1.455,
de 7 de abril de 1976, passa a vigorar com a seguínte i"edação:
§ 8"' Para os efeitOS-deste artigo, coriSídeiiiii.-=-Se produ"Art. 37. As mercadorias estrangeiras importa-·
tos industrializados os resultantes _Q_as opoerações de transfor- das para a Zona Franca de Manaus, quando desta saimação, beneficiamento~ mo·n"tagem e recondicionamento, corem para outros_ pontos do Território Nacional, ficam
mo definidas na legislação de regência do Imposto sobre -Prosujeitas ao pagamento de todos impostos exigíveis sodutos Industrializados.
bre importações do exterior".
§ 9o Para os efeitos deste artig2_t proceSSO-produtivo
Arl• ._49____ Será mantido, na escrita do contribuinte, ó crébásico é o conjunto mínimo de operações, ·no-estabeleCimento dito do Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI, incifabril, que caracteriza a efetiva industrialização de determi- dente sobre matérias-primas, produtos intermediários, matenado produto.
._
__ .
rial de embalagem e equipamentos adquiridos para empr_ego
§ 10. Os VeícUlos aUtomóveis, tratares e- outros veículos na industrialização de produtos que venham a ser remetidos
terrestres, suas partes e peças, excluídos os das posições e para a Zona Franca de_ ~ana~s-__
_
.
subposições 8.711 e 8.714 e respectiva~_partes e peças, indusArt. 5• O caput e seus parágrafos do art. 10 da Le1
trializados na Zona Franca- de Manaus, quando de_!a saírem n' 2.!45, de 29 de dezembro de 1953, alterado pelo art. I•
para quãlquer ponto do território nacional, estarão sujeitOs do Decreto-Lei n• 1.416, de 25 de agosto de 1975, e pelo
à exigibilidade d~ Imposto sobre Importação tel~tiy_q_ ~ maté- art. 1• da Lei n07.690, de 15 de dezembro de 1988, passam
rias-primas, produtos intermediários, ·matei-iã:l!i secundáriós
vigÕrar com a seguinte _redação:_
e de embalagem, componentes e outrOs insUriiás;-de origem
'"'Art. 10. A licença ou guia de importação ou
estrangeira e neles empregados, conforme coeficiente df. redudocumento equivalente s.erá emitida mediante o pagação estabelecido no§ 1~ do art._ 7~ do _Decreto-Ler no? 288,
mento de emolumento, conforme tabela elaborada
de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art.
anualmente pelo Ministro da EConomia, Fazenda e Pla1~ desta Lei, ao qual serão acrescidos 5 (cinco) pontos percennejamento, com ressarcimen~o dos custos inc~rridos
tuais.
-nos respectivos serviçOs.
§ 11. Em nenhum caso a· percentual previsto no pará§ J9 O emolumento será devido na emissão de
grafo anterior poderá ser superior a 100 (cem).
documento relativo a quaisquer produtos, indepe_nden·
Art. 9o ·········-~~~~~---~---·~··-···~-~~~-------~._.~<o__..._, ___ ,_~_
~temente do regime tributário ou cambial vigente da
§ 1~ A isenção de que trata este artigo, no que respeita
qualidade do importador ou do país de origem da m_eraos produtos industrializados na Zona Franca de Manaus que
çadoriã ..
devem ser internados em outras regiões do País, ficará condi§ 29 Não será exigido o emolumento nos casos
cionada â observância dos_ requisitos estabelecidos no art. 79
de:
deste decreto-lei.
=
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j) importação de quaisquer bens para a Zona
dência, que é ocupada pelo Sr. Carlos De' Carli, 2" Vi ceM
Franca de Manaus;
Presidente.
I) importação de quaísquer bens para as:-áreas de
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli. Fazendo soar a
livre comércio administradas pela Suframa.
campainha.) - A Presidência CoriSUlta õ Ple-nário se há ob jeM
§ 3-? Os recursos provenientes do emolumento
referido neste artigo serão recolhidos à conta do Tesou- ção a que seja--prorrogada a sessão por 60 minutos._ (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sesro Nacional, como receita orçamentária da União, nos
termos do Decreto-Lei n~ 1.755 de 31 de dezembro . são.
de 1979."
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carfi) - O parecer.
conclui
favoravelmente à matéria, na forma do substitutivo
Art. 6° Para Os efeitos de~ta tei, apiícam-se as restrições
previstas no Decreto-Lei n~ 288 de 28 de fevereiro de 1967, que oferece~
- Passa-se à discussão do projeto e do substitutivo, em
especialmente as contidas no seu § 3'·'
turno
único.
Art. 7'1 Para os efeitos da legislação federal, serão, também, equiparadas ã exportação as vendas efetuadas para a
O Sr. CidSabóia de Carvalho -c- Sr.J'resideºte, peço
Zona Franca de Manaus de matérias-primas, partes, peças, a minha inscrição para discutir, mas, permitã.-ine; qUãl o andacomponentes, produtos intermediários, materiaís secundários mento dos trabalhos?
e de embalagem, produzidos no Territórió Nacional, conforme
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- Sr. Senador,
processo produtivo básico, definido e fixado na forma do art. a discussão do projeto e-do substitutivo, em turno único.
9
7 do Decreto-Lei n~ 288, de 28 de fevereiro~'de 1967~ --càin será realizada agora, neste momento, e cada Senador que
a redação dada por esta lei, para industrialização na Zona queira discutir a matéria terá o direito de falar por dez minut0s.
Franca de Manaus, permitida, inclusive, a baixa do respectivo
O Sr. Amazonino Mendes- Sr. Presidente._peço a palaato concessório e do respectivo drawback.
Art. s~ Estarão isentas do pagamento de taxas, preços vra para uma questão de ordem.
públicos e emolumentos, devidos a órgãos, autarquias, ou
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a
quaisquer entidades da Administração Pública, direta ou indi~ palavra, para questão de ordem, ao nobre Senador Arnazoreta, as importações de partes, peças, componentes, matérias- nino Mendes.
primas, produtos intermediários e outros insumos, vinculados
O SR. AMAZONINO MENDES (PDC- AM. Para quesà fabricação exclusiva, na Zona Franca de Manaus, de produ-tão dt:; ordem. Sem revisão_ do oz:ador.)__ ::---_Sr. Presid~nte,
tos destinados à exportação para o exterior.
Art. 9~ Flcam isentas do Imposto de Renda incidente gostaria apenas de ponderar que perdemos um espaço de
sobre o lucro obtido na exportação para o ·exterior, de produ~ tempo muito longo, na oportunidade em que se encaminhava
tos industrializados na Zona franca de _Manaus, as pessoas o pedido sobre a urgência ou não da _matéria, de tal sorte
jurídicas titulares dos respectiVos projetes industriais, com que - não se podendo tolher o direito de alguém discutir
domicílio fiscal no local, pelo prazo de validade dos incentiVos a matéria, _porque é de carátei -absolutamente_ irremovível
constantes no art. 40 c!_o Ato das DispoSições Constitucionais _-tanto ql}anto- possível, -quero pedir a redUção do prazo
para: a discussão, a fim de que possamos vot~r a matéria em
Transitórias.
Art. 10. Serão consideradas, para todos os ef~it<;>s le- te:.n-po.
gais, como exportação pata o exterior, beneficiados com todos
os incentivos desta lei, as vendas de mercadorias produzidas
OSR.PRESIDENTE(CarlosDe'Carli)-NobreSenador
na Zona Franca de Manaus, que 0 produtor/vendedor efetue Amazonino Mendes, pelo Regimento, os dez minutos de cada
para outras empresas, em qualquer região do País, para o Senador estarão assegurados.
fim específiC-o de exportação para 0 exterior ou para compor
Pediria aos Srs. Senadores Que v"enham a discutir para,
produto a ser vendido para o exterior.
se possível, reduzir esse tempo, visto _que procedem a sugestão
e o pleito do Senador Amazonino Mendes.
Art. 11. Fica criada, nos Municípios de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, área -de lívre comércio de imporO Sr. Mário Co_vas - Sr. Presidente, peço a palavra
tação e exportação, sob regime fiscal especial, e~tabelecida pela ordem.
com a finalidade de promover o desenvolvimento das regiões
o SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) _ Concedo a
fronteiriças do extremo- norte daquele Estado e com -o obJ'etivo palavra ao nobre Senador Mário Covas.
de incrementar as relações bilaterais com os países viziilhos,
segundo a política de integração latino-americana.
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem.)§ 1 O Poder Executivo demarcará, no prazo _de 90 (no- Sr. Presidente, apenas para uma constatação. No parecer.
venta) dias, área contínua onde será instalada a área de livre não há r~ferência a emendas apresentadas por mim. Há outras,
comércio, incluindo locais próp!Íos para entripoStaniento de eu sei, "apresentadas por outros Senadores, mas no parecer
só há referência a_~rnendas apresentadas pelos Senadores Namercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas~
§ z~ Apiica~se à área de livre ComércioLcijàd_;l por esta bor Júnior e Eduardo Suplicy.
lei, no que couber, o disposto na Lei n9 8.256, ae 25 de no vem~
Apresentei,- cieio eu, oito emendas. Levanto a questão
bro de 1991.
- -- --- ---- .,_......,...embora sequer neste momento tenha interesse na permaM
Art. 12. Esta lei entra eiit vigor nã data"- de sua publiM nênci~ delas- porque, sem dúvida nenhuma, as emendas
cação.
--devenam ter chegado às mãos do Relator.
Art. 13. Revogam--se as disposições em COntrário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)--" Chego-u esta
Durante o parecer do Sr. Onofre QUinGn, õ Sr. ,. Mesa, nobre Senador Mário Covas, a informação de que os
Mauro Benevides, Presidente, deixá a cadeira da presi- nobres Senadores Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso~
o;>
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Nabor Júnior, Eduardo Supticy, Oziel Carneiro, haviam enca- em que devia se realizar a sessão ordinária para discutir a
matéria.
minhado emendas à Mesa, mas que as haviam retirado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) _,Peço vénia
O SR. MÁRIO COVAS - Em primeiro lugar, não cedi
essa procuração a ning~ém. Faço isso em meu Próprio nome. · à V. Ex~ para informá-lo que as emendas de V. Ex• deveriam
Em segundo lugar,_ não é o fato de estar nê! Mesa neste ter sido apresentadas na Comissão, como foram ap:..esentadas
instante, porque se estivesse -retirando, só- podi:ria ser neste as emendas do Senador Suplicy e do Senador Nabor Júnior.
Se deseja manter as emendas, obviamente que esta Mesa
instante. E, portanto, quando o Relator fez o parecer, as ·
emendas deveriam estar em suas mãos. Houve algum erro acatará a vontade de V. Ex~
de trâmite, de tal maneira que, seguramente, o Relator não . . O SR. MÁRIO COVAS- Não; desejo aprender. Quero
recebeu as emendas, fazendo, portanto, referência: a frês ape- saber co~o devo ag~r na próxima vez em que a um pedido
nas.
for conf_enda urgência. you a Comissão onde o projeto não
O SR: PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -As emendas ·está ma1s? Já que uma vez votada a urgênciã. vem imediataa que me refiro, Senador, são umas, e as que V. Ex~ se refere mente a plenário, e apresento Já na Comissão? Sr. Presidente
não é isso_ que diz o Regimento.
'
são outras. As emendas apresentadas· aqui são outras.
O SR. MÁRIO COVAS- Aqui onde?
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- Perfeitamente
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Não foram Senador. Esta Mesa se presta a responder.
Com relação ao tempo em que o projeto em questão
mencionadas. E S. Ex•, o Sr. Relator, relatou e mencionou
fiCOu na Comissão - exatamente 28 dias, ou seja, do dia
~
as emendas apresentadas ã ComisSão. - ·
2 ao dia 30 de outubro do corrente ano. Acontece, Senador
O SR. MÁRIO COVAS - Foi quando apresen-tei.
Mário Covas, que com o regime de urgência solicitado, o
Plenário passou a receber, como manda o Regimento, novas
O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Perfeítamente. emendas; e as de V. Ex~ entra_ra_m aqui nessa fase de urgência.
Portanto, se V. Ex<' deseja que_ as_ emendas sejam mantiO SR. MÁRIO COVAS - Aliás, essas duas t~mbém
não foram apresentadas na Comissão." Foram apresentadas das, elas s.erão, obviamente, motivo de apreciação pelo Plenáà Mesa, no dia subseqüente à apresentação da urgência. A rio. Entendeu esta Mesa, pelas informações chegadas, que
apresentação da urgência n-os levaria à segUJnte conseqüência: _todas as emendas de V. Ex\ do Senador Fernando Henrique
ela foí apresentada numa quarta-fe_ira e deveria ~er discutida Cardoso, do Senador Nabor Júnior, do Senador Eduardo Suna sexta-feira, correndo _Q risco· de teirninar- discussão e, plicy teriam sido retiradas. Até porque algumas foram perfeiportanto, inviabilizar a apresentaçãO das· emendas. Apresentei - !ame~te enquadradas no pa~ecer do Relator.
as minhas na quinta-feira; portanto, O Relatár deveria tê-Ias
O SR. MÁRIO COVAS ....: O problema não se prende
recebido.
a isso._ Não_ vou me alongar, esticar esta conversa, pedir desculEstou fazendo uma discussão em cirila --de um objetivo - pas- à Mesa, acatar a decísão, retirar a emenda. O meu probleque a esta altura não- se persegue. Mas a pena me parece. ma é o seguinte- volto a insistir: a minha ic!clamação repousa
Está corretO?
no fato de que apresentei as emendas com o pedido de urgência
"-·feito.
Não importa muito discutir se deveria apresentar lá
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli),..:_ Senador Mário
Cõvãs, duás emendas foram apresentadas pelo Sé~ador ou aqui. A única coisa é que se o Relator está dando o parecer
Eduardo Suplicy, no dia 30 de outubro, e uma, pelo Senador agora, em regime de urgência, com a urgência votada hoje,
Nabor Júnior·na Comiss'ãO'de Economía:. A de V. Ex~ foi teria que opinar sobre as emendas, tivessem sido elas apresen~
- t<!das na Comissão ou posteriormente.
encaminhada ao Plenário.
,
De qualquer maneira, Sr. Presidente, estou retirando as
O SR. MÁRIO COVAS - Mas o Relator está dando emendas, embora só neste instante esteja declarando isso.
parecer em plenário. Onde_eu poderia apresentar aS enlenctas-, Muito obrigado.
depois que votamos o pedido de urgência1
-O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- A Mesa agraO SR. PRESIDENTE (Carlos De'Ca;li) -Aqui no ple- dece a V. Ex~
nário.
-- - - -~O Sr. Amazonino Mendes- Sr._ Presidente, peço a pala0 SR. MÁRIO éov AS -.Sim, Sr. Presidente, onde vra para uma questão d_e ordem.
foram apresentadas.
··
-~-..
O Sr. Oziel Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Catli) - Pergunto a para uma questão .de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - As questões
V. Er- se deseja manter as emendas apresentadas?
de ordem serão respondidas.
O SR. MÁRIO COVAS - Essa ê outra discussão. f.:rão
Ci:>ifCedo a palavra ao nobre Senador Amazonino Mendesejo mantê-las; vou retirá-las. Mas não quero -que;ém outra
des, para questão de ordem.
oportunidade que não pretenda retirar, a minha emenda não
O SR. AMAZONINO MENDES (PDC- AM. Para quesvá a mão do Relator. O. que estou discqtindo é o desvio,
é o descaminho da emenda. Foram apiéseiltadas, aliás, no tão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
mesmo lugar que o Senador Nabor Júnior apresentoU, tenho o Senador Mário Co_vas tem total razão. S. Ex~, ao que me
convicção disso. O" Senador Nabor Júnior ãpresentóu n-o mes- consta, quis apenas fazer um reparo processual e legítimo
mo dia que eu, assim como o Senador Suplicy- exatamente que lhe assiste.
No exato m()mento em que o ilustre Senador já manifesta
na quinta-feira, dia subseqüente à quarta-feira em que o pedido de urgência foi votado e dia anterior à seXti-feira; dia o seu inter~sse de retirar a emenda, não há mais por que
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discutir o mérito, mas questão adjetiva ficã: prese:rite e com
os nossos aplausos -à intervenção do Senador Mário Covas

tão-somente.
O Sr. Oziel Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Beni VeraS)_ Coticedoa palavra
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Oiiel Carneiro que- houve realmente um equívoco. Está no

relatório, mas não no substitutivo. Não sei se o equfvoco
foi da minha assessoria ou da minha parte, mas houve. Peço
que cóhste.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, em face

disso, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. OZIEL CARNEIRO- Sr. Presidente, peço-lhe
que me garanta a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- Gostaria que
V. Ex' garantisse a tranqüilidade do Plenário, no sentido de
que o Senador, que está com a palavra, termine de fazer
a sua explanação, e a questão de ordem de V. Ex~ será naturalmente atendida. Com a palavra o Senador Oziel Carneiro.
O SR. OZIEL CARNEIRO _ Sr. Presídente, a minha.
- t·o
suges
a , esper0 que o nob re R elator a acate , e- que s . E x,
declare inconsistente, na página 8 de seu parecer, exatamente
esse trecho que acabei de ler, que diz que, de igual forma,
por se tratar de providências indisperisáveis etc., exchJ.{ também - esta é a norrila contida no art. 49 do projeto - até
o § 3"', que se refere à mesma coisa. Então, toda essa parte
que se refere ao art. 4~' do projeto original da Câmara, que
consta do parecer do Relator, eu pediria a S. Ex• que declarasse como inexistente no seu parecer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo â
palavra ao Sr. Relator.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Presidente, se V.
Ex• não me garantir a palavra, vou embora.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - A questão
de ordem será atendida em seguida. Por gentileza, Sr. Senador, só para que se esclareça uma dúvida, uma possibilidade
de erro, segundo confessado pelo Sr. Relator, no momento
em que se datilografava o parecer.
Concedo a palavra ao Sr. Relator para responder, e em
seguida ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.

ao nobre Senador.
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS ..,...- PA:·Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Apresentei uma emenda à Mesa
e- também não a retirei; posso até retirâ-Ia." NitO houve referência no relatório do Senador Onofre Quinan a minha emenR
da.
Não sei evidentemente qual dos papéis que tenho sobre
a minha mesa que é o substitutivo efetivo que S. Ex• leu.
A minha emenda previa a supressão do dispositivo no art.
49 do projeto original. No parecer do Relator diz:
"De igual forma, por se tratar de __ p~ovidênciãs
indispensáveis à implementação das medidas propostas
e à viabilização de resultados satisfatórios, é necessário
que no âmbito administrativo fiscal seja transferida para o Conselho de Administração da Suframa a competência para deliberar sobre o direito ã isenção de que
trata o art. 23 do Decreto-Lei ·n9 756, de 1969, com
a redação dada pelo Decreto-Lei n' 1.464, de 1977.
Esta é a notma c-óritidã. ilo art. 49."
Sr. Presidente, ao abordar essa questão, eu o f.iÇo POrque,
quando aprovamos aqui uma _emenda à Constituiçã~~- de autoria do Senador Gan"bafdi Alves Filho, do Rio Grande do
Norte, levantamos uma questão de ordem, já que aquela
emenda referia-se à cobrança de impostos sobre a -produção
de petróleo. Houve uma emenda no parecer do Relator, Senador Mansueto de Lavor, um acréscimo, que "incluía, também,
o direito de cobrar esse imposto aos estados produtores. A
Mesa respondeu afirmativamente que, ao ser aprovada aquela
emenda, estava incluído aquele dispositivo. Mais tarde, chegouRse â conclusão de que a Mesa incorrera em grande equívoco regimental e constitucional. A verdade é que o grupo
O Sr. Onofre Quinan- Sr. Presidente, peço à Mesa
de senadores que defendeu aquela emenda ficou pr-ejudicado, que retire essa matéria.
tanto que foi feita uma nova emenda constitucional, que vai
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a
seguir todos os trâmites. E todos nós conhece,mo_s as suas _ palavra, para uma questão de ordem, ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
dificuldades.
Por isso, gostaria· de ouvir de S. Ex~ a confirmação da
()__Sr. Jutahy Magalhães _ Sr. PreSidente, 0 Relator
Mesa, se realmente o art. 4~' do Projeto de Lei dã. Câmara está pedindo a retirada da matéria.
n~ 85, de 1991, foi retirado: Se o foi, admito retii"ã.I-a minha
O Sr. Onofre Quinan- Desculpe, quero retificar. A
emenda e abrir mão do destaque. Caso contrário, tenho que
mantê-la, porque predSo discuti-la.
retirada é do texto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Respondo a
O Sr. Jutaby Magalhães- Então, desculpe.
V. Ex• que conheço todo o substitutivo apresentado pelo Sr.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Eu gostaria
Relator. Posso garantir a V. Ex~ que no substitufi\i"ó foi con- que_ o nobre -Senador Jutahy Magalhães contivesse Seus -ímpe·
tem piada a sua emenda: Se era essa a dúvida:, ela foi escla- tos· riaturais, por todos nós conhecido, pela sua grande capaciR
recida.
dade de Parlamentar e deixasse que a Mesa conduzisse os
O SR. OZIEL "CA"""RNEIRO- Sr. Presidente, quero dei- trabalhos.
xar isso bem documentado. O Relator foi vítima de uma interO Sr. Oziel Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra
pretação errônea de uma questão de ordem aqui no plenário. pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - V. Ex• diri·
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -Concedo a
giu-se à Mesa. Concedo a _I~alavra ao Sr. Relator para confir- palavra a V. Ex•
mar ou não as informações.
··
o SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - PA. Pela ordem.)
o SR. ONOFRE QUINAN (PMDB- GO)- Sr. Presi- -Sr. Presidente, diante da declaração do Relator, retiro
dente, _Srs. Senadores,quero esclarecer ao nobre Senador a minha emenda e o destaque.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos De"Carli) - Recebo de
prazerosamente essa questão.
Concedo a palavra ã:O nobre St:nador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, pretendia discutir essa matéria, mas a minha
preocuP.ação era exatamen_te es_s_e_ar1. 49
Então, quero pedir à Mesa, a título de requerimento
dentro de uma questão de ordem, que se suprima das notas
taquigráficas o trecho do parecer do Relatar_que trata do
atendimento do art. 4"- para evitar qualquer confusão.
Estou requerendo, dentro de uma questão d_e ordem,
como mérito de uma questão de ordem, que se retíre da
nota taquigráfiCa todo o trecho relativo ao atend_imento ao
art. 4!>, para evitar fUturaS Confusões.
Gostaria que V. EX~ deferisse a minhaAuestão-de ordem
mandando retirar das notas taquigráfiCa-S ã -parte equivocada
do relatório do nobre Senador Onofre Quin'a':ri: S. Ex~. evidentemente, errou de boa .:fé, não vejo porque iSs·o ficar Constâ-ndo
com retifiCãções -ã frente:· Podemos retirar esse trecho das
notas taquigráficaS.
- ---------V.

Ex~

0 SR. PRESIDENTE (Carlos De"Carli) -Entende esta
Mesa que V. Ex' levantou uma questão de_ or_dem bem apropriada e, realmente, é desnece.ssário que fique constante esse
trecho.
Portanto, a Mesa atende à questão de ordem levantada
~~~

.

O Sr. Mário Covas:---- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) palavra a V. Ex~

Concedo a

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sugiro, Sr. Presidente, que, ao invés
de simplesmente se proceder ã retirada, o relator retomasse
o microfone e dissesse: "Este texto, por enganei da minha
leitura, está errado".
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - O Relator
já o confirmou, eXatamente com as mesmas ·palavras.
O SR. MÁRIO COVAS- Estou querendo é que a consaIidação ocorra por declaração do Relator e náo por declaração
ao requerimento.
-O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Perfeito, é mais
elegante, Sr. Presidente.
o

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- A Mesa comunica que a-sugestão de V. Ex• já' fàf áteridida parcialme-nte.
O SR. ONOFRE QUINAN (PMDB ....: GO)- Sr. Presi·
dente, não vejO objeção em atender à solicitação do nobre
Se.nador Mário Covas. POrtanto, se a Presidência perrilite,
refaço a leitura do parecer. (Pausa.)
PARECER N'
• DE 1991
Trata-se de projetO enCaminhado pelo Poder Executivo,
que tem por objetivo alterar a legislação que rege o tratamento
fiscal aplicado na Zona Franca de_ Manaus, adaptando-o à
nova política industrial e de comércio exterli5!.A matéria mereceu pareceres das doutas Comíss-óes de
Constituíçãó e Justiça e de Redação, de Víação-e Transportes,

NÕvembrode1991

Desenvolvimento Urbano e Interior, e de Finanças e Tributação, na Câmara dos Deputados e aprovação em plenário
com emendas tendentes a aperfeiçoar o texto em exame.
Remetida a proposição a esta Casa revisora, nos termos
do art. 65 da Constituição Federai; Cãbe-nos, nesta oportunidade, a análise da matéria diante do rol de competências
previsfo no art. 99 do Regimento Interno desta Casa.
O estudo _que procedemos leva-nos à convicção de que
as medidas propostas vêm ao encontro da política que motivou
a própria criaÇão da Zona Franca de Manaus, que tem por
objetivo imediato o desenvolvimento regional e como objetivo
mediato o desenvolvimento -tecnológico do parque industrial
nacional.
As providências propostas, em linhas gerais, visam a imM
plantar uma política de desenvolvimento regional embasada
em iiíceiúívos fiscais_? sererii Concedidos mediante critérios
justos e harm6nkos Com a legislação vigente aplicável em
todo o País.
Cabe registrar que a defasagem e desatualização do DeM
creta-Lei no 288, _de 1967, provocadas pelas alterações nele
introduzidas e edítadas numa época em que a política governamental tinha um rumo diametralmente oposto ã atual diretiva
adotada na economia, exige urgente adequação do mesmo
ao orçlenarnento jurídico dos novos tempos vividos no Brasil
e no cenário internacional.
No momento em que se procura estimular os níveis de
competitividade da indústria nacional, mediante instrumentos
que viabilizem a utilização de processos de produção mais
mOdernoS e eficientes, náo se justifica a manutenção de mecanismos inibitórios relativamente à Zona Franca de Manaus,
mecanismos que, inclusive, não mais se aplicam às demais
regiões- brasileiras.
A Zona Franca de Manaus, na realidade, além de desempenhar tantas outras funções indispensáveis para as economias
da região e do País, tem proporcionado vertiginoso desenvolvimento de tecnologia de processo e de produto, notadamente
nos segmentos industriais de eletrónica de entretenimento,
de veículos de duas rodas, de relógios de pulso e de automação
de escritório (máquinas de escrever eletrónicas, fac-simile,
copiadoras e calculadoras eletrônicas).
Constitui ela a Porta de entrada de tecnologia de ponta,
servindo como um instrumento coinplementador de outroS
parques industriais brasileiros, principalmente o de São Paulo,
vi:? tO que, para cada ~m dólar importado do exterior em maté, rias-primas, partes e peças, a indústria da Zona Franca de
Manaus, em 1990, comprou 3,8 dólares em matérias-primas,
partes e peças, produzidas no Território Nacional.
· ·_ ESte dado dem(')nstra qUe a indústria da Zona Franca
-d'e MailauS está completamente integrada à indústria de r;natérias-primas e de componentes instalada no País.
Não obstante os altos níveis de abertura às importações
que têm caracterizado a política económica e cambial do Governo, a Zona Franca de Manaus tem mantido um valor de
agrega-ção nacional, somente em materiais, superior a 77%
(setenta e sete por cento).
O texto em q uestã_o, inicüilmente, altera a forma redacional do artigo 7"' do Decreto-Lei n~ 288, de 28 de fevereiro
de 1967, com a redação que lhe atribuiu o Decreto-Lei n!>
1.435, de 16 de dezembro de 1975.
_ Dessa forma, em substituição ao sistema em vigor, que
~st~~~~ece a redução da alíquota do Imposto de Importação
Incidente por ocasião da saída da Zona Franca de Manaus
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de produtos industrializados,, relativo ~ ~a-~~rías-prima_s, proA tfnica alteração íntroduzida neste parágrafo consiste
dutos intennediárlos e materiãis de _eltibaJagem_irnportados, na substituição do mecanismo de apuração de índice de naciomediante a utilização do chamado Coefidente de redução de nalização pelo conceito de processo produtivo cujo mérito
alíquota, calculado com base nos valores de !l._l:ão-de-Qbra e ..e conveniência já fOram mencionados anteriormente.
materiais nacio-naíS e iiftpóttaâos, a nova redação sugerida
A ~nserção de parágrafo único ao art. 99 do Decreto-Lei
propõe uma redução linear de 88% (oitenta e oito por cento) n? 288, de 1967, por seu turno, objetiva restringir a isenção
na alíquota ad valorem do referido imposto.
do Imposto sobre Produtos Indt,~striaJizados ãs condições estaEssa alteração se justifica por inúmáOS. ffiotivos, -~omó belecidas para a concessão da isenção do Imposto de Importação, e_lencadas no§ 2? do art. 7?, de resto já comentado.
a seguir passamos a expor.
Em outro ponto, o Projeto em exame, seguindo a trilha
Assinale-se, primeiramente, que a redUÇão-proposta pouco altera a situação vigénte, uma vez que_ a sistemática do dos novos rumos_das relações comerciais no País, abre o mer"coeficient; ~e redu. ção d~ alíguota:• t~!!l_P!_oporc)oriad? uma cado entre a Zona Franca de Manaus e o restante do Brasil,
redução medta de 85% (oitenta- e cmco por cento , registran- afastando a barreira imposta pelo Decreto-Lei n" 1.455, de
do-se que alguns produtos têm obtido reduções superiores, 1976, ao atribuir nova fórmula redacional ao art. 37 do menciocomo por exemplo as motocicletas com· 125 cilindradas_. cuja nado Diploma legal.
Com efeito, a proposta consiste na liberação das transfequeda de alíquota chega a 93% (noVenta·e tfês POr~ cénto)'.
De observar-se, ademais, que o percentual pre-vistO no rências supracitadas, mediante o pagamento tie todos os improjeto foi adotado, a partir de várias simulações procedidas, postos exigíveis sobre as importações. Tal prática, a rigor,
levando-se em consideraç-ão a alfquota média de 20% (vinte e-m nada fere qualquer interesse público ou privado, e equipara
por cento) obtida numa projeção para 1994 no BrasiL
as compras realizadas na Zona Franca às importações efetuaDiante desses dados a alíquota aplicável n~ Zona Franca das no exterior.
A autorização do crédito do Imposto sobre Produtos Inde Manaus ficará próxima daquela incidente no resto do Terridustrializados incidente sobre as já citadas matérias-primas,
tóriO" Nacional.
A metodologia sugerida, por outro lado, !tá de propor- produtos industrializados e material de embalagem adquiridos
cionar sensível desburocratização na adminisfração do trib-uto para utilização na industrialização de produtos que venham
e economia operacion-al para as empresas. A sistemática vigen- a ser remetidos para a Zona Franca de Manaus ou Amazónia
te, é de se lembrar, propicia um alto nível de evasão fiscal, Ocidental, constitui medida inteiramente jUstificável, de vez
tendo em vista que o coeficiente redutor é calculado com que apenas restabelece o preceito-constitucional que dispõe
que as vendas para a Zonâ Franca ·equivalem, para efeitoS
base nas planilhas elaboradas pelos próprios contribuintes.
Outro aspecto positivo" que envOlve o Ciltério de redução fiscais, a uma exportação para o exterior.
A medida em tela é reco_mendável por razões de: convelinear é o fato de que a quantificação do imposto ora proposta,
além· de facilitar a arrecadação, como já ficou consignado, niência administrativa, uma vez que a Suframa mantém uma
propiciará uma projeção de arrecadação e de renúncia fiscal atuação mais próxima e direta com os empreendimentos realifiXadas com mais, segurança.
zados na Zona Fi'anca.
Além disso, deve-se registrar que a -re~ução -em tela não
Em outro dispositivo a proposição sugere a modificação
é geral, mas acha-se limitada a produtos industrializados pre- do art. IOda Lei n' 2.145, de resto já alterado pelo Decreto-Lei
vistos em projetas aprova:dós pelo ConselhO ae·Â~Íninistraç_ão n' 1.416, de 1975 e pela Lei n' 7.690, de 1988.
da Suframa que, ao exarrliná-Ios, levará em consideração,
Trata-se de· disciplinação da taxa cobrada em razão da
dentre outros requisitos, a observância dos limites anuais de emissão de licença, Guia de ImpOitação ou documento equivaimportação que constam do ato que formaliza a aprovação lente que, atualmente, corresponde a 1,8% (um inteiro e oito
do projeto, os objetivos pertinentes ao hicremerifó do aumen- décimos porcento) sobre o valor constante dos documentos.
to de mão-de-obra na região, a conces-são de beD.eflcios. Sociais - _ O qUe propõe o artigo 5~ do Projeto é a s~bstítuição
aos trabalhadores e a observância das diretrizes de processo dõ percentual referido, que constitui significãtivó dispêndio
produtivo básico para produtos compreendidos na mesma po- para os importadores de todo o País, pelo sistema de recolhisição e subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil-TAB.
mentp do tributo, confonu.:- tabela elaborada anualmente pelo
Essa Ultima condição constitui instrumento que impede Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento.
a utilização de processos simplificados de industrialização,
Na realidade, a taxa em referência, que no_momento
uma vez que no processo produtivo básico há descrição das
é exigida mediante critério pouco condizente com o próprio
etapas do procedimento industrial do bem a Ser-Produzido,
respeitado o estágio prOâutivo já adotado nas demais regiões conceito estabelecido no art. 77 do Código Tributário Nacio-rral, constitui pesado ónus para as empresas importadoras,
....
. .
do Pafs.
Ora, como se peiCebe sem necessidci.dé de nlãiOi ãpr6fun- especialmente aquelas que buscam insumos no exterior,·necesdamento, as condições e restrições sugeridas s~o muito mais ·sários à industrialização de produtos no Território Nacional.
Visando à colimação dos objetivos a serem alcançados
iigídas e abrangentes dq q_~e ~q uelas que constam_ da legislação
com a introdução dos mecanismos previstos na proposição,
vigente.
§ 1~do art. 7?, por outro lado, Ct?n.cede_ ise_nção_<t9 imposto o dispositivo ora em9 comento, estende o elenco de isenções
de importaç<io incidente sohre as matéria-s-primas, produtos jã previs"tas na Lei n 7.690, de 1988, às importações promointermediários e Ilüiteriaís de embalagem empregados na in- vidas para a Zona Franca de Manaus e para as áreas de livre
dustrialização de produtos na Zona Franca de M_anaus, segun- comércio administradas pela Suframa.
EVidencia-se que, considerando_-se a redução -da taxa,
do projeto aprov-ado e sujeito a processo produtívõ básico,
desde que tais produtos, por- sua vez, tenhatp. _sido utilizados consoante prevê a alteração do caput do art. 10 da Lei n"
com-cnnsumo pOr o-utra empresa localizada na mesma região, 2.145 1 de 1953, a isenção da mesma pouco ou quase -nada
_há de significar para o Fisco. ·
Da industrializaçâo de Produto a ser internado.
·
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Por derradeiro 1 cabe-nos apreciar a regra jurídica contida

no art. 6'", a qual trata de inovar a redação dq_ parágrafo
1• do art. 3' do Decreto-Lei n' 288, de 1967.
A modificação em tela diz respeito às exceções à norma
isentadora dos Impostos de Importação e sobre produtos industrializados que, nos termos da lei em vigOr, -envolve as
armas e munições, perfumes, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros.
A alteração ora proposta consiste na diferenciação_ de
mercadorias não isentas em função da sua destinação para
Industrialização ou para consumo na Zona Franca, providência essa que destoa do conjunto de normas contidas no Projeto,
razão pela qual sugerimos modificação dó texto neste ponto.
As considerações ora alinhadas parecem-nos suficientes
para demonstrar a ·procedência da proposição no que tange
à sua estrutura básica.
Tendo em vista, porém, o aperfeiçoamentó do texto normativo em exame e a necessidade de se harmonizar o conjunto
de medidas que objetivam conferir meios de subsistências
à Zona Franca de Manaus com os interesses sócio-ecoiiômicos
de outras regiões do País, evitando-se, assim, a possibilidade
de um esvaziamento do parque industrial destas mesmas regiões, propomos substitutivo ao Projeto, arrimado nas considerações que seguem.
A alteração mais profunda que se contém no Substitutivo
diz respeito à aplicação da nova sistemática de redução linear
de 88% na alíquota do Imposto sobre Importação apenas
aos projetas já aprovados até 31 de março do corrente ano,
ficando o Poder Executivo obrigado a enviar ao Congresso
Nacional, no prazo de um ano, projeto de lei fixando coeficientes tliferenciados em substituição ao coeficiente de redução previsto neste texto.
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Outros dispoSítíVOs -ínseridoii o6Jetivam estimular aos exportações de produtos industrializados na Zona Ftancá, tornando~a um consistente pólo exp()rt~do_r.
._ _
Para tantO, sugere-se isenç_ão do imposto de renda e de
outros encargos, tributário~ OLI n_ão, deyidos por pessoas jurídicas titulares de projetas aprovados na Zona Franca de Manaus
destinados à exportação para o exterior.
Na busca de incentivar a comercialização de bens industFi_~~dos para o mercado internacional, propõem-se a equiparaçãO à exportação as vendas efetuadas por indústrias nacionais de componentes e insumos em geral para a Zona Franca.
Ao Projeto foram apresentadas três emendas de autoria
dos ilustres Senadores Nabor Júnior e Eduardo Sup_Iicy. _
A primeira proposição foi acolhida e inserida no_ Su_bstitutivo e objetiva equiparar a exportação para o exterior às
venda~ c_!e _ma_té~ias-p_rimas e insumos, em geral, feitas à'Zona
Franca de Manaus.
A Emenda n 9 2 pretende a supressão do § P do art.
7• do Decreto-Lei n' 288, de 1987, previsto no art. 1• do
Projeto. A proposta-em questão mefeCe parcial acolhida, pois
a exigibilidade do Imposto sobre Importação, na hipótese
que menciona, fica restrita aos novos projetas aproVados.
· A Emenda n~ 3 sugere que a redução l_i~ear da alíquota
sejã fixada em 40%. Tal medida co:rltrãria a própfia estrutura
do Projeto, que prevê uma redução de 88% para os novos
projetes. Somos, portanto, pela rejeição desta emenda.
Por tudo o que foi eXposto, reitero a coflclusão deste
parecer no sentido da aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n" 85, de 1991, na forma do seguinte:
SUBSTITUTIVO

"D~ n9va -redãç.iiO ao §-~~dO art. 3~~ aos arts. 7
e 9 do Decreto Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967,
ao caput do_ art. 3_7 do Decreto Lei n' 1.455, de 7 de
abril de 1976 e ao art. 10 da Lei n• 2.145, de 29 de
dezembro de 1953, e dá outras providências."
O Congresso Nacional decreta:
No intuito de eliminar- a possibilidade de desequilíbrio
Art. 1• O § 1• do art. 3•, os arts. 7•, com a redação
na localização das _l!pidades produtivas cJo _setor automobidada pelo Decreto-Lei n' 1.435, de 16 de dezembro de·1975
lfstico, o Substitutivo que ora- apresentamos determina que
e 9:- do Decreto-Lei n_~ 288., de 28 de fevereíro de 1967, passa~
no caso de ~eículos automóveis (exce_t~__C!.s d~_ p~ssageiros) a vigorar com a segumte redação:
.
.
e tratares aphcar-se-á o coeficiente de_ redução já mencionaclo,
acrescido de5 (cinco) pontos percentuais.
"Art. 39 ···-·····---··--·-·~·-··~····~···········-··~..:..;__;_.
"§ 1~ Excetuam-se da isenção fisCal prevista no
Com relação aos bens do setor de informática, industriacaput deste artigo as seguinte mercadorias: armas e
lizados na Zona Franca de Manaus até 29 de outubro de
munições, fumo, bebidas alcoólicas, autom6veis de
1992, qua"ndo_espira a vigéncia da reserva de mercado, prevalepassageiros e produtos de perfumaria ou de toucador,
cerão os incentivos fiScais financeiros previStos na Iegislaçã9
preparados _e prepa_raçõ~s comsméticas, salvo quanto
de regência (Lei ni 8.248, de 23 de outubro de 1991 - Lei
a estes (posições 3303 a 3307 da TAB), se destimtdos,
de Informática).
·
.
exclusivamente, a consumo interno na Zona FranCa
A partir daquela data, os menCionados incentivos passade :t-4anaus, ou quando produzidos com utilização de
rão a ser regidos pelo Decreto-Lei n• 288, de 1967, o qual
m~térias-primas da fauna e flora regional, em conforregula a Zona Franca de Manaus,
.
___ ·-----midade com o processo- produtivo bvásico."
"Art. 1~- Os produtos industriàlizados na Zona
Com relação às alterações introduzidas pelo projeto original à redação do art. 10 da Lei n~ 2.145, de 1953, com as
Franca de Ma.naus, salvo os bens de informática e os
modificaçõeS· poSteriOres, e'n'tendemos conveniente descarac~
yefc~os automóveis, tratore_s e oütros veículos terresterizar o encargo previsto neste dispositiVô- como taxa, em
_tres·, suas partes e peças, excluídos os· das posições
face da formulação a ele atribuída, que delega ao Ministro
8711 a 8714, e respectivas partes e peçâs, qu'ando dela
da Econol:riiâ., Fazenda e Planejamento a elaboração de tabela
saírem para qualquer ponto do território nacional estarão sujeitos 4 exigibilidade do Imposto_ sobre Imporanual de custas. Em assim sendo, sugerimos_ que o encargo
tação relativo à matérias-primaS, ·p:réiàUto·s· intermediáem questão seja caracterizado como emolumento, ou seja,
mera retribuição pela expedição de documento.
rios, materiaís secundários e de embalagem, campo-

Para os projetas a serem aprovados ã.j,6S 3i d~ ~~rço
do corrente ano, hão de prevalecer as regras que estabelecem
o coeficiente de redução variável de alíquota, de resto previsto
na legislação em vigor (art. 7~, § 19, do Decreto-Lei n~ 288,
de 1967).

e
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nentes e outros insumos de origem estrangeira neles
empregados, calculado o tributo mediante coeficiente
de redução de sua alfquotaad valorem, na conformidade do § !? deste artigo, desde que atendam nível
de industrailização local compatívef com processo produtivo básico para produtos compre_endidos na mesma
posiçã-o e so.bposição--da tarifa Ãduaneira do Brasil
(TAB).
··· · ·
§ 19 O coeficiente de ieduaÇãO -do imposto será
obtido mediante a aplicação da fórmula que tenha:
I - no dividendo, a soma dos valores de matériasprimas, produtos intermediários, materiais secundários
e de embalagem, componentes e outros insumos de
produção nacional c da mão-de-obra empregada no
processo produtivo;
I I - no divisor, a soma do_s_Yalores de matériasprimas, produtos intermediários, materiais secundários
e de embalagem, componentes e_ outros insumos de
produção nacional e de origem estrangeira, e da I_llãode-obra empregada no processo produtivo.
§ 2' No prazo de até 12 (doze) meses, contados
da data de vigência desta Lei, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional Projeto de Lei estabelecendo
os c_oieficientes diferenciados_de redução das alíquotas
do Imposto sobre Importação, em substituição â fórmula de que trata o parágrafo anterior.
§ 3"' Os projetas para prOdução de bens sem Similares ou cong--êneres na Zonã: Franca de Manaus, que
veirem a ser aprovados entre o início dã. vigê_ncia desta
lei e o da lei a que se refere o § zo, poderão optar
pela fórmula prevista no § 1'
§ 49 Para os produtos industrializados na Zona
Franca de Manaus, salvo os bens de informática e os
veículos automóveis, tra'tâtes e outios veú::uloS terrestres, suas pa.rtes e peças, excluídos os_ das posições
8711 a 8714 da TAB, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administraçáo da Suframa até
31 de março de 1991 ou para seus cor1gêneres ou similares, compreendidos na me_s_ma posição e subposição
da Tarifa Aduaneira do Brasil, constantes de projetas
que venham a ser aprovados, no prazo de que trata
o art. 40 do Ato das Disposições Cons:tituciomiis Transitórias, a redução de que trata o caput deste artigo
será de 88% (oitenta e oito poi cento).
·
§ 5• A exigibílíd.ade do Imposto sobre Importação, de que trata o caput deste artigo abrange as
matérias~primas, produtos intermediários, materiais
secundários e de embalagem empregados no processo
produtivo industrial do produto final, exceto quando
empregados por estabelecimento industrial localizado
na Zona Franca de Manaus, de acordo com projeto
aprovado com processo produtivo básicO, na fabricação •
de produto que, por sua- vez, tenha sido utilizado com
insumo por outra empresa, não coligada à empfesa _
fornecedora do referido insumo, estabelecida na mencionada Região, na industrailizaçãq dos produtos de
que trata o·§ 4" deste artigo.
§ 69 O Poder Executivo fixará os processos- pro--dutiv_os básicos, com base em proposta corljunta dos
órgãos competentes do Ministério- da EconoiD_ia, Fazenda e Planejamento, da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da República e da S~perinten
dência da Zona Franca de Manaus - SUF.RAMA,
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nos prazos máximos de 120 (cento e vinte) dia-S-, COntados da data de vigência desta Lei; esgotado este prazo,
a empresa titular do projeto de fabricação poderá requerer à Sufiama, a definição do processo produtivo
básico provisório, que Será fixaâo em até 60 (sessenta)
dias pelo Conselho de AdministraçãO-da SUFRAMA,
ad referindtim do Miriistério da Ecoiloniia, Fazenda
-e-Planejamento e Secretaria_ de. Ciência e Tecnologia.
~-7 9 A f-eduç3o do finpõsto sobre Importação,
de que trata este artigo, Somente será deferida a p-iodutos industrializados previstos em porjeto aprovado pelo
· Conselho de Administraçáo da Suframa que:
I - se_ a tenha aos limites anuais de importação
de matérias-primaS, produtos -íntenri:ediários, materlciis
secundários e de_embalã.gem, cçmst~nt_es da ~~spectiva
resolução aprob~tória do projeto e suas alterações.
I I - objefive:
·
·
··
a) o incremento de oferta de emprego na região;
b) a concessão de benefídos sociais aos trabalhadoris; ·
c) a inco_rporação de tecnologias de produtos e
de proces-sos de produção compatíveis com o estado
da arte e da técniGa;
- d) níveis crescentes de produtividade e de competitividade;
e) çeirivéstimen"tO de lucros na região; e
f) investimento na formação e capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento científico e
tecnológiCo.
§ 8<? Para os efeitos deste artigo, consideram-se
produtos industrializados os resultados das operações
de transformação, beneficiamento, montagem e recondicionamento. como definidas na legislação de regência
do Imposto sobre Produtos Industrializados.
§_ 9~ Para os efeitos deste artigo, processo produtivO básico é o conjunto infnimo· di operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto.
§ 10. Os veículos automóveis, tratores e outros
veículos terrestres, suas partes e peças, excluídos os
das posições e subposições 8711 a 8714 e respectivas
partes e peças, industrializadas na Zona Franca de Manaus, quando dela saírem para qualquer ponto do território nacional, estarão suje-itos â eXigibilidade do Imposto sobre Importação relativo a matérias-primas,
produtos intermediários, materiais secundários e de
embalagetp.~ componentes é outros insumos, de origem
estrangeir~ e neles empregadps, conforme coeficiente
de redução estabelecido no § 1o do art .. 7.~ do, Decreto-Lei n' 288, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação
dada pelo art. lo desta lei, ao qual sedio acrescidos
5 (cinCo) pOntos percentuaiS. § 11. Em nenhum caso o percentual previsto no
parágrafo anteriOr pOderá ser sUperior a 100 (cem).

"Art: 9~

1: ---·~isenção de que trata este artigo, no que
respe1ta- aos produtos industrializados na Zona Franca
.

OOOoooo••H _____.,OOOoo"ooOoOOOoooooo-Ooooooooooooo"o

§_

de Manaus_que devam ser internados em outras regiões
do País, ficará condicionada â observância dos requisitos estabelecidos no art. 7""deste decreto-lei.
§ 29 A isenção de qúé ·trata este artigo não se
aplica às mercadorias refeiid~s no § 1"' do art. 3" do
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Decreto-Lei n~ 288, de 28 de fevereiro de 1967, com
a redação dada por esta lei."
Ar.t. 29 Aos bens do setor de informática, industrializados na Zona Franca de Manaus, serão concedidos, até
29 de outubro de 1992, os incentívõs.IísCa:is e~ fiil."anceiros,
previstos na Lei n<:~8.248, de 23 de outubro de 1991, atendidos
os requisitos estabelecidos no § 7o, do art. 79 do Decreto-Lei
n"' 288, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada por
esta lei.
§ 1' Após 29 de outubro de 1992, os bens referidos
neste artigo, industrializados na Zona Franca de Manaus,
quando internados em outras regiõse do País, estarão sujeitos
à exigibilidade do Imposto sobre Importação relativo a matérias-primas, prOdutos intermediários, materiaiS secundários
e de embalagem, componentes e outros insumÇ)s, de origem
estrangeira e nele empregados, conforme coeficiente de redução estabelecido no § 1• do art. 7• do Decreto-Lei n• 288,
de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art.
1• desta lei.
§ 29 Os bens de que trata este artigo são isentos do
Imposto sobre Produtos Industrializados, na forma do ar~.
9' do Decreto-Lei n• 288, de 28 de fevereiro de 1967, com
a redação dada por esta lei.
§ 3<:> OS-incen-tivos teféridos neste artigo ficarâo Condicionados à aplicação do disposto nos arts. 29 e 11 e seu parágrafo tínico, da Lei n<:> 8.248, de 23 de outubro de 1991, na
área de ação da Superintendência da Zona Franca de Manaus
-SUFRAMA.
Art. 3• 0 caput do art. 37 do Decreto-Lei n• 1.455,
de 7 de abril de 1976, pass~ a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37. As mercadorias estrangeiras iritpO.i'tadas para a Zona Franca de Manaus, quando desta saírem para outros pontos do Território- Nacional, ficaqt
sujeitaS ao pagãmefltO de todos impostos exigíveis sobre importações- do exterior.''
Art. 4 9 Será mantido, na escrita do contribuinte, o crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, incidente sobre matérias-prinlaS~pi'odutos intermediários, material de embalagem e equipamentos adquiridos para emprego
na industrialização de produtos que venh-am a ser remetidos
para a Zona Franca de Manaus.
Art. 59 O caput e seus parágrafos do art. 10 da Lei
n• 2.145, de 29 de dezembro de 1953, alterado pelo art. 1•
do Decreto-Lei n• 1.416, de 25 de agosto de 1975, e pelo
art. 1• da Lei n• 7.690, de 15 de dezembro de 1988, passam
a vigorar com a seguihte redação:
"Art. 10. A Iic6nça ou guia de importação oUdocumento equivalente será emitida mediante o pagamento de emolumento, conforme tabela elaborada
anualmente pelo Ministro da Economia, Fazenda e-P1a·
nejamento, C6m-o-ressatcimentó dos CUStos incorridos
nos respectivos setviços.
§ 19 O .emolumento será devi-do na emissão de
documento relativo a quaisquer produtos, independentemente do regime tributário- ou cambial vigente da
qualidade do importador ou do país de origem da mercadoria.
§ 29 Não será exigido o emolumento nos casos
de:

..

························~·-················ ··········-··~-~··"-~···~·
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j) importação de quaisquer bens para a Zona
Franca de Manaus;
I) importação de quaisquer bens para as áreas de
livre comércio administradas pela S_ufrã.ma~
§ 39 Os recursos provenientes_do emolumento
referido neste artigo ser-ão recolhidos à conta do Tesouro Nacional, como receita orçamentária da União, nos
termos do Decreto-Lei n~ 1.755 de 31 de-zembro de
1979."
Art. 6~ Para os efeitos desta Lei, aplicam-se as restrições previstas no Decreto·Lei n~ 288 de 28 de fevereiro de
1967, especialmente as contidas no seu § 3o
Art. 79 Para os efeitos da legislação federal, serão, também, equiparadas à exportação as vendas efetuadas para a
Zona Franca de Manaus de matérias-primas, partes, peças,
_componentes, produtos intermediários,- materiais sec_undários
e de embalagem, produzidos no Território Nacional, conforme
processo produtivo básico, definido e fixado na forma do art.
7• do Decreto-Lei n' 288, de 28 de fevereiro de 1967; com
a redação dada por esta Lei, para industrialização na Zuna
Franca de Manaus, permitida, inclusive, a baixa do respectivo
ato concessório e do respectivo drawback.
Art. gç Estarão isentas do pagamento de taxas, preços
públicos e emolumentos, devidos a órgãos; autarquias, ou
quaisquer entidades da Administração Pública, direta ou indi·
reta,_ a:s importações de partes, peças, componentes, matériaspririlãs, prOdutos intefmediáriOs e-OUtroS insumos, vinculados
â fabricação exclusiva, na Zona Franca de Manaus, de produtos destinados â exportação para o exterior.
Art. 99 Ficam isentas do Imposto de Renda incidente
sobre o lucro obtido na exportação para o exteiior, de produtos industrializados na Zonã Franca de Manaus, as pessoas
jurídic-as titulares dos respecitos projetas industriais, com do·
~icíli_<,l fiscalno lOcal, pelo prazo de valid~de dos incentivos
constã.nte_s _J!_o art. 40 do Ato das pisposições Constitucionais
Trãnsifórias.
- - -Art. 10. Serão consideradas, para todos os efeitos legais, como exportação para o exterior, beneficiados com todos
os incentivos desta lei, as vendas de mercadorias produzidas
na Zona Franca de Manaus, que o produtor-vendedor efetue
para outras· empresas, em qualquer região do País, para o
fim específicO- de exportação para o exterior ou para compor
produto a ser vendido para o exterior.
Art. 11. Fica criada, nos Municípios de_Macapá e Santana, no Estado do Amapá, área de livre comércio de importação e exportação, sob regíme físcal especial, estabelecida
_com a finalidac_le de promover o· desenvolvimento das regiões
froriteiriças do extremo norte daquele Estado e com o objetivo
de incremer.tar as relações bilaterais com os países vizinhos,
segundo a polítiCa de integração latino-americana.
§ 19 O Poder Executivo demarcará, no prazo de 90 (noventa) dias, área contínua onde será instalada a área de livre
comér-:io, incluindo locais próprios para entrepostamento de
mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.
- § 2 9 Aplica-se à área de livre comércio, criada por esta
Lei, no que couber, o disposto na Lei n? 8.256, de 25 de
novembro ~de 1991.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na -data de sua publicação.
· Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. -Presidente, peço
a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos De"Carli) - Concedo a
palavra a V. Ex'
_
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO \PSDB SP~ Pela ordem.)- Sr. Presidente, a sjt_uação das minhas
emendas é idêntiCa à das ~mendas apresentadas pelo Senador
Mário Covas.
Apenas gostaria que contasse que apresentei as emendas
a tempo oportuno e, por alguma razão, não for~m consideradas. Retiro-as, portanto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De"Carli) -A solicitação
de V. Ex~ será atendida ...
ConCedo a palavra ao ilustre Senador Nabor Júpio_r, para
que S. Ex~ possa esclarecer se também retira as suas emendas.
,_

_

_

7

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDR-·AC. Pel~ ordem.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, queria esclarecer, em primeiro lugar, que a minha emenda foi apresentada, no dia
17 de outubro, à Comissão de Economia- onde, segundo
entendimento, a matéria deveria tramitar- e o requerimento
de regíme de urgência foi aprovado no dia 1~ de novembro.
Mas retiro a emenda, por já ter sido contemplada no substitutivo do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Carlos I;>e'Carli) - 0 nobreSenador Nabo r Júnior acaba de confirmar que_ retiiou su3 emenda
e o Senador Eduardo Suplícy comunicou-me pessoalmente
a retirada da sua também.
Passa-se à discussão- da matéria.
Concedo a palavra ao nobre_ Senador Jutahy Mag_alhães,
que disporá de dez minutos.
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aqui sendo chamados a votar, a toque de caixa, uma reforma
fiscal e tributária para aumentar a arrecadação do País em
6 oilhões de dólares, mas o Senador Eduardo Suplicy já disse
que se está abrindo mão de mais de 2 bilhões de dólares.
Temos aqui, no Senado, Sr. Presidente, um -gr~po de
assessoria, que considero dos melhores do Brasil, mas agora
não tenho nem o direito de chamar um asseSSbr de minha
confianç-~ para eXaminar essa quest~o. para analisar problemas
como a Constitucionalidade da matéria. Como podemos examlná-Ia?
Eu não tenho a capacidade dos colegas que nem ouviram
-alguns até saíram- a leitura do parecer, mas estão capacitados a exercitar a função de legislador para votar uma matéria
dessa importância. E eu invejo essa __c~pacidade. Invejo essa
condição que os Srs. Senadores têm de acompanhar essa questão e de saber tudo sem ter participado dos debates, a não
ser que somente eu tenha sido excluído desse direito.
Eu não recebi nenhuma convocação, nenhum aviso de
que haveria um debate a respeito dessa questão no gabinete
de fulano, beltrano o_u_9-e sicrano. r_rimeiro, o lugar próprio
é a Có-inissão. · ·
Eu venho lutando aqui, há vários anos- não é de agora
e nem a partir dessa matéria-, para que tenhamos o direito
de ouvir as comissões técniC-as desta Casa antes de analisar
as questões que chegam para nossa deliberação em plenário.
Apresentei um projeto que não teve ainda condições de ser
votado. Dizem que quero prestigiar o Senado desprestigiando
os Senadores que assinam requerimento de urgência - 54
assinaturas-, quando, na realidade, quero prestigiar as comissões técnicas desta Casa e, portanto, os Srs. Senadores.
--Desejo que as matérias que nos chegam sejam enviadas ãs
comissões, para que possam ser examinadas, tecnicamente,
em te!Dpo hábil.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para dis·
cutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidem te, .espero nem
ocupar os dez minutos.
_
O engraçado dessa questãO; Sr. Presidente, é que fui
Em prímeiro lugar, quero protestar, porque, maís uma
vez, na discu~_s~9 de~a matéria, ffca comprovada a desimpor- procurado pelo Prefeito de Manaus, Sr. Arthur Virgilio ,_ pestância deste Senador. Recebo, como substitutivo; duás pági- soa que admiro e respeito. S. Ex~ mostrou-me o seu ponto
nas. Não pude nem acompanhar sua leitura, porqüe o que de_vista. Conversamos não longamente, mas o suficiente para
chegou às minhas mãos- foram esSas duas páginas apenas; tomar conhecimento do ponto de vista do Prefeito de M~naus.
o início do substitutivo.
O que S. Ex~ me declaroll mereda da minha parte todo
Por isso;- Sr. Presidente, fico entusiasmado e com mUita o apoio, ou seja, que o que se busca é fazer com qlle a Zona
inVeja dos meus colegas, meus compaõheiiOS-de-tr_abãlho que Franca de Manaus mantenha sua capacidade de concorrência,
se sentem em condições de examinar essa matéria e votá-la. em razão da nova política de importação do Governo Federal.
Não fiz parte daqueles Senadores importantes que particiEstou de acordo com isso, Sr. Presidente. Porém, nesse
param-das discussões dessa matéria.
projeto, consta somente isso? Não sei, depois das modificações
Segundo o Senador Humberto Lucena, no seu pronuoncia- feitas em razão da legislação atual, não tenho condições de
mento a respeito da questão da Urgência; os Senadores de fazer, agora, nenhu~a ~?!llparação com a Iegislaçã9 vigente.
São Paulo, Minas Gerais e Oõ -~onas - citou os três
-Por isso, invejo os Srs. Senadores que tiveram _condições
Estados -por terem o maior iiiteresse"iia questão, particide
saber
fazer essa comparação; direito esse que não me foi
param da discussão. Sou da B<!.!lia e,_talvez por isso, CoriSiàeraram que não havia nenhuma importância- a nosSa partici- dado.
O Senador Amazonino Mendes está preocupado com a
pação-na -discussão desta matéria. Depois, o Senador- Jonas
Pinheiro declara que aqueles que tinham realmente interesse hora. Não querem nem que se discuta, que se fale alguma
na matéria foram chamados e CO:f!VOcadps para as discussões, coisa. Há pressa em se votar.
Ora, Sr. Presidente, quando vejo a Tribuna de _:ffonra
em que não me incluíram. Entendi a razão -de considerarem ·
ocupada
por muitas pessas, sei que__há um -gr3.nde interesse
a minha Iaha de interesse pela matériZca-p6S du_vír- o Seilãdor
Mário Covas perguntar quem retirou a emenda de s·: _F_x\ económico-financeiro; quando vejo as galerias repletas, sei
em seu nome, pois alguém o fez, antecipando-se à võntade que há o interesse corporativista. E, hoje, estava repleta a
. Tribuna de J?:onra. Ag9ra, o que é que tem aqui dentro?
de S. Ex•
Veja V. Ex•, Sr. Presidente, que_ não tenho a c_apacidade Qmds os díreitos que foram ampliados e quais os que foram
dos meus colegas que estão preparados para votar. Gostaria restringidos? O que foi restringido aqui, em comparação com
que o Sr. Relator me informasSe, por exemplo, qual ã reper- a legislação vigente? Não seL..
O Sr; Onofre Quinan- Peimite-me V~ Ex~ um aparte?
cussão econôtnico-finánceira dCSse projeto de lei. EStamos
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço o seu aparte,
nobre Senador Onofre Quinan, pois V. Ex~ é quem melhor
me pode informar.
O Si'. Onofre Quinan- Nesta semana foram entregues
no gabinete de V. Ex•, os dois relatórios.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• fala em dois
relatórios. Não sabia nem qual era, porque até há quinze
minutos, modificaÇões estavam sendo feitas no relatório.
O Sr. Onofre Quinan - São as duas emendas que acabei
de ler aqui. Se V. Ex~ não tem os relatórios, não. cabe a
nós essa responsabilidade. Era o que tinha a dizer.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Certo. Então, cabe
a mim a responsabilidade ...
O Sr. Carlos Pãtrocínio- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - O_uço o aparte do
nobre Senador Carlos Patrocínio. O Sr. Carlos Patrocínio - V. Ex~ questionou quais as
partes que seriam preservadas. Posso info:rniãr a V. Ex~ que
foram a indústria automobilística e a de informátiCa.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não estou preocupado
nem com a indústria automobilística nem com a de informática. O que me falaram - não menciOnarei quem foi - é
que o projeto veio da Câmara nele tendo sido acrescentado:
armas, munições_, perfumes, fumo, uma série -de outros itens
que aqui, parece-me, foram retirados da emenda que foi feita
na Câmara. Parece-me. -Tem-se a impressão disso, pelo que
observei.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Informo a
V. Ex~ que o tempo regimental está esgotado.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, vou
encerrar dizendo apenas o seguinte: abstendo-me de votar,
para ter direito, no mínimo, de declarar as razões do meu
voto, porque, se o fizer não poderei dizer por qoe tomei
tal atitude. Repito abstenho-me de votar, Sr. Presidente. Com
a declaração de voto que estou encaminhando, reclamo meu
direitó -de tomar conhecimento prévio das matéiias que serão
votadas aqui, a fim de discuti-las, inclusive, com _a_ minha
assessoria e para melhor avaliá-las. E, nesta matéria, não
teria condições de votar, porque dela não tenho con_hecimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -A Mesa acata
a decisão de V. Ex' de encaminhar o voto em separado.
Com a t·alavra o nobre Senador Esperidião Amin, último
orador inscritO na fase de dis_cussões~
V. Ex• dispõe de 10 minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS- SC. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SF' e Srs. Senadores, como enunciei, ao discutir o requerimento, reServO este
momento para brevíssimas considerações a respeito do mérito.
Voto a favor do projeto.
Esta aparente incoerência é socorrida pelo fato de ter
lutado, com a minha consciência impunha, para que esta Casa
tomasse cautela de, no·seio da comissão técnica perfnantente,
legalmente existente, rta Comissão de Assuntos Económicos,
o assunto fosse exaurido. Coino ·a decisão foi em contrário,
submeto-me à Casa que -irileg-ro e analiso o mérito com os
elementos que diponho. Li atentamente, o texto original. Co--
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nheço até as similitudes entre as emendas então apresentadas
pelos Senadores Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas;
não há nenhum desdouro nesse fato, pelo contrário, acOinpa~
nhei tanto quanto pude a exposição da ex-Minstra Dorothéa
Werneck que advertiu a Casa, discordando de partes do projeto que aqui chegou, e com a superficialidade sem profundidade- quanto ao texto final apresentado, aqui, pelo Sendor
Qriofre Quinan, não pude ter a velocidade de acompanhar
a efervescência do texto ...
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -Nobre Senador,
solicito a V. Ex~ que interrompa momentanearriehte a sua
fala porque torna-se necessário que se prorrogue, por3U riiinutos a presente sessão.
Coloco a proposta a V. Ex~
Não havendo objeção do Plenário, a sessão está prorrogada por 30 minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Concluo, Sr. Presidente,
declarando o meu voto_ favorável dentro do que eu conheço
do mérito do projeto. Assumo, portanto, com a Casa a responsabilidade que ela assumiu, mesmo que o meu voto não tenha
sido, na preliminar, idêntico ao da maioria. Coloco como
últma advertência, junto com o voto favOrável, a seguinte
assertiva, esse texto será vetado pelo Executivo-. Esta afirmação faço com uma simples reflexão: se não for vetado pelo
Governo; serâ vetado pela apreciação da Carta de Intenções
que está sendo apresentada ao F_und_o Monetário Internacional, com cujo texto o que estamos aprovando não se coaduna,
não Se compadece. Era o que tinha a declarar.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De' Carli)- Continua em
discussão.
Concedo a palavra ao-·nobre Senador Mário Covas, porlO minutos.
. O SR. MÁRIO COVAS (PSDB ,.-- SP .. l'aradlscuür. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadore_s,_-quero
fazer algumas considerações. A primeira delas é que esse
projeto chegou vindo da Câmara dos Deputados, depois de
ali ter dado entrada, originário do Ex_e_cutivo, com modificações, depois de uma tramitação bastante rápida na Câmara,
na qual também foi requerido regime de urgência. Lembro-me
que dez dias depois, provavelmente, ele chegou à Casa, foi
solicitado, não sei ex~tamente_ a data~ a_cabo d_e ouvir _qt,~e
for nõ dia 28 do mês passado - portanto, há cerca de um
mês na sessão de quarta-feira, em regrme de urgência para
que essa matéria fosse votada, de acordo com o art. _336,
alínea c - quando se pretende a apreciação da matéria na
.segunda sessão ordinária subseqüente à aprovação do requerimento. A segunda sessão ordinária subseqüente à de uma
quarta-feira é a de sexta-feira, cjtie, sendo ordinária, O-Regi~
Jllento Interno determina, t_odavia, que nela não ocorra matérias em votação. Lembro-me que tomei conhecimento do asS!).Uto no final .da .sessã_o de quarta-feita e já na quinta-feita
estive neste plenário, onde _sustentei, aliás, em detrimento
do Senador Marco Maciel, num requerimento que S. Ex~ apresentava, para transcrição nos Anais de um texto da imprensa,
e disse que votaria Contra. Como de resto, pedi à Presidência
que considerasse, daí para frente, votação cbntrária a minha
a qualquer requerimento que fosse apresentado._
Ressaltei que na véspera havia sido apresentado um requerimento totalmente regimental, sustentado por Lideran- ças, pedindo urgência para uma matéria que reputava não
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podia ser objeto -dessa solicitação num prazo tão curto quanto
aqueles.
Lembro~me de que insisti muito nesse aspecto e, naquele
instante, havia poucos Sendores em plenário, mas tanto os
Senadores Humberto Lucena quanto Marco Maciel estavam
no plenário muito embora o Senador Amazoni:oo Mendes,
também subscritor da medida, não estivesse, e de mabos,
antes de sair, recebi a infofmação de que conCordavam com
a retirada da urgência, pois achavam que realmente para a
discussão de uma matéria dessa envergadura um pedido de
urgência dez dias depois de o projeto chegar à Casa era em

demasia.
Realmente, foi apresentado, já aí subscrito pof outros
Líderes, os Senadores Humberto Lucena, Marco Maciel, Fernando Henricíue, e Eduar9o Suplicy um pedido de retirada
da urgência, que entrou numa sexta-feira o_u numa segundafeira, e não chegou a ser votado. E o projeto adquiriu uma
característica singular, pasSando a estar no limbo. Ele detinha
um critério, um rito de urgência e, por outro lado, tinha
pendente urna solicitação de retirada deste rito~
Com isso, paralisou-se a comissão; com isso paralisou-se
o andamento. Em seguida, o Sendor Amazonino Mendes levantou uma questão de _ordem perante a Mesa, sustentando
que o projeto teria vindo com o autógrafo errado da Câmara
e que, portanto, impunha-se perguntar à Câmara se estava
certo ou errado. A pergunta foi à Câmara e_ passaram-se 15
dias para que nós tomássemos conhecimento da resposta.
Durante esse intervalo, Sr. Presidente, quem sentiu que
o problema apresentava características mais tensas, insistiU
na presença do processo dentro do rito normal, que, por outro
lado, estava impedido pela pendência do pedido de retirada
da urgência. E o Senador Humberto Lucena, com a responsabilidade de quem tinha ·pedido urgência e de quem tinha pedido a retirada da urgência, tomou a iniciativa de, como Líder,
dO maior Partido desta Casa, convocar ao·seu-gabirtete as
Lideranças dos demais Partidos e alguns que, sem serem líderes, se metem nessa história - como é o meu caso - para
tentar fazer o que ãs ve-zes é- praxe na Casa, à busca de urna
solução negociada, consensual.
A partir daí, alguns que ali estiveram, até mesmo com
presença física de representantes dos dois executivos, dos dois
Estados mais diretamente envolvidos na matéria - e ela não
é um problema de Manaus e São Paulo, mas sim do Brasii
como um todo, aí incJuídos a cidade de Manaus e todos os·
Estados brasileiros- e passaram a discutir a matéria. Fiquei
muito satisfeito quando! numa reunião de Líderes, da qual
me retirei - exatamente por ser alguém que não era líder
-,-se decidiu que a matéria iria à Corriissão pelo menos para
ser ouvida a Secretária da Economía,embora a comissão conti~
nuasse na questão. O que estou dizendo no momento eu diss.e
no dia da reunião da Comissão perante a Secretária Dorothea
W erneck., co-nsignando a característica peculiar de que se estava cerceando o projeto; tendo em vista essa dubiedade: um
pedido de urgência, um pedido de retirada de urgência, além
de um questionamento sobre o autógrafo vindo da Câmara
e, já depois, o pedido de retirada de urgência, que não se
chegava a votar.
Aqueles que temiam que, eventualmente, o pedido de
urgência pudesse prevalecere que, portanto, projeto acabasse
por set votado tal qual veio da Câmara - no meu modo
de entender, profundamente inconveniente para os interesses
do País como u·m todo - passaram· a se í:tltereSsar. Não é
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o método mais normal. Isso atesta a minha posição no meu
primeiro dia, quando aqui vim para sustentar que era um
absurdo a urgência depois de 10 dias_ de tramitação de um
projeto daquela incidência nacinal.
Hoje temos. seguramente, quase dois meses de tramitação do projeto. Se tivesse vindo do Executivo com regime
de urgência, ele já teria 45 dias no Senado, que é o que
o pedido de urgência, carregado pela proposta do Executivo,
demanda.
A partir daí as discussões foram se travando ali dentro.
Certamente, nunca me senti com autoridade de ninguém, a
não ser a minha própria, a não ser a que decorre do meu
mandato, de discutir a minha missão e o meu ponto de vista
a respeito desse projeto.
Foi tão assim, Sr. Presidente, que ontem a tarde discutíamos, eu e o Senador Amazonino Mendes e, ao final da discussão, eu dizia a S. Ex~ o seguinte: se formos votar, voto com
o que está consignado aqui, mas quero dizer a V. Ex~ para
que o Senhor não se surpreenda com a minha posição, que
me reservo o direito de decidir em plenário se voto pela retirada ou pela permanência da ausência. Aquilo se constituíu
até em uma surpresa para o Senador Amazoníno Mendes.
Mas temia que pudesse chegar a este plenário, tomar urna
posição e parecer a S. Ex• que, de alguma maneira, eu escameM
teara alguma posição firmada junto a S. Ex~ Até poderia tê-lo
feito.-Junto a quem de direito, inicialmente especifiquei que
posição tomaria.
_O Líder do meu Partido não estava aqui então. Chegou
hoje, tomando conhecimento do ocorrido, conversamos e S.
Ex~ decidiu encaminhar pela urgência. Só que agora está se
votando a urgência para um projeto que não tramitou, mas
que- esteve presente nesta Casa 260 _dias, e se n~o tramitou
não foi porque não se quis. Não-tfamitou justamente porque
se criou uma duplicidade de condições que, sequer, o Plenário
decidiu quando convocado a votar. Na semana passada o Plenário foi convocado pela primeira vez a votar o requerimento
e não houve quorum~
Til)l)a o direito de chegar aqui, Sr. Presidente, o meu
impulso era nessa direção, por uma questão de coerência votar
contra; todavia votei pela urgência. E votei ao contrário do
que disse ao Senador Amazonino Mendes. Libertei-me de
qualquer compromisso no Instante em c{Ue antecipei minha
de_cisão. a S. Ex~ Mas quando cheguei a este Plenário me
perguntei: afinal, se discuti, se cheguei ao que me pareceu
uma boa solução, pc-" que devo abrir mão de votar?
Não me constrag'e1~~~ absolutamente se esse projeto voltasse à Comissão. Acho que cometemos erros brutais do ponto
de Vista regimental. Um deles é a c.oncessão do regiine de
urgência. Regime de urgência deveria ser-unia coisa voltada
para calamidade, para fatos absolutamente indispensáveis como aqueles que deveriam caracterizar - não é o caso a edição das medidas provisórias. Fo_ra dessas circunstâncias,
esta é uma Casa para discussão, embora tenha como objetivo
a busca de _um acordo. E fiz questão de dizer isso, Sr. Presidente, porque parece_ até que tenho uma solução de continuidade num tipo de conduta que busc<? p~servar dentr9 desta
Casa.
Sr. Presidente,.aquilo que está. consignado aqui é, no
meu modo de entender - e tenho de entrar no mérito da
quest~o_ fundamentalmente melhor do que o que aqui chegou.
Há uma mudança na politica económica do GovúOo. E até
discordo muito de muitas coisas dela, pois parte do pressuposto de que daqui para frente neste País não importa muito
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saber se o produto é feito no Brasil ou lá fora. Importa comprar
onde é mais barato. Isso leva a absurdos como aos que tenho
assistido atualmente. Sabe V. Ex~ que lá em Campinas há
um órgão que se chama CPQD, que é um centro que pesquisa
de comunicação, que desenvolveu algo chamado "Terminal
Trópico'', adaptado às circunstânciaS- ó-rasileiras.
Sabe V. Ex• que as empresas estrangeiras forneciam, no·
Brasil, terminais-desenvolvidos por elas, frutos do seu desenvolvimento técnico, na base de mil dólares em cada concorrência. E gozaram durante muito tempo de reserva de mercado. As empresas estrangeiras que aqui vieram para telefonia,
para produzir, gozaram cada uma delas de uma Capitania
Hereditária onde só elas forneciam equipamento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -Gostaria de
fazer um apelo a V. Ex• no sentido de que use a grande
capacidade de síntese que indiscutivelmente V. Ex~ tem, para
que o tempo regimental seja curhprido, porque o seu tempo
já está ultrapassado em três minutos.
O SR. MÁRIO COVAS - Vou tentar encerrar, sintetizando o que o projeto me parece discernir. A Zona Franca
de Manaus foi criada num determinado momento, na tentativa
de estimular o desenvolvimento de uma região pobre deste
País, num processo que, embora de escolha diversa não tem
fundamento diferente do que aquele que se adotou para o
Nordeste ou para o Centro-Oeste. E lá se fez um-a coisa chamada Zona Franca. E o que se fez naquele tempo? Na origem
da Zona Franca estatuiu-se que era preciso-criar estímulos
para aquela região se desenvolver. Que tipo de- estímulos
vamos criar? Permitiu-se qüe lá se fabricasse, importando
ou comprando do resto do País, industrialízando lá e devolvendo para o resto do Brasil, só que com algumas vantagens
de natureza fiscal. t notório que a erripresã- que produz na
Zona Franca tem isenção de Imposto de Renda. Ele não
é um fato novo, não nasce nem deste nem de outro projeto.
Se está aprovado dentro da SUDAM, não paga Imposto de
Renda.
Por outro lado, para os produtos que sejam internalizados
e produzidos lá há uma redução do ICMS que o Estado oferece. Mas a lei da Zona Franca determina - ou determinava
até agora- que a importação ou a reexportação, oti melhor,
a internaCiOilalização do produto fabricado lá ficava isento
do IPI e gozava uma redução d9 Imposto de Importação incidente sobre o componente importado que houvesse naquele
protluto. Essa isenção do Imposto de Importação era objeto
de um cálculo segundo uma fórmula ~m que se levava em
conta o que ·era importado e o que era produzido no País,
de tal maneira que, quanto mais nacionalizado fosse, mais
redução no Imposto de Importação tinha.
De fórrna qUe, ·re!iU.iú5ias fiscais acontecem_desde que
a Zona Franca existe. Elas não decorrem deste projeto, ou
pelo menos não decorrem, na sua totalidade. O IPI, lá, já
não existe há muito tempo. O que cumpre salientar é qual
a repercussão disso na relação Zona Franca com o País e
Zona Franca com o exterior.
Na origem, esse projeto, no meu entender, criava ou
facilitava a consecução de um objetivo totalmente ilógico para
o País: transformar a Zona Franca em um _instrumento, não
de competição com o resto do País, mas em um instrumento
mediante o qual o produto fabricado em Taiwari oU em Hong
Kong entrasse no BrasH e acabasse sendo internalizado com
a vantagens fiscais que- criassem uma concorrência insuportáveL
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Esse projeto recebeu uma configuração, ao longo desse
procedimento, que me parece melhora vários desses aspectos.
Primeiro, algumas considerações sobre produtos que tinham
um altíssimo IPI, e que, na medida em que não o têm mais,
são mais baratos de se produzir lá e mandar para cá; não
porque se produza mais barato, mas porque se tem menos
imposto. E, pior, corre-se o risco de que sejam produzidos
no exterior e, internos, sofram um processo de industrialização
qualquer e possam ser reiternados a partir de urna configuração de natureza fiscal absolutamente não concorrencial.
Como se evitou isso? Evitou~se isso criando. Pelo menos,
hoje, a Zona Franca desenvolveu alguns pólos. Lá, produz-se
todo o equipamento de veículos de duas rodas; toda a eletroeletrônica de diversão do País. Na Zona Franca de Manaus
produz-s~_, como salientou o Senador Ed_uardo Suplicy, ou
se vende,anualmente, 9 milhões de dólares, dos quais apenas
0,5% são exportados.
Desde que o projeto chegou, Sr. Presidente, sustentei
que a Zona Franca de Manaus, precisa de uma revisão concei~
fucii A meu Ver, ela precisa ser transformada em um grande
pólo exportador. Se se aceita a idéia de que o que
tem
que fazer no futuro é comprar· onde é mais barato, independente de saber se é no País ou não que se fabrica, pareceu-me
sempre que o melhor mecanismo seria rever, redirecionar
a Zona Franca, evidentemente contribuindo pã.ra o que existe
lá - 9 milhões de dólares é urna produção razoável - mas,
por outro lado, redefinindo-a como um grande pólo exportador e cortando, na origem, o problema dela, eventualmente,
ao contrário, ser um pólo importadOr. Com issó circunscreveu-se as suas atividades.
Lembro o caso dos cosméticos. V. Ex~ sabe que o cosmético paga 77% de IPI; o cosmético passou a constituir exceção,
até porque se se pagar 77% de IPI, não há a mínima possibilidade de quem quer que seja, se se considerar que um frete
de Manaus para outro lugar do Brasil não custa mais do que
5% do preço do produto, não há a menor possibilidade de
qualquer produto brasileiro concorrer.

·se

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)- S"r. Senador,
renovo o meu apelo a V. Ex~
O SR. MÁRIO COVAS - Perdão, Sr. Presidente; concluirei logo.
Há mais duas_ ou três exceçóes, fundamentalmente determinados tipos de veículos automotores.
O setor de informátíca, que tem uma lei especial, consti~
tuiu ym processo excepcional, e se garantiram mecanismos
para as empresas que estão lá enfatízarem -a sua Visão ·e o
seu ângulo de natureza exportadora.
Açho, Sr. Presidente, e digo com sinceridade, que voto
esse projeto, ou melhor, voto essa fuOdifícaÇãá, cOnsciente
de que ela não satisfaz a minha visãO de mundo, não satisfaz
a miilha ·visãO do papel da Zona Franca, mas voto; porque
acho_que este projetO é muito melhor do que o que chegou
a·quí. E ou rejeito tudo, ou -coi-ro-o riscO de-ver-aprovada
uma coisa que é muito pior dO que a que--estou vertdo aqui.
Não diria que issO é um trabalho coletivo do Senado enquanto
institüição. Ele acabou sendo, por forças de circunstâncias
que criamos, um trabalho no qual alguns se envolveram com
grande intensidade, outros não. Acho qoe não .é possfvel votarmos nada nesta Casa que não tenha pelo menos a parecer
de uma comiss_ão de méritos é um desprestígio, é uma diminuição para o trabalho de natureza parlamentar inacéiiável.
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Mas, volto a insistir, Sr. Presidente, raciocino em cima
de fatos, e diante de fatos, prefiro fiCar com isto, que, afinal,
se não é o resultado da negociação do Senado, é o resultado

de um trabalho daqueles que se empenharam em fazê-lo,
e busca atender razoavelmente a interesses nacionais, interesses do Brasil, interesses da Zona Franca e do resto do
Brasil melhor do que o que me pareceu era o projeto originário
do Executivo, e era o originário da Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -Terminada
a discussão, passa-se à votação do substitutivo, que tem preferência regimental.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a
palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
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Houve um esforço de entendimento. Hoje ouvimos de
diversos daqueles segmentos que haviam manifestado sUa
preocupação que pelo menos atingiu-se um ponto de equilíbrio.
Gostaria, Sr. Presidente, em primeiro lugar, de mani~~~t~~"q~e não colocarei objeção. Votarei a favor do projeto.
Também não estarei aqui obstruindo e utilizando-me de qualquer recurs? regimental para impedir a aprovação do projeto,
tendo em vtsta que, pelo menos alguns objetivos fundamentais
foram atentidos.
Gostaria de ver, Sr. Presidente, a mobilização que ocorreu em torno desse projeto, pelos mais diversos segmentos
que arregimentam forças económicas significativas, gostaria
de ver - repito - energia e mobilização semelhantes enl
outras matérias que venhamos a apreciar nesta Casa com
objetivos efetivamente de garantir o crescimento do Paí;, com
melhor distribuição de renda e a erradicação da pobreza.
Muito obrigado.
O Sr. Fernando He~rique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
_

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que
estaria votando muito melhor caso tivesse tido mais alguns
dias para poder examinar todos os detalhes do substitutivo,
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) - Concedo a
inclusive os novos, na Comissão de Assuntos Económicos.
palavra a V. Ex~
Gostaria" de relembrar alguns fatos havidos desde outuO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB bro, quando o projeto, aprovado na Câmara, veio para o
SP. Para encaminhr. Sem revisão do orador.)- Sr..PresiSenado.
Tivemos inúmeraS reações. De Manâus; -da Zona Franca, dente, Srs. Senadores, como de hábito, procurarei ser bastante
centenas de pessoas para cá vieram, não apenas representantes breve, até porque creio que a argumentação do Senador Mário
da Câmara Municipal, _t!abalhadores,lideres sindicais, empre- Covas, já completou a análise desse projeto. E ninguém mesários, deputados da Assembléia Legislativa. Houve dias em lhor do que S. Ex~ para fazer tal depoimento, pois participou
que aconteceu em meu gabinete a maior ocupa-ção por metro direta e ativamente na condução das negociações. especialquadrado neste mandato, e exatamente em função de ali pro- mente porque tive que me ausentar por motivo de viagem
curar eu receber e ouvir, com atenção, os representantes de ao Chile.
Quero apenas lembrar a V. Ex,s que não só esse projeto
Manaus que colocavam da sua preocupação, pot exemp1o,
foi profundamente modificado, como ele hoje ~tende, n<ls
com o desemprego.
Relataram-me eles como havia entrado em declínio a atuais circunstâncias ·e-limitações ao nosso objetivo de preseratividade económica da Zona Franca de Manaus e que pratica- var ao máximo o funcionamento do pólo industrial do Amazomente 60% da força de trabalho, pelo menos de alguns seg- nas. Nossa intenção era evitar que em nome dessa preservação
mentos, estavam na rua. Houve manifestaç6es, e, inclusive, houvesse uma concorrência - devido a essa diminuição de
em alguns momentos, trabalhadores se viram na necessidade impostos - a outras áreas do País. E não estou me referindo
de se utilizarem de métodos não muitO- usuais;--para mostrar a São Paulo, mas ao Nordeste, ao Sul, a muitas áreas do
País.
- a sua angústia-,- o seu desespero. Em terceiro lugar. porque esse projeto íncorpor~u um
Ao mesmo tempo, se moviam também interesses daque-les que são empresários na área da Zona Franca de Manaus, conceito da maior imp_ortância, já mencionado pelo Sendor
e em contraposição a oUtro·s iriteteSses. Ouvlffi~S.
exem- Mário Covas, que é a análise do chamado processo produtivo
plo, o Presidente da Abinee, Sr. Paulo Velinho, que enviou básico. _pisse o Senador Esperidião Amin _que provavelmente
um ofício a todos os Srs. Senadores dizendo do desastre que ele será vetado no Executivo. Se o for, deveremos derrubar
seria para a indústria localizada fora da Zona Franca de Ma- o veto, porque, efetivamente, essa questão de introduzir o
naus caso fosse aprovado aquele projeto de industriais do conceiro de processo produtivo básico assegura aquilo que
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São é fundamental, que haja a incorporação de tecnologia efetiva
Paulo, do Rio de Janeiro e de outros Estados, inclusive do na produção, e não somente se monte uma indústria "de
Nordeste, houve manifestações de preocupaçõ-es. Setores da maquila", como se costuma dizer quando se refere ao México
Abicomp, da Abinee, da indústria automobilística, setores e a aguns países -importa-se tudo, monta-s~ e reexporta-se.
.O pior é que se ·reexporta para o próprio Brasil.
de perfumes e outros coloçararn também preocupações.
Aqui, não! Existe a definição do processo produtivo básiDo Governo do Estado de São Paulo ouvimos um diagnóstico sobre o que poderia ocorrer com a atividade produtiva, co, e, à medida em que esse processo é cumprido, é que
o nível de emprego e a própria arrecadação de impostos, os benefícios são concedidos. Concedidos por quem? Pela
caso fosse aprovada aquela propositura vinda da Câmara dos Sudam, sem dúvida alguma, mas sob a supervisão, também,
do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e do
Deputados.
·
Ministério da Ciência e Tecnologia. Por que isso? Para termos
O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli) -Sr. Senador, uma visão global da questão, e para evitar que haja o fechao tempo de V. Ex• está terminando.
mento de decisão dessa magnitude diante dos setores diretaO SR. EDUARDO SUPLICY- Vou concluir, Sr. Presi· mente interessados na matéria. Fa1ou-se muito em indústria
automobilística. Nós negociamos com a indústria automobidente.

Por
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lística, que defendeu os s.cus interesses corretos, normã.is-. Não

percevi vontade de fechamento de possibilidades a outras
áreas do Brasil, principalmente porque essas outras áreas são,
também, áreas pobres, como é o caso do Nordeste. E se
não tivéssemos tomado certas medidas acauteladoras, teriamos sido prejudicados por esse projeto. A indústna de informática está, em grande parte, trabalhando no Amazonas. E,
na verdade, a maneira pela qual foi efetivamente expressa
no Projeto a exceção com relação a certos setores industriais,
preserva perfeitamente esse funciOnamento.
Não vou mais me referir a essas matérias:- repito, agora
na presença do Senador Mário Covas_- pois S. Ex~ já expôs
da maneira mais exaustiva e mais corripetente. 'Cteio que eis
argumentos sáo__ mais que suficientes para motivá-los a Votar
a favor, como farei, votarei a favor do projeto.
Creio que, como veio da Câmara, o projetO não teria
a menor possibilidade de ser aprovado por nós, teria a minha
oposição cerrada.
O projeto fruto_de uma negociação ampla permite um
voto favorável, com as possíveis ressalvas que se possa vir
a ter.
Quero apenas acrescentar duas observações com relação
à política geral da Zona Franca: de Manaus e de outras áreas
que possam vir a ser privilegiadas no Brasil.
A Zona Franca é hoje assegurada pela Constituição um exagero, sem dúvida- mas, lá está. Cabe cumprir, mas
cabe, também, verificar Os efeitos. E tanto o Congresso quanto
o Executivo têm iõ.strumentos para tanto, instrutneiJJoS que
talvez não estejar7· sendo usados.
O Senador Eduardo Suplicy, hoje -ãO enCaminhar a votação sobre a questão da urgência mencionou um dado importante, que é o montarite dessa renúncia fiSCal, por incentivos,
por diminuição de impostos etc. Esse montante é maior do
que o citado por S. Ex~
Só a Lei de Diretrízes-nrça:menfárias -deste ano refere-se
a mais de 3 bilhões de dólares de renúncia fiscal. Então,
se fôssemos multiplicar" pelos anos tOdos de vigência o Valor
seria maior ainda.
Tal fato não me abala, não me assusta, porque um dos
instrumentos efetivos da política econômica é a conCessão
de subsídios. Não _tenho horror a subsídios! Tenho horror
quando é mal empregado e quando não é controlado,
O Senado precisa, pode e dev-e controlar o efeito dessa
renúncia fiscal. A Lei de Díretrizes OrçamentáriaS abre essa
possibilidade. A Constituição -prevê essa posSibiliClade: Então,
penso que para que possamos votar esse projeto com toda
a tranqüilidde devemos, também - e apelo ao Presidente
da Comissão de Assuntos Econôrnicos :-::-_ estabelecer aqui
certas regras de controle de acompanhamento, das conseqüências dessa política. A apreciação da Lei de DíietrizeS
Orçamentárias é o momento adequado para o Governo explicar o porquê da sua renúncia, E, quando se renuncia a ur
recurso, que é público, deve-se fazê-lo em nome de outn.J
interesse público. Cabe perguntar: está sendO cUmprido? Não
antecipo julgamento, nem estou a faze~ qualquer acusação
-mesmo que fundada. Apenas é nosso de'(er controlar essa
matéria.
Quero chamar a atenção para um aspecto, também importante. Diz o Senador Eduardo Suplicy que goStaria de ver
em outros momentos essa mesma mobilização para assuntos
de distnbuição de renda. Então, digo, para esse mesmo assunto, é um cálculo muito simples ... Se a Zona Franca de Manaus
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empregar 100 mil Pessoas, mesmO considerandO~se os efeitos
que possa produzir em outras áreas do Brasil (que são -reais);
se o salário· médio do trabalhador for de 4 salários mínimos
-que é elevado- isso representà.râ US$280 milhões/ano;
e a renúncia fiscal é 10 vezes rnruor.
Então, penso que, especialmente nessa zOna beneficiada
diretamente por renúncias fiscaiS, devemos ter uma política·
social muito ativa. Por isso, também no projeto introduziu-se
um dispositivo através do qual os _que visam certos investimentos, como a informática, -deveriam ter i:iue, r:tecessaria~
mente, renunciar e contribuir para o desenvolvimento da tec~
nologia local, para as universidades e para o treinamento.
Nesta mesma matéria, o Congresso precisa prestar aten~
ção...
-·
O Sr- Presidente (Carlos De'Carli)- Interrompo V. EX'
para prorrogar por quinze minutos a presente sessão, porque
assim o exige o Regimento Interno.
__
Coloco em votação_ (Pausa.)
. Não havendo objeção, a sessão fica prorrogada por quinzf"
mmutos.
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Encerro
já, Sr. Presidente. Quero apenas dize_ r que_ o projeto, a meu
ver, hoje, merece do PSDB um voto positivO, porque temos
interesse direto em Ma_l)aus. O Prefeito de Manaus é do PSDB,
acompanhou as negociações, pediu-nos a urgência, pediu-nos
que colaborássemos, também o Governador de São Paulo
nos fez tal solicitação, e como seri.ador por São Pauio nãO
poderia deixar de acompanhar, como acompanhei, sempre
pensando no interesse do Brasil.
Acredito que este projeto, hoje, permite uma votaçâotranqüila, E, a partir daí, devemos fiscalizar melhor, não só
a questão de Manaus, mas as conseqüências de tantas renúncias fiscais, em geral, para que possamos continuar concedê-las, na medida em que venham a ser efetivamente convenientes para o desenvolvimento do País como um todo.
Peço, portanto, ao PSDB que vote a favor.
Durante o discurso do Sr. Fernando Henrique Car~
doso, o Sr. Carlos De'Carli, 2" Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente

a

O SR- J>RESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Amazonino Mendes.

Concedo
__

O SR- AMAZONINO MENDES (PDC- AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs.
Senadores, terei que fazer o encaminhamento desta votaçã_o
com poder de síntese, oxalá o maior da minha existência:
Este é o momento em que gostaria de discorrer sobre
todas as angústias daq4ela terra, a razão e o porqu-ê da existência da Zona Franca de Manaus. Obviamente não poderia
fazé~lo. Então, deixo por conta do processo de imaginação
bondosa de cada Sena,dor brasileiro, patriota, aqui presente,
a fazer _inferências e divagações a propósito do tema.
Mas, Sr. Presidente, na verdade, o projeto de lei que
foi apreciado na Câmara sofreu, de fato, modifíCações; essas
modificaçóes, a rigor, não expressaram~ vontade geral, porque não decorreram também de consenso. Quando a matéria
chegou ao Senado, premida pela circunstância do desespero
da Zona Franca de Manaus, nos acionou o pedido da urgência
- matéria já vencida, já superamos, nãó há motivo algum
para tecer comentários à proposta.
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Mas, o que conseguimos ao longo dessas três semanas
àe negociações intensivas, Sr. Presidente, poderia resumir
no seguinte: A mensagem original do Executivo era embasada
no fato de que a Zona Franca de Manaus deveria_ praticar
os seus atas com base num deflator úriico para todã_s-aS atividades - repito - , deflator que seria um redutor no Imposto
de Importação na ordem de 88%.
Essa proposta acarretou no seio da sociedade brasileira
muitas apreensões, daí o ensejamento das reuniões, da chamada negociação. ComO resultado desse tra_b9-lho árduo, esse
princípio básico da lei ordi~ária, ou- da Mensagem originária
do Executivo, sofreu duas exceçôes, isto ê,tratou-se diferente-_
mente a informática e tratou-se diferentemente a questãO dos
utilitáriOs.-- - Então, o que estamos aprovando hoje é uma matéria
essencialmente modificada, _aindã coni. um acréscimo importantíssimo na análise do _substitutivo C!tual, que foi ·a--rato de
termos limitado, mesmo no que diz respeito a produtos outros
que não infOrmática e veículos utilitários, o deflator de 88%,
que vinha genericamente_ para as atividades da Zona Franca
apenas aos produtos lá existen~~~. praticados ou, porventura,
cobertos pelo direito adquirido de aprovação antefior pelo
Conselho da Suframa. De tal sorte que esta Casa construiu,
modificou profundamente a MensagerTI_ e também,_~ yerd_ªd,e,
modificou o projeto aprovado na Câmara.
·
De permeio a isso, Sr. Presidente, falava-se muito neste
País que a Zona Franca de Manaus era um mero corredor
de importação. :É evidente que essa colocação padecia, como
padece, de foro de realidade, de verdade~ porque sempre
é dita por quem tem interesse em prejudicar ag_(!ela área de
exceção.
A bem da verdade, Srs. Senadores, a Zona Franca de
Manaus, nestes vinte e quatro anos, ffJi conformada c!~ _açorda
com as forças econômicas brasileiras. Não seria nenhum desdouro- e com "isso rfão estou fazendo nenhuma recriminação
- afirmar-se que a Zóha Franca de Manaus, ao longo ~e
todo o seu período, serviu muito mais ao Estado de São Paulo
e a alguns outros Estados da Federação brasileira do que
ao próprio Estado do Amazonas; Por quê? Porque ellquanto
a Zoiia Franca de Manaus alavancou cem mil empregos diretos
em Manaus, em contrapartida, promoveu mais de trezentos
mil empregos diretos em São Paulo. E enquanto a Zona Franca
de Manaus importava um bilhão de dólares do exterior, ela
passou a comprar 3,5 bilhões de dólares, por ano, de São
Paulo.
Não há tanta preocupação dessa distância nacional com
relação à Zona Franca de Manaus. Não é, desta feita, que
a renúncia fiscal - o tempo não me permite entrar em mais
detalhes - é tanta, como disse o Senador Eduardo Suplicy.
A renúncia fiscal é justificada: tívemos uma universidade depois da Zona Franca de ManauS, e 99,2% da receita do Estado
é por causa da Zona Franca de Manaus. Não podemos plantar,
não podemos caçar, não podemos pescar, porcrue- eStamos
sub judice em uma matéria difícil que é a matéria ecológica.
Sr. Presidente e Srs. SenadOi-es, paia terminar, peçO encaM
recidamente a todos, com os meus cumprimentos aos ilustres
Senadores de São Paulo e aos demais Senadõfes que se sentaram à Mesa, que se despiram e foram extremamente elegantes
no proceso, sobretudo, merece uma observação especialíssima
o ilustre Senador Líder do PMDB, que cedeu o seu gabinete
por três ou quatro se~atH_ts, especificame-nte, para o trato
--dessa matéria.
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Quero também dizer aos outros Senadores que nos perdoem se, porventura, a matéria não chegou a contento· para
todos, que é para analisarem, terem conhecimento, porque
é natural, é normal que os desencontros eram freqüentes e
permanentes. Mas é forçoso dizer: lá estávamos todos os dias
reunidos, de portas abertas. E quaisquer Senadores que quisessem ou que tivessem interesse sobre a matéria, era tão
simples: apenas encaminharem-se que lá ouviríamos como
ouvimos tantos quantos lá foram. Muito obrigado.
O Sr. Affonso Camargo- Peço a pala vi-a, Sr. Presidente,
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro B~nevid~s) _::_ Á Presidência vai conceder_ao ~enador _Josaphat Marinho, que já
havia feito uma comunicação anterior ã Mesa e, logo em
seguida, concederá a palavra ao Senador Affonso Camargo.
Logo depois, ao nobre Líder Humberto Lucena, que também
está inscrito.

OSR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para encaminhar. Sem revisão do oradpr.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, votei pelo cancelamento da urgência que, aliás, não pedi.
_Votei pelo cancelamento da urgência para esta matéria, dada
a sua importância e sua complexidade, que ficaram plenaM
mente demonstradas com o longo relatório de 26 Iaudas apresentado e lido neste plenário. Vencido, vou votar a favor
Gç__ ~ubstitutivo. Se tia inexatO -Sé âíss<.::sse ·que o ·conheço e
o considero o melhor. Não conheço os termos efetivos do
projeto suBstitutivo apresentado aqui durante a discussão desta noite. Diante_ da urgência concedida, vou aprová-lo confiante no trabalho do eminente relator e dos demais nobres
Senadores que colaboraf"am no substitutívo. Vou fazê-lo ri eSsa
presunção, pois é evidente que hOUve interesses diversos em
torno deste projeto. Não sou contra a interfen!ncia dos grupos
de pressão, mas me oponho a interferência abusiva.
Ainda há pouco sustentei, em conferência, a legitimidade
da pressão na sociedade organi.zada. Mas a__interferência dos
grupos de pressão tem um momento e uma forina. Quando
em 1965 se~_discutia a reforma do Congresso Nacionaf tive
oportunidade de sugerir, como relator, que as comissões se
reunissem em audiência públicà para receber as sugestões
dos interessados. Est~ é a forma própria de colhei--se a sugestão, a mariifestação do interesse legítimo dos diferentes grupos
da sociedade.
Mas, no momen_to __ em que a Câm3.ra~ o Senado, ou o
Co!J.gresso, qualquer que seja o órgão, se reúne não pode
e- nem deve haver mais pressão, Sr. Presidente, porque é
deprimente para a representação política a exibição de inteM
resses desenvoltos.
É notório que hoje, nesta Casa, houve uma desabusada
manjfestação de grupos de pressão, que se reuniram aqui
áo nosso lado e.;dgumas vezes ali deliberavam em voz alta,
como se fosse outra Assembléia reunida. Tal não pode continuar acontecendo. É preciso que isto cesse,- pelo decoro da

Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, diante da manifestação do nobre Senador Josaphat
Marinho, sente-se no dever de interferir nos debates, antes
de conceder a palavra aos Líderes, Senadores Affonso CamarM
go e Hu~berto Lucena, dizendo que redobrará a sua vigilância
no sentido de que não se registrem ·nesta Casa manifestações
que extrapolem o limite do exercíçio democrático de pressões
- aqui eStamos para administrá-las. Mas cabe a mim, Presi-
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dente do Senado Federal, repelir pressões exarcebadas com da nesta Casa, e_póde entãp trazer ao conhecimento do Senado
a maior energia e com permanente vigilância. E isso asseguro -os aspectos mais positivos da _pro-posição que varri os votar
ao ilustre representante da Bahia e aos demais integrantes neste instante.
- --- deste Plenário.
- Q~.:~ero, portanto, congrãtular-me com todos que tr3balhaConcedo a palavra ao-nobre Senad.OrAffonso Camargo. ram por esta solução. Do ponto de vista do PMDB, desde
O SR. AFFONSO C AMARGO (PTB -PR. Pela ordem. o inicio, quando conversamos com o Governador Gilbefto
Sem revisão do--orador.)- Sr. Presidente, em nome da Ban- Mestrinho, quando nos entendemos com o Senador Amazocada do Partido Trabalhista Brasileiro, quero declarar com nino Mendes diariamente, coril- os Deputados da Bancada
muita convicção que ternos certeza Que a forma mais prática do Amazonas na Câmara -dos Deputados, que acompanharam
de colaborar com a Zona Franca de Manaus, neste andamento de perto o andamento da matéria no Senado, tínhamos a
convicção de que teríamos que votar, coõ:to vamos votar agora,
dos trabalhos, é não encaminhar, para votar o quanto antes.
um ·s-uostitutivo que preservasse a Zona Fran-ca,
·qu-e
Era o que tinha a dizer. (Muíto bem! Paimas:)
pudesse sobreviver como um grande instrumento de desenvolO SR. PRESIOENTE (Mauro .Bénevides) ___:_ Concedo vimento regional, tendo em vista que foi atingida pela nova
a palavra ao nobre Líder Humberto Lucena.
política industrial do Governo que baixou as alíquotas de
impo-rtação em todo o País, mas sem perder a visão nacional
O SR. HUMBERTO LUCENA (Para encaminhar.)
dó prOblema. E, assim, prOcuramos conciliai-no substitutivo
Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que apesar de todas as Onofre Quinan; inúresSes-da-zona Franca· de- Mã.naUS ·co·m
críticas que foram aqui alinhadas por alguns Srs. Senadores os interesse das ind_~strias loc~lizadas em ou_tfaS regióes do
sobre o regime de urgência a que foi submetido esse proje-to, PaíS.aliás uma urgência sem precedentes porque foi a mais demo~
CreiO, portanto, Sr. Presidente, Srs. SenadorCs, apesar
rada nesta Casa - talvez nunca ern -sua história o Senado de tudo, apesar dessa urgência t~o demorada, que terminamos
tenha exercido de maneira tão profunda o seu papel de Câmara uma tarefa que um dia será registrada, sem dúvida, como
revisora. A proposição qUe vamos votar neste instante, -con- um- dos trabalhos de elaboração legislativa -de maior impor~
substanciada no substitutivo do Senador Onofre Quinan tância realizado pelo Senado Federal. O voto do PMDB é
a quem cumprimento pela paciência e pelo zelo demonstrado pelo substitutivo do Senador Onofre Quinan.
Era o que tinha a dizer. (Muito obrigado.)
durante toda a sua tarefa - é sem dúvida Sr. Presidente,
Srs. Senadores, inteiramente diferente daquela que nos chegou da Câmara· dos Deputados e que foi tão malsinada não
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
apenas por se tores do Congresso Nacional, mas também, pela a palavra ao último orador, Senador Marco Maciel, para encaopinião pública de modo geral, de acordo com a repercussão minhamento.
Em segu"ida, o Relator Onofre Quinan fala~
obtida da imprensa, inclusive através de editoriais de grandes rá em uma intervenção final, pois S. Ex~ deseja prestar um
jornais de São_ Paulo, do Rio de Janeiro e cte 6Uti-as cidades esclarecimento à Casa sobre dispositivo constante do" seu subs~
titutivo.
-brasileiras.
Quero tambéffi salientar, -neste instante, que ·chegamos
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Para encaminhar.
a esse resultado porque l}proveitam~s a urgência que fo! aprovada, aliás, contra-a e-xpectativa das própri?s Lid~ranças que Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, serei breve. Quero
a subscreveram. O nosso intento não era que o requerlri:tento dizer que, refletindo o sentimento da Casa, votarei a favor
nesse sentido fosse aprovado numa sessão extraordinária. In- do substitutivo de lavra do Senador Onofre Quinan. Aliás,
clusive estávamos ausentes, e os Senadores Marco Maciel e um trabalho que S. Ex• realizou com seriedade e espírito
público. Evidente que ao fazê-lo ....:... faço .questão de frisar
Fernando Henrique Cardoso naquela ocasião, mas já que_. ele
foi aprovado pelo Plenário, como Líderes tomamos a incum- -reflito o entendimento que houve na Casa. Não quer dizer
bência de procurar comandar e agilizar um processo de nego- que, como Líder do Governo. possa, nesse caso, com o meu
voto, dizer que estou integralme:nte de acordo com_ Op~recer
ciação, ouvindo todos os Senadores gue porventura pudessem ~S.~
..
dar a sua contribuição, notadamente aqueles mais ligados à
Como se trata, obviamente, de matéria cõinplexa, o Exematéria, que e:•taVarri nas bancadas de São Paulo, do Amazonas, do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, para citar apenas cutivo se reserva Q direito de examiná-la por ocasião em que,
alguns Estados mais envolvidos. Claro que o regime de urgên- concluindo a tramitação no Congresso Nacional, a I!latér_ia
cia ajudou a pressionar, no sentido do acordo a que chegamos. for encaminhada ao J~residente da República para, no exerO fato é que com essa colaboração, e salientaildo também cício da participação legislativa do Poder Executivo, ana_l_isá-la
o extraordinário papel desempenhado pelos Governãdores em toda a sua extensão, em toda a sua integralidade.
Daí pór que, Sr. Presidente, concluindo, digo a V. Ex~
Gilberto Mestrinho, do Amazonas, que desde o primeiro momento não cessou de manter conta to conosco sobre o assunto, e aos eminentes Colegas que o nosso voto é favorável. Muito
e Luiz António Fleury, de São Paulo, consegufmos chegar obrigado.
a um resultado satisfatório.
Quanto ao mérito da proposição, quem melhor disse aqui
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,.--- Conclufda,
- e subscrevo em ·gt:nero, número e grau o seu pronuncia~ portanto, a fase de encaminhamento, a Presidência pede a
menta -foi sem dúVida o Senador Mário Covas. S. Ex•, atenção dos Srs. Senadores_ e, antes de toma:r: os votos dos
a quem admiro - e sou até suspeito pela amizaâe que nos presentes, o nobre Relator da matéria. Senador Onofre QUiHga há tantos anos --deu um depoimento que não pode nan, deseja prestar um esclarecimento à Casa em torno do
ser senão Louvado por todos nós, porque ele participou ativa- art. 4"' do seu substitutivo. Portanto, será a última manifestação
mente de todos os encontros que se realizaram no gabinete no Plen.ário. _Logo após a mani~estaç~o.do Senador por Goiás
da Liderança do PMDB no Senado, por sermos a maior banca- vamos tomar o voto dos Srs. Senadores.
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O Sr. Onofre Quinan- Sf. Presidente, Srs. s·ena.ifÕres,
já esclareci esse tópicO, essa dúvida retirando do relatório
o art. 4"' do substitutivo.
Era o que tinha a dizer.

Esta maté.ria é da maior importância e envolve questões
económicas da maior relevância para a Zona Franca de Manaus, bem como para os demais E~jad_ps d<! Federação.
Estive pessOalmente com o prestigiadO e competente PreO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,-- O nobre feitO de-Manaus, meu companheiro de partido Artur Virgílio
Relator Senador Onofre Quinan esclarece à Mesa que todas Neto. Dele recebi correspondência que levei em consideração
por estar expressando um pensamento dentro do inteiesse
as dúvidas já foram dissipadas cm relação ao art. 49 que fica.
do seu município e, por via de conseqüência, do Estado do
portanto, retirado.
Amazonas.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra,
Considerei bem colocada a posição do Prefeifo--de Mapela ordem.
"
naus. Ela poderia receber o meu apoio. Infelizmente, não
me deram a oportunidade de examinar o parecer do ilustre
O SR. l'RÉSIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Relator, a fim de convencer-me de_ que os pontos relevantes
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
-da matéria correspondem à exposição feita pelo Prefeito Artur
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem. VirgíJio.
_
_
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de inforCom esse posicionamento, abstenho-me de votar as matémar ao Senador Presidente José Sarney que em virtude do
rias em regírhê de urgência urgentíssima, por ser impossível
esclarecimento dado por S. Ex• deixei de apresentar a emenda o exame, até mesmo superficialmente, de uma proposição
que suprimia o art. 11 deste projeto.
relatada em Plenário, sobre a qual só um representante de
Era o que tinha a dizer.
cada partido pode usar da palavra, por dois minutos e meio,
O Sr. Amazonino Mendes- Sr. Presidente, peço a palaw sem que se possa fazer uma análise comparativa com as leis
em vigor, suas repercussões econômico-financeiras, os aspecvra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro. Benevides)~ :._ Ccncedo tos constitucionais, etc.
Se no dia 31 de outubro último, tivesse o Plenário atena palavra a V. Ex~dido minha sugestão de levar este projeto à Comissão de
0 SR. AMAZONINO MENDES (PDC - AM. Pela orAs_suntos Económicos desta Casa para, ouvindo as partes intedem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente_, para escla- ressadas, deliberar com amplo conhecimento de causa, já porecer de urna vez por todas: o Relator, Senador Onofre Qui- deríamos ter discutido as diversas propostas que têm sido
nan, às fartas, comunicou ao Plenário e à Mesa que o tópico examinadas por um restrito grupo de Senadores, sem que
que constava do relatório fof uin -e(iufvoco, tanto é_ que não os demais tenham acesso às discussões preliminares.
--constava do substitutivo.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1991. - Senador
·Na oportunidade, V. Ex~ não eStava presidindoos traba- Jutahy Magalhães.
lhos e, sim, o ilustre Senador Carlos De'CarlL De tal sorte
que_ essa. matéria está completamente vencida.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
__
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Casa fica
A matéria vai à Comissão Diretora para elaborar a redainteirada da manifestação do nobre Senador Amazonino Men- ção do vencido do. turno suplementar.
des, que reitera, portanto, o esclarecimento prestado pelo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a menobre Relator Senador Onofre Quínan.
Passa-se à votação do substitutivo) qUê teni___pTeierência sa. redação final, que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
regimental.
__ É lido_ o seguinte:
Em votação o substitutivo.
~~~PARECER N• 490, DE 1991
os srs. senadOfes que o· aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
(Da Comissão Diretora)
Aprovado.
Reo.... :ão do vencido para o turno suplemenO Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
tar do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 85, de 1991 (n• 1.793, de 1991, na Casa
pela ordem.
de origem).
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:_ Concedo
a palavra a V. Ex~
-- A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço para o turno suplementar do Substitutivo do Senado ao Proa V. Ex~ que faça constar a minha abstenção, conforme decla- jeto de Lei da Câmara n• 85, de 1991 (n' 1.793, de 1991,
na Casa de origem), que dá nova redação ao § 19 do an.
ração de voto que encaminhei à Mesa.
3"' e aos arts. 7"' e 99 do Decreto-Lei n 9 288, de 28 de fevereiro
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi- de 1967, ao caput do art. 37 do Decreto-Lei n• 1.455, de
dência atenderá ao pedido do nobre Senador Jutahy Maga- 7 de abril de 1976 e ao caput e § 2' do art. 10 da Lei n•
lhães.
2:145, de 29 de dezembro de 1953. . .
Sala de Reuniões da Comissão, 28 de novembro de 1991.
É a seguinte a declaração de voto eD.cã.minhada
---::::-Mauro Benevide~ Presidente - Beni Veras, Relator pelo Sr. Jutahy Magalhães:
C3rlos De'Carli - Meira Filho.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Abstenho-me de votar por não ter tido a oportunidade
de examinar o parecer apresentado pelo ilustre Relator.

ANEXO AO PARECER N• 490, DE 1991
Redação do vencido para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
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n• 85, de 1991 (n' 1.793, de 1991, na Casa de origem),
que dá nova redação ao § 1" do art. J':>, aos arts. 7~
e 9~ do Decreto~Lei n~ 288, de 28 de fevereiro de 1967,
ao caput do art. 37 do DecretoNLei n<.> 1.455, de 7 de
abril de 1976, e ao art. 10 da Lei n9 2.145, de 29 de
dezembro de I 953, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O § 19 do art. 3°, os aits.-1", com a redação
dada pelo Decreto-Lei n~ 1.435, de 16 de dezembro de 1975,
e 99 do Decreto-Lei n" 288, -de 28 de feveieiro de 1967, passam
a vigorar com a-~ú~gUírite_redação: _

" Art. 3~ ............................. ~~ ..... ·~··. --~-~~--~-,~~
§ 19 Executam-se da isenção fiscal prevista no caput deste artigo as seguintes mercadori_as: armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros
e produtos de perfumaria ou de toucador, preparados
e preparações cosmétiCas, Salvo quanto a estes {posições
3303 a 33"01_ da TAB), se destinados, exclusivamente,
a consumo interno na Zona Franca de Manaus, ou quando
produzidos com utilização de matérias-primas da fauna
e flora regionais, em conformidade _c_om processo produtivo básico."
"Art. 79 os produtos_ industrializados na Zona
Franca de Manaus, salvo os bens de informática- e os
veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres,
suas partes e peças, excluídos os das posições 8711 a
8714 da Tarifa Aduaneira do Brasil- TAB, e respectivas
partes e peças, quando dela saírem para qualquer ponto
do Território Nacional, estarão sujeitos à exigibilidade
do Imposto sobre Importação relativo a matérias-primas,
produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes e outros insumos de origem estrangeira neles empregados, calculado o tributo mediante
coeficiente de redução de sua alíquota ad valorem, na
conformidade do §1~ deste artigo, desde que atendam
nível de industrialização local compatível com processo
produtivo básico para produtos compreendidos na mesma
posição e subposição da Tarifa Adunaneira do Brasil TAB.
§ 19 O coeficiente de redUção dO iirif>Osto será obtido mediante a aplicação da fórmula que tenha:
I - no dividendo, a soma dos valores de matériasprimas, produtos intermediários, materiais secundáríos
e de embalagem, componentes e outros insumos de produção nacional e da mão-de-obra empregada no_ processo
produtivo;
II- no divisor, a soma dos valores de matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de
embalagem. componentes e outros insumos de produção
nacional e de origem estrangeira, e da mão-de-obra empregada no processo produtivo.
§ 29 No prazo de até doze meses, contado da data
de vigência: desta lei, o Poder Executivo enviã.rá ·ao Congresso Nacional projeto de lei estabele_cendo os coeficientes diferenciados de redu_ção das alíquotas do Imposto
sobre Importação, em substituição à fórinula de que trata
o parágrafo anterior.
§ 39 Os projetes para produção de bens sem similares ou congéneres na Zona Franca de Ma_naus 1 que vierem
a ser aprovados entre o início da vigêiiciã desta lei e
o da lei a que se refere o §2°, poderão optar pela fórmula
prevista no § 19.
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§ 4\> Para os produtos industrializados na Zona
Franca de Manaus~ salvo os bens de informática e os
veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres,
suas partes e peças, excluídos os das posições_ 8711 a
8714 da Tarifa Aduneira do Brasil- TAB, cujos projetes
tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração
da SUFRAMA até 31 de março de 1991 ou para seus
congêneres ou similares, compreendidos na mesma posição e subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil --TAB,
constantes de projetes que venham a ser aprovados, no
prazo de que trata o art. 40 do Ato das Disposições Coristitucionais Transitórias, a redução de que trata o caput
.. deste artigo será de oitenta e oíto por cento.
§ 5• A exigibilidade do ImpÜsto sobre Importação,
de que trata o caput deste artigo, abrange as -_matériasprimas, produtos intermediários, materiais secundários
e de embalagem empregados no processo produtivo industrial do produto final, exceto quando empregados por
estabelecimento industrial localizado na Zona Franca de
Manaus, de acordo com projeto aprovado com processo
produtivo básico, na fabricação de produto que, por sua
vez, tenha sido utilizado como insumo por outra einpreSa,
não coligada à empresa fornecedora do referido insumo,
estabelecida na mencionada região, na industrialização
dos produtos de que trata o parágrafo anterior~
§ 6~ O Poder ExeclitívO-fixafá_o_s processos produtivos básicos, com base em proposta conjunta dos órgãos
competentes do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, da Secretaria de Cié:ncia e Tecnologia da Presidé:ncia da República e da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA, no prazo máximo
de cento e villte dias, contado da data de vigência desta
lei; esgotado este prazo, a empresa titular do projeto
de fabricação poderá requerer à SUFRAM a definição
do processo produtivo básico provisório, que será fixado
em até sessenta dias pelo conselho de Administração da
SUFRAMA, ad referendum do Minsitério da Economia,
Fazenda e Planejamento e da Secretaria de Ciência e
Tecnologia.-

§ 7o A redução do Imposto sobre Importação, de
que trata este artigo, somente será deferí~ü~ _a produto.s
industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA que:

-

I - se atenha aos limites anuais de importação
de matérias-primas, prodUto-s intenriediários, materiais
secundários e de embcilagem, consúmte-s da respectiVa
resolução aprobatório do_ projeto e suas alterações;
II- objetive:
a) o incremeõto de oferta de empregO na região;
b) a concessão de benefícios sociais aos trabalhadores;
c) a incorporação de_ tecnologias de produtos e
de processos de produção compatíveis com o estado
da arte e da técnica;
d) níveis crescentes de produtividade e de competitividade;
e) reinvestimento de lucros na região; e
investiniento na foirnã.Ção e"- capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento cieritlfico é
tecnológico.

o
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Para os efeitos deste artigo,

consideram~se:

a) produtos industrializados os resultados das ope-
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merdalizações, em atividades de pesquisa e desenvolvimento
a serem realizadas na Amazónia, conforme projeto elaborado
pelas próprias empresas, sendo que, no mínimo, 2% (dois)
por cento do faturamento bruto deverão ser aplicados em
convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades
brasileiras de ensino, oficiais ou reconhecidas, devendo ainda
comprovar a realização- das seguintes metas:
. _I- programa de efetiva capacitação do corpo técnico
da empresa nas tecnologias do produto e do processo de produção; e
l l - programas progressivos de exportação de bens e seiviços de informática.
Art. 3<> O caput do art. 37 do Decreto-Lei n' 1.455.
de 7 de abril de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37 -As mercadorias estrangeiras importada-s para
a Zona Franca de Manaus, quando desta saírem para outros
pontos do Território Nacional, ficam sujeitas ao pagamento
de todos os impostos exigíveis sobre importações do exterior."

rações de transformaÇão, benefidilniento, rTiontc:l,gem
e recondiciOnamento, como dcfiilidas na legislação de
regéncia do Imposto sobre Produtos Industrializados;.
b) processo produtivo básico é o conj!mto mínimo
de operações, no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva fridustrialização de determinado produto.
§ 9n Os veículos autómoveis, traton!s e Outros
veículos terrestres, suas partes e peças, excluídos os
das posições e subposições 8711 a 8714 da Tabela Aduaneira do Brasil - TAB, e respectivas paites' e peças,
industrializados na Zona Franca de Manaus, quando
dela saírem para qualquer ponto do Território Nacional, estarão sujeitos à exigibilidade do Imposto sobre
Importação relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem,
componentes e outros insumos, de origem esfrãng~ira
e neles empregados, conforme coeficiente de redução
_Art. 4º Será mantido, na escrita do contribuinte, o cré~
estabelecido neste artigo, ao qual serão acrescido cinco
dlto do Imposto sobre Produtos Industrializados- !PI, incipontos percentuais.
§ 10. Em nenhum caso o percentual previsto no
dente sobre matérias-primas, produtos intermediários, mateparágrafo anterior poder-á ser superior a cem."
-nál de embalagem e equipamentos adquiridos para emprego
.. Art. 9~ Estão isentas do Imposto sobre Produ- na industrialização de produtos que venham a ser remetidos
tos Industrializados- IPI todas as mercadorias produ- para a Zona Franca de Manaus.
Art. 5<> O art. 10 da Lei n' 2.145, de 29 de dezembro
zidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem
ao seu consumo interno, quer à comercialização em de 1953, alterado pelo art. 1' do Decreto-Lei n' 1.416, de
2S de agosto de 1975, e pelo art. 1' da Lei n' 7.690, de 15
qualquer ponto do Território Nacional.
c:Ie dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 1~ A isenção de que trata este artigo, no que
se resp. i ta aos produtos industrializados na ZOna Fran"Art. 10. A licença ou guia de impOrtação ou
ca de Manaus que devam ser internados em outras
documento equivalente será emitida mediante o pagaregiões do País, ficará condicionada â observância dos
mento de emolumento, conforme tabela elaborada
requisitos estabdecidos no art. 7~ deste DecretoMLei.
anualmente pelo Ministério da Economia, Fazenda
§ 29 A isenção de que trata este artigo não se
e Planejamento, como ressarciamento dos custos incoraplicc1 às mercadorias referidãs no 9 19 do art. 3" deste
ridos nos respectivos serviços.
Decreto-Lei."
- §- 1<:> O emolumento srÚá devido na emissão de
documento relativo a quaisquer produtos, independen~
Art. zo Aos bens do setor de informática, ifldustriatemente do regime tributário ou cambial vigente da
Iizados_ na Zona Franca de Manaus, serão concedidas, até
qualidade do importador ou do país de origem da mer29 de outubro de 1992, os incentivos fl&cais e financeiros,
cadoria.
previstos na Lei n~ 8.248, de 23 de outubro de 1_99! •__atendidos
§ 29 Não será exigido o --eriiolumento Tios casos
os requisitos estabelecidos no § 7" do art. 79 do Decreto-Lei
de:
n9 288, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada por
esta Lei.
j) importação de quaisquer beris para a Zona
§ 1"' Após 29 de outubro de 1992, os bens referidos
Franca de Manaus;
neste artigo, industrializados na Zona Franca de Manaus,
I) importação de quaisquer bens para as áreas de
quando internados-em outras regiões do País, estarão sujeitos
livre comércio adminstradas pela SUFRAMA.
à exigibilidade do Imposto sobre Importação relativo a maté§ 3o;. Os recursos provenientes do emolumento
rias-primas, produtos intermediários. materiais secundários
referido neste artigo serão recolhidos à conta do Tesoue de embalagem, componentes e outros insumos, de ürigem
ro Nacional, como receita orçamentária da União, nos
estrangeira e nele empregados, conforme coeficíente de redutermos do Decreto-Lei n9 1. 755 de 31 de dezembro
ção estabelecido no § 1" do art. 7' do Decreto-lei n' 288,
de 1979'".
de 28 de fevereiro de 1967. com a redação dada pelo art.
Art. 6~ Para os efeitos desta lei, aplicam-se as restrições
19 desta lei.
§ 29 Os bens de que trata este artigo são isentos do previstas no Decreto-Lei n9 288, de 28 de fevereiro de 1967,
especialmente as contidas no seu art. 39
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na forma
Art. 79 Para os efeitos da legislação federaJ, serão tamdo art. 9<> do Decreto-Lei n' 288. de 28 de fevereiro de 1967,
bém equiparadas à exportação as vendas efetuadas para a
com a redação dada por esta lei.
_ ___
§ 39 Para fazer jus aós benefícios previstos neste artigo, Zona Franca de Manaus de matérias-primas, partes, peças,
as empresas que tenham como finalidade a produção de bens componentes, produtos intermediários, materiais secundários
e serviços de informática deverão aplicar, anualmente, no e de embalagem, produzidos no Território Nacional, conforme
mínimo cinco por cento do seu faturamento bruto no mercado processo produtivo básico, definido e fixado na forma d_() art.
interno decorrente da comercialização de bens e serviços de 79 do Decreto-lei n<? 288, de 28 de fevereiro de 1967, com'.
informática, deduzHOSOs tributos correspondentes a tais co~ a redação _dada por esta Lei, para industrialização na Zona·.
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Franca de Manaus, pennitida, inclusive, a baixa do respectivo
ato concessório e do respectivo drawback.
Art. 8~ Estarão isentas do pagamento de taxas, preços
públicos e emolumentos, devidos a órgãos, autarquias, ou
quaisquer entidades da Administração Pública, díreta ou indireta, as importações de partes, peças, componentes, matériasprimas, produtos intermediários e outros insumos, vinculados
à fabricação exclusiva, na Zona Franca de Manaus, de produtos destinados à exportação para o exterior.
Art. 9~ São isentas do Imposto de Renda, incidente sobre o lucro obtido na exportação para o exterior de produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus, as pesso_as jurídicas titulares dos respectivos projefõs- friaüsfiíiíS, com domicíliO fisciil no local, pelo prazo de validade dos incentivos
constantes do art. 40 do Ato das DisposiçõeS Constitucionais
Transitórias·:
Art 10. Serão consideradas, para todos os efeitos legais, conio expbl'tação para o exfe-nor; beneficiados com todos
os incentivos desta lei, as vendas de mercadorias produzidas
na Zona Franca de Manaus, que o produtor-vendedor efetue
para outras empresas, em qualquer região do País, para o
fim específico de exportação para o exterior ou para compor
produto a ser vendido para o exterior.
Art. 11. É criada, nos Municípios de-MiiCapá e Santana, no Estado do Amapá, área de livre comércio de importação e exportação, sob regime fiscal especial, estabelecida
com a finalidade de promover o desenvolvimento das regiões
fronteiriças do extremo norte daquele Estado e de incrementar
as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política
de integração latino-americana.
§ 19 O Poder Executivo demarcará, no -j:;razo de noventa dias, área contínua onde será instalada a área de livre
comércio, incluindo locais própiíós parã entrepostamento de
mercadorias a serem nacionalizadas_ou__r_e_e_xportadas.
§ 29 Aplica-se à á:i:'ea de livre comérciO-,-no-que Couber,
o disposto na Lei n9 "8.256, de 25 de novembro de 1991.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cação_.
Art.13. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão o projeto, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, em turno suplementar. sem apresentação de emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
O proje-to voltará à Câmara dos Deputados.
O nobre Senador Jutahy Magalhães, como já destacou
a Presidência, encaminhou à Mesa deciaração de voto.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senadores, uma vez esgotado o prazo de prorrogação da presente
sessão, os demais itens da pauta ficam com sua apreciação
adiada.
São os seguintes os itens cuja apreciação fica adíada:
-17MENSAGEM N'269, DE 1991
(Escolha de autoridades)
Discussão, ein-turno único_, dos Pareceres n<;:l 450 a 455,
de 1991, da Comissão de Assuntos Econômícos, sobre a Mensagem n'269, de 1991 (n' 560/91, na origem), de 16 de outubro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente -da RepúbliCa

Novembro de 1991

submete â aprovação do Senado a escolha dos Sennhores
Ruy Coutinho do Nascimento, Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, José Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soares, Neide
Teresinha Mallard e Paulo Gustavo Gonet Branco ;mra com·
porem o Conselho Administrativo de Defesa Económica CADE.
-2PROJETO DE LEI DO SENADO N• 171, DE 1989
-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n9 171, de 1989-Complementar, 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 participação dos municípios na Receita do
Imposto sobre Operações Relativas à 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
de Assuntos Económicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 61, DE 1991
Votação, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara
n' 61, de 1991 (n• 5.885/90, na Casa de origem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, 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 Permanente do Canse~
lho da Justiça Federal e da Justiçá Federal de Primeiro e
Segundo Graus, e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, sob n' 431, de 1991, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.

-4. __ PROJETO DE RESOLUÇÃO W 22 DE1991
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<:>
22, de 1991, que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento
Interno do Senado Federal, tendo
PARECERES, sob n~ 222,231 e 432, de 1991, das Comissões
-de Constituição, JustiÇa e cidãdania; i9-pronunciamento:
favorável; 29 pronunciamento: concluindo pelo não-acolhimento do pedido de reeexame, por não encontrar embasamento regimental nem argumentação convincente para deferimento da pretensão;
- Diretora, favorável

-5REQUERIMENTO N' 490, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 490, de
1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, solicitando,
rios termos regimentais, i Inclusão, em Ordem do Dia, do
_f_rojeto de Resolução n 9 40, de 19~_1, de sua autoria, que
suspende temporariamente os limites previstos no art. 39 da
Resolução n• 58, de 1990.
-6REQUERIMENTO N• 680, DE 1991
_ Votação, em turno único, do Re.querimento n 9 680, de
1991, do Senador Fern~ndo Henrique Cardoso, solicitando
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tramitação conjunta,_ para os Projetes de Lei do Senado n""'
291 e 252, de 1991, de sua autoria c do Senador Marco Maciel,
respectivamente, que dispõem sobre sistema de partidos políti-

cos e dão outras providências.

_,_

REQUERIMENTO N' 697, DE 1991
Votação, em turno úriícó, do Requerimento n~ 697, de
1991, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nOs -termos
do art. 172, incisó I, do Regimento Interno, a inclusão, em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 220, de 1991,
de sua autoria, que isenta de contribuição para a seguridade
social a entidade beneficente de âssistênci'a sociaf que atenda

aos requisitos que menciona.

-

-8REQUERIMENTO N' 698, DE 1991
Votação, em turno único, do Requeirmento n" 698, de
1991, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regim~nto Interno, a incll,lsão, em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 258, de 1991,
de sua autoria, que fixa o valor dos títulos públicos na compo~
sição do preço para aquisição de bens a serem alienados.
-9REQUERIMENTO N' 703, de 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 703, de
1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, dos
artigos publicados no Jornal do Brasil, edições dos dias 3
e 4 de outubro de 1991, de autoria! respectivamente, de
D._Marcos Barbosa e D. José Carlos de Lima Vaz, comemo~
cativos do centenáriO de nascimento do escritor Católico J3.ck~
son de Figüeiredo_L __
-lO-

REQUERIMENTO N'' 772, De 1991
Votação, -em turno único, do Requerimento no 772, de
1991, de autoria do Senador Esperião Amin e outros Senhores
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a criação de
urna comissão externa, composta de 5 Senadores com o obje~
tivo de analisar o pro_blema dos aposentados e pensionistas
.
do INSS.
-li-

REQUERIMENTO N' 791, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento nn 791, de
1991 de autoria do Senador EpitáciO Cafeteira, solicitando,
nos t~rmos regimentaiS:- e cõm base no art. 50, da Constituição
Federal, seja convocado o Senhor Ministro de Estado da InfraEstrutura, Dr. João Eduardo Cerdeira de Santana, para pres~
tar, perante o Plenário desta Casa, informações sobre o fecha~
mento do sítio geológico de Serra Pelada.
-12REQUERIMENTO N' 805, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerhpento no 805, de
1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, solicitando,
nostermos regimentais, a retiFada do Projeto de Lefcto Senado
n" 262, de 1991, de sua autoria.
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13-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 19, DE 1991
Discussão, em turno suplementar, do 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
Sociãl e dá outras providências.
PARECER, sob n' 449, de 1991, da Comissão
- Dir~tora, oferecendo a redação do vencido,
-14-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
W 113, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n' 113, de 1991 (n' 130/89, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Ajuste Complementar de Cooperação
Científica e Tecnológica, no Campo da Informática e Computadores, entre o Governo da República Federativa d~ -~rasil
e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
-15-

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI
DO SENADO N' 223, DE 1989
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n' 223, de 1989 (n' 4.901/90,
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Teotónio
Vilela Filho, que dispõe sobre a inclusão_ das cre9hes e estabe~
Iecimentos similares nos sistemas de ensino e dá outras provi~
dêncías, tendo
PARECER favorável, sob n' 459, de 1991, da Comissão.
- de educação
-16PROJETO DE LEI DO SENADO N' 283, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n"' 283~ âe 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro que
complementa o parágrafos~ do art. 40 da Constituição Federal
e dá outras providências. (Dependendo de Parecer da Comis~
são de Assuntos Sociais).
7

-IS-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÂO
N' 16, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 358 do Regimento Interno)
Dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição
Federal, instituindo a alternância no início de tramitação de
projetas de origem externa. (1 9 signatário: Senador Alfredo
Campos).
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 (PMbB - MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. quero tornar público
o meu testemunho do zelo de V. Ex~ por preservar e manter
a imagem desta Casa incólume. _
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Não é possível construir democracia sem instituição forte

e não é possível fazer democracia sem um parlamento forte
e isento. No entanto, nobre Senador e Presidente desta Casa,
Senador Mauro Benevides, a arquitetura concedida por esta
Casa ao tempo pareCe que não pretendía criar um plenário
para a democracia dita burguesa, mas um plenário para um
parlamento do povo, e isto daria uma prerriiação normal entre
os Senadores e à chamada "Tribuna de Honra", que tem
sido a "Tribuna do lobby."
Já uma vez tenho a impressão que não foi durante o
mandato de V. Ex~ que requeri à Mesa que se colocasse um
vidro aqui para que não ·se assistisse a esse espetáculo vexa~
moso~ porque como disse, à epoca, o parlamentar tem que
ser sensível às pressões e ao lobby, que é legítimo, mas deve
acontecer nos gabinetes, nas comissões. O plenário é o sacrário
do parlamentar! No plenário, o Parlamentar tem que estar
protegido de pressão de qualquer ordem. A arquitetura aqui
não permite isso __ riem do lado da dita tribuna de honra, nem
do lado da tribuna dos jornalistas. Nós, os Senadores, não
damos muita contribuição para isso. - Devo dizer a V. Ex~ que conheço poucos plenário deste
mundo civilizado, mas não conheço nenhum_ que dê acesso
a um assistente, da importância que seja, ao plenário, porque
todo parlamento do mundo civilizado compreende que o pie·
nário é o sacráriO -do parlamentar. O parlamentar, em sua
posição formada, tem que prestar contas apenas a sua consciência. -De maneira que queria sugerir a V. Ex~ que, no recesso,
se colocasse um vidro de tal maneira que dificultasse essa
pressão exercida sobre o parlamentar na hora de votação.
Antes reafirmo -o zelo que V. Ex' tem tido e demonstrado
à sociedade, a cada momento para preservar esta Casa desses
inconvenientes que acabei de relatar.
Agradeço a V.

Ex~

o tempo que me foi concedido.

O SR. PRESIDENTE (Mauio Benevides)- Muito obrigado ao nobre Senador Ronan Tito pela referência que faz
e, sobretudo, pela reiteração da sugestão formulada ao final
da Sessão Legislativa passada, quando, naquele tOrVelinho
de votações que caracterizaram o encerraniento da SeSSão
Legislativa de 1990, eram muitos os interesses administrados
na pauta de votação desta Casa, e S._Ex~, com muita clariviw
dência e querendo resguardar o exercício tranqüilo do mandato parlamentar sem interferência indébitas, sugeriu ã Mesa
naquela ocasião que se diligenciasse no sentido de ser erguido
um vidro que distanciasse e impedisse uma participação de
pessoas estranhas ao plenário, reclamando, ãs vezes, a presença dos Srs. Senadores que deveriam ser procurados nos
seus respectivos gabinetes.
Portanto, a Presidência esclarece principalmente ao Senador Ronan Tito que há -no sctor de engenharia da Casa um
projeto com essas caiactcrfsticas pi'etendídas pero ilustre re·
presentante de Minas Gerais que deseja-mos realmente viabilizar com uma únicil preocupação: a de garantir aos Srs. Senaw
dores o exercício pleno de suas prerrogativas, sem que qualquer constrangimento que possa obstaculizar a atividade dos
representantes do povo brasileiro nesta Casa.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. PreSide-nte-; peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTK-(Mauro Benevides) a palavra a V. Ex•

Concedo
-
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O SR- EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.
Sem revfSão do orador.)- Sr. Presidente, permita-me, com
o maior respeito pelo Senador Ronan Titcf, que, não Pela
primeira vez, expressou esta opinião. Gostaria de dizer que
não me sinto tão incomodado pela presença de pessoas, por
mais variados que sejam os interesses dos diversos grupos
que, por vezes, vêm aqui. Observo que, em especial, a Presidência, quando V. Ex~ está conduzindo os trabalhos, e os
membros da Mesa têm tido a preocupação de manter a ordem
dos trabalhos.
Em nenhum momento, Sr. Presidente, senti-me tão constrangido. Sei que há por diversas vezes, certos abusos de
uma ou outra pessoa. alguns dos S_enadores talvez possam
___ _
sentir-se constrangidos.
Ponderaria que pode haver, por outro lado, vantagens
na possibilidade de pessoas aqui estarem presenciando a sessão.
Muitas vezes temos convidados de honra. Recentemente,
tivemos aqui inúmeros embaixadores. Lembro-me de que,
por ocasião do pronunciamento do Senador A~dias do Nascimento, logo após muitos Senadores foram cumprimentar os
embaixadores presentes da forma mais respeitosa. Então, se
houvesse um vidro teríamos a desvantagem de não poder
ter o aconchego do respeitoso cumprimento.
Considero as ponderações do Senador Ronan Tito, há
pontos positivos no que S. Ex~ coloca, mas gostaria que tamw
bém a Mesa pensasse no outro lado que se perderia, caso
houvesse o vidro, antes de ser tomada a decisão final pela
Mesa, Sr. Presidente, porque há vantagens, mas haverá também desvantagens.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência entende as ponderações do Senador Eduardo Suplicy,
mas ressalta que a idéia do Senador Ronan Tito, na sua conw
cepção original apresentada em 1990, foi estabelecennos essa
separação com uma vidraça removível. Assim, naqueles eventos solenes, que contam com a presença daquele público nobre
no plenáriO do Senado Federal, a esse público garantiríamos
essa dependência, que tem si9o considerada Tribuna de Honra
e, à direita da Mesa, Tribuna de Imprensa. Essa a concepção.
Mas, evidentemente, eu, modesto advogado no meu Estaw
do, hoje investido na Presidência da Casa, não me arriscaria
a fazer conjecturas de ilatufeza arquitetónlca, ã.inda mais pó!que qualquer alteração nesta Casa terá que ter a consulta
prévia do extraordinário talento de Oscar Niemeyer, que nos
privilegiou com essa monumentalidade arquitetónica de que
desfrutamos na noite de hoje.
O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides).- Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR- MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se[!Jlw
dores, eu gostaría apenas de saber da Mesa se realmente
tramita na Casa projeto referente ã ZPE- Zona de Processa-_
menta de Exportação - e, no caso de tramitação, por que
essa ma.téria ainda não chegou a Plenário.
CongratUlo-me com os colegas Senadores que aqui representam os Estados do Amazonas, do Amapá, do Pará; mas,
ao mesmo temPO~ gostaria de lembrar que uma verdadeira
situação de depressão dupla se passa, também do ponto de
vista económico e social, na região nordestina.
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V. Ex' cõnhece, como representante do Estado do Ceará,
os problemas climáticOS, o desempregá, a desaceleração económica e a recessão que chc!garn ao Nordeste em dose dupla.
E um dos instruinentos de superaçãu-dessa crise permanente
-que já ilão é Crise, mas um éstado crónico daquela região
- é a proposta das Zonas de Processa~ento de Exportação,
ainda à época do Presidente JoséSarney, que, hoje, fqi aqui
vitorioso, com- a prop-osta legítima de criaç_ão c;Ie uma zona
de livre comércio em Macapá e Santana, representante que
é daquele Estado do Amapá.
Sr. Presidente, V. Ex~ como representante do Ceará,
eu próprio e o Senador Marco Maciel, representantes de Pernambuc_o, tais quais os demais, gostarfamos de saber onde
estão os projetos referentes à Zona de Processamento de Exportação do Ceará, de Pernambuco e do Rio Grande do Sul.
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Púrtanto, s_e _q~_erernos__ recuPerar o pres!ígio da_ classe
polítíca, do Parlamento brasileiro, temos que começar até
por esse gesto de demonstração de que, para se ter acesso
a este recinto, é preciso que se esteja respaldado pela vontade,
pela determinação da opinião pública, dos eleitores brasi·
leiros.
Vamos, Sr. Presidente, tomar essas decisões como utn
gesto histórico de transformar este plenário em um lugar absolutamente sacramentado, como o templo da democracia br~si
leira. Quando V. Ex~ assim fizer no plenário do Senado, tenho
certeza de que essa mesma decisão será acompanhada pela
Câmara dos Deputados e, em conseqüência, pelo Congresso
Nacional.
Fico triste, constrangido quando participo de uma con·
venção no plenário da Câmara dos Deputados, do Congresso
Nacional, com pessoas brigando, festejando, subindo nas bancadas, arrancando fios, interfones, enfim, sem o menor respeito por aquele lugar que é o templo da democracia brasileira.
Vamos, Sr. Presidente, com essa disposição que, tenho
certeza, está m-arcando a Presidência de V.- Ex~, de forma
firme, democrática, mas, sobretudo, com realizações práticas,
no sentido de recuperar o nosso prestígio.
Quero neste instante ressaltar que, graças â Deus, graças
aos Senadores e, principalmente, ao comando de V. Ex~, o
Senado Feqeral, em 1991, está encerrando um ano legislativo
que, sem dúvida alguma, foi um dos mais profícuos e um
dos mcH10res desses últimos anos na democracia e na vida
do Senado Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência: esclarece ao nobre Senador Mansueto de Lavor que
todas as proposições referentes âs ZPE serão levantadas pelo
computador e faremos chegar as informações ao gabinete de
V. Ex~ amanhã, às 9 horas: V. Ex~- com aquela assiduidade,
sobretudo cumprindo uma jornada que, âs vezes, se inicia
pela própria madrugada - receberá essas informações. Isso
lhe permitirá acompanhar a tramitação dessa matéria, viabilizando-a, no que tange ao Estado de V. Ex~, que é o Ceará,
e àquela outra Unidade Federativa que V. Ex~ representa
com a maior dignidade no Plenário do Senado Federal.
E, a intervenção-de V. EX', portanto, enseja aqui o Presidente saúde a V. Ex', em nome dos demais colegas que se
encontram em plenário, pelo transcurso, hoje, do seu aniverO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Sena·
sário natalício, um evento de que partilhamos com imensa
. dor Raimundo Lira, conforta-me, s_obremaneira, a manifeSalegria.
tação de V. Ex~, antecedida, há poucos instantes, pelos SenaO SR. MANSUETO DE LAVOR- Agradeço a V. Ex• dores Rona Tito e Mansueto de Lavor. Realmente, a Presidência tem consciência do que representa, para a vida pública
pela presteza das informaç6es que promete fornecer.
nacional, este Plenário, no qual pontificam figuras preemiObrigado também pela referência pessoal.
nentes, que aqui chegaram guindadas pela manifestação popuO Sr. Raimundo-l.ira -,:___Sr. Presidente, peço a palavra lar. O plenário da Câmara dos Deputados, onde se reúne
pela ordem, se V. Ex~ me permite.
também o Congresso Nacional, e o plenário do Senado Federal
O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) ~Senador são autênticos tabernáculos da democracia. Em razão disso,
Raimundo Lira, permitirei sim, mas- digo ã V. Ex• cjue disPo-- cãbe-nos zelar, de todas as formas, para que aqui tenham
assento, exclusivamente, os legítimos representantes do povo
mos de um minuto para o· término da--SeSs3.o, já prorrogada.
brãSileiro.
V. Ex~, com sua sugestão, induzirá a Mesa a adotar -mediO SR. RAIMUNDO LIRA (PFL- PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, ainda dentro do assunto das mais drásticas, que resguarderil este plenário de uma utiliabordado pelo Seilador Ronan Tito; entendo -indúsive, que zaçã-o que não- se situe naquele patamar de nobreza ã que
o Senado poderia baixar uma resolução proibindo, túminan- V. Ex~ aludiu na sua intervenção na noite de hoje.
temente, de ser emprestado~_o p)_e_I_l~rio do ~e!J?_t:!º_f~deral.
--O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Esgotou-se
Sei que constrange a V. Ex~ ou a qualquer outro Presidente, com essa formação democrátiCa que lhe _é peculiar, hoje o prazo previsto no art. 91, § 3"' do RegiÍnento Interno,
que prefeitos, vereadores, deputados, enfim, pessoas ligadas sem que tenha sido interposto recurso no sentido de inclusão
à atividade política do País venham pedir o plenário empres- em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n~ 345, de
tado e V. Ex• não tenha um instrumento legal que lhe possi- 1991, de autqria do Senador Pedro Simon, ·que dispõe.. sobre
a nomeação ·de Adidos Culturais junto às Representações
bilite negar com absoluta de_t_erminação.
No meu entender, seria de urg~ncia -~ssa resol.uç~o_ e V. do Brasil no Ext~rior._
A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela
Ex~, naturalmente, vai estudar a possibilidade também, de
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
colocar esse isolamento.
Tenho viajado e conhecido alguns plenários de parlaO Projeto vai ã Câmara dos Deputados ..
mentos de outros países e, realmente, é um lugar extremamente respeitado, inacessível a quase todas as pessoas .. No
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
Parlamento japonês, por exemplo, fora os parlamentares, só havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os Úabalhos,
o Imperador tem acesso à dieta japoilesa.
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 94, DE !991

(Em regime de urgência, nos termos do art. 3;)3, parã..:grafo único do Regimento Interno).
.
Discussão, em funlo único, do Projetõ-de Lei da Câmara
n• 94, de 199t (n' 1A46/9!, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecímento ilíci_to
no exercício de rnand_ato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n" 484, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto, nos teimas de substitutivo que oferece, acolhendo as
Emendas de n•' 5, !6, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 37, 38, 39, 49 e 50; e, cm parte, as de n• I,
3, 4, 6, 9, 17 e 34; contrário ãs-de n<fó 2, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 36, 40, 41, 42, 46, 47, e 48;
e pela prejudicialidade das de n•s 43. 44 e 45.
2

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 171, DE 1989-COMPLEMENTAR
Votação, em turno único, do Projeto de L~i do Senado
n<:> 171, de 1989-Complementar, de autoria do Se1iãdor Fernando Henrique Cardoso, que defíne, no~f _termos do inciso I
do art. 161 da ConstitUição Federal, o valor adcionado_para
fins de cálculo da participação dos municípios na Receita do
Imposto sobre Operações Relativas à Cir_culação de. Me:rcaR
darias e sobre _a Pre..s:ta_ção. de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, te-ndo __
PARECERES favoráveis, sob n• 428, de 1990, e 260,
de 1991, das Comissões
--de Assuntos Econômicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 61, DE 1991
Votação, em turno ún"ico, do Projeto de Lei da Câmara
n• 61, de 1991 (n" 5.885/90, na Casa de origem), dé iniCiativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe s_obre a estruturação das Categorias Funcionais de Agentes de Segurança
Judiciária, A-tendente Judiciário e Agente de Telecomunicações e Eletricidade dos Quadros de Pessoal Permanente
d_o Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, ·e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, sob n' 431 de 1991, da ComisSão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

lhimento do pedido de reexame, por não encontrar embasamento regimental nem argumentação convincente para deferimento da pretenção;
Diretora, favorável.
5
REQUERIMENTO N' 490, DE 1991
- Votação, eni" turno" úniCo", do Reque-rimento n~ 4go, de
1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, solicitando,
nos termos regimentais, a inclusão, eni- Ofdem do Dia do
Projeto de Resolução n~ 40, cte 1991, -de-sua a_utoria, 'que-suspende temporariamente os limites previstos no art. 3? da
Resolução n' 58, de_ 1990.
6
. REQUERIMENTO
N' 680, DE 1991
Vo.tação, em turno únicO, do Requerimento n9 680, de
1991, do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando
tramitação conjunta para os Projetas de Lei do Senado n?5
291 e 252, de 1991, de sua autoria e do S_enador Marco Maciel,
resp~çtivamente, que dispõem sobre sistema _de partidos políticos e dão outras providências.
o

7
REQUERIMENTO N' 697, DE 1991
Vota_ç_ão, em turno ú_nico, do Requerimento n~ 697, de
1991, do Seriador Nelson Carneiro, solicitanQo, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão, em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n• 220, de 1991,
de sua autoria,· que isenta de contribuição para a seguridade
social a entidade beneficiente de assistência social que atenda
aos requisitos que menciona
8

REQUERIMÉNTON• 69S, DE !99! .
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 698, de
1991, do Senador Nelson Carneiro solicitando, nos termos
do art. 172, iniciso I do Regimento Interno, .~ inclusão, em
Ordem od Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 258 de !991,
de_ sua autoria, que fixa o valor dos títulos públicos na compoSiÇão -do preço para aquisiÇão de bens a serem alienados.
9

4

REQUERIMENTO N' 703, DE 1991
Votação, em turno únic-o, do Requerimento n<:> 703, de
1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos regirnentaj~_a tfanSqiÇ_áO;-p_os Anã:is do Senado, dos
artigos publicados no Jornal do Brasil, edições dos dias 3
e 4 de outubro de 1991, de autoria, respectivamente, de Dom
Marcos Barbosa e DOm José Carlos de Lima Vaz, comemorativos do centenário de nascimento do escritor católico Jackson; de Figueiredo.

PROJETO DE RESOLUÇÂO
N' 22, DE !991
Votação, Cem- turno único", do Projeto de Resolução no
22, de 199_11, que acrescenta parágrafo apart. 62 do Regimento Interno do Senado Federal, tendo
PARECERES, sob n• 222, 331 e 432, de 1991, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania; 1opronunciamenR
to; favorável; 2<:> pronunciamento: concluiôdo pelo nãoRacoR

REQUERIMENTO N' 772, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n" 772, de
1991, de autoria do Senador Esperidião Amin e outros- Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a criação
de uma Comissão Externa, composta de 5 Senadores, com
o objetivo de analisar o problema dos aposentados e pensio..
.
nistas do INSS.

!O
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REQUERIMENTO N' 791, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimeritó~n~ 791, de
1991, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, solicitando,
nos termos regimentais e com base no art. 50, da C~ilstftuição
Federal, seja convocado o senhor Ministro de EstadO diliifraEstni.tura, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para
prestar, perante o Plenário desta Casa, informações sobre
o fechamento do sítio geológicO de Serra Pelada.

12
REQUERIMENTO N' 805, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n~-805, de
1991, de autoria do Senador Maurício Corrêa, ·solicitando,
nos termos regimentais, a retirada do Projeto-de Lei do Senado
n~ 262, de 1991, de sua autoria.
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16
PROJETO DE LEI !>O SENADO
No 283, DE 1991

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 72, I, do
Regimento Interno)
- Discussão, em turno único, do Projeto de Lei dO Senado
n9 283, de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
complementa o parágrafo 5o do art. 40 da Constituição Federal
e dá outras providências. (D~pendendo de Parecer da Comis. são de Assuntos Sociais).

17
PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 88, DE 1991

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno).
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
88, de 1991, (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer n9 489, de 1991), que
13
autoriza a Prefeitura Municipal de Xanxerê (SC), a elevar
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
- temporariamente os limites estabelecidos pelo item I do 3.rt.
No 19, DE 1991
39 , conforme o disposto no § 19 , do art. 69 da Resolução n"
Discussão, em lU.rno suplementar, -do Substitutivo do Se- 58190, do Senado Federal, no valor de cento e seis milhões,
nado ao Projeto de Lei da Câmara n' 19, de 1991 (no 3.903/89, cento e cinqüenta e oito mil, trezentos e quarenta cruzeiros,
na Casa de origem), que dispõe sobre a profissãO de Assistente a preços de setembro de 1991.
Social e dá outras providências.
- 18
PARECER, sob n' 449, de 1991, da Comissão
MENSAGEM No 269,DE 1991
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
(Escolha de autoridades)

14
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO No 113, DE 1991
Discussão, em turno Uilico, d? J>rojeto de Decreto Legislativo no 113, de 1991 (no 130/89, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Ajuste Complementar de Cooperação
Científica e Tecnológica, no CanipO-da informática_e Compuitadores, entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da União das Repúblicas SOcialistas Soviéticas.

Discussão, em turno único, dos Pareceres n('"' 450 a 455,
de 1991, da ComissãO de Assuntos EconôroíCos, sobre a Men~sagem no269, de 1991 (no 560191, na origem), de 16 de outubro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
sub~.et~ à apf<?Y~~ão ~o S~~ado a €?~colha dos Senhores R~y
Coutmho áo Nascimento, Carlos Eduardo Vieira de Carvalho,
J?sé Matias Pereira, Marcelo Mo~tei~o Soares, Neide Tere· smha Mallard e Paulo Gustavo Gonet Branco-para comporem
o Conselho Administrativo de_ Defesa Económica --CADE.
19
PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N• !6, DE !99!
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 358 do Regimento Interno)
Dá nova redaÇão ao caput do art. 64 da Constituição
Fed~ral, instituindo a alternância no início de tramitação de
prOJetes de origem externa. (1_9 signatário: Senador Alfredo
Campos).

15
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO No 223, DE 19&9
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado no 223, de 1989 (no 4.901190,
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Teutdnjo
Vilela Filho, que dispõe sobre a inclusão das creches e estabelecimentos similares nos-sistemas de ensino e- dá outras proviO SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerdências, tendo
rada a sessão.
_
_
_ _
PARECER favorável, sob no 459, de 1991, da Comissão
(Levanta-se
a
sessão
às
20
horas
e
47
minutos.)
de Educação,
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FEDERAL

SEtiÁOO

CONCURSO PÚBLICO
PROTOCOLO DE INTENÇÕES
FUB/SENADO FEDERAL
EDITAL

Nº

01/91

O Senado Federal e a FuiiâaÇào Ur1iversidade de Brasília-FUB - tornam pÚblico
que realizarão seleção por Concurso PÚblico para o preenchimento. de vagas no
quadro de pessoal do Senado Federal.
O ConcUrso será regido pelo presente Edital e executaçio pela Oiretoria de
Acesso ao Ensino Superior (OAE). da Universidade de BrasÍlia.
1. DOS CARGOS
1.1 - <:atégoria Funcional - Analista Legislativo
1.1.2- Área de Especialii:a'ção:
1.1.2.1- Taqu[grafo
- Lotação: Exercício exclusivo na Subsecretaria de Taquigrafia.
- NÚmero de vãgas: 15 {quinze}
- Salário: Correspondente ao inic;:ial da Categoria Funcional

- Pré-requisitos:
a) Escolaridade: Ser portador de Diploma de Curs_o SUperior credenciado pelo
.Conselho Federal de Educação ou habilitação legal 'equivalente.
b) Estar habilitado a traduzir o texto taquigrafado em máquina datilográfica
'elétrica.
'1.2 - Categoria- Funcional - Técnico Legislativo
1.2.1 - Área de Especialização:
1.2.1.1 - Transportes (Motorista)
- ·L'"'tação:. Exercício exclusivo no Serviço de Transporte
- !o!Úmer<> d• vag~- 36 -ttrmta)
· · -- ·
· - Salário : Correspondente ao inicial da Categoria Funcional
- Pré-requisitos:
a) Escolaridade: 2Q grau cornpleto.__ ...
.
.
b) Carteira Na-Cional de Habilitação. Categoria_· 11 0_'~.
c) Conhecimentos de Mecânica, Elétrka de automotores _e: Legislação de Trânsito.
1.2.1.2- Segurança
_
- Lqtar;ão: Exercício exclusivo no Serviço de Segurança
- Numero de vagas: 25 (vinle e cinco)
- Salário: Correspondente ao inicial da Catego-ria Funcional
- Pré-requisitos:
a) Escolaridade: 2Q grau completq.
_
.
b) Estar habilitado a dirigir veículos de passeio~ caminhonetes e sirrillares.
2. DAS INSCRIÇÕES
.
.
2.1 -Período: 12 a 20 de dezembro de 1991 (à exceção dos dias 14 e 15/12. sábado

e domingo).
2.2 - Local e Horário: Campus cl,i UnS - Entrada Norte do Instituto Central de
Ciências ( l CC), das 1 Õh à-5 16h l horário corrido).
2a3 - Taxa de Inscrição:
Para a categoria funcional de Analista Legislativo-Taquígrafo - Cr$ 20.000,00 e
para a categoria funcional de Técnico Legislativo-Motorista e Seguran~ - CrS
10.000~00 _a ser depositada em qualquer agência do Banco do Bras_il_ 5_/A, ria con1a
nQ

55.5.68 •.041-X,

UNIVERSIDADE

cãndidatos do Distrito Federal.
referida taxa.
2.4 - CondiçÕes para a inscrição

BRASrLIA/DF.- cÓdigo 3603-X,
para os
haverá em qualquer hipótese devolução da

DE

Não

2.4.1 - Ser brasileiro ou português em igu2ddade de direitos com os brasileiros. No
portugueses, deve ser comprovada a condição de igualdade e gozo dos
direitos políticos.
2.4.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, até o Último dia de inscrição (20 de
dezembro de 1991).
.
2.4.3 - Apresentar cópia legível (que será retida) da Carteira de Identidade ou
documento equivalente. com validade em todo territÓrio nacional, cujo original
deVerá ser apresentado no dia e local de realização das provas.

caso de
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2.<L4 - Cl·•:lr,:.·::var o pagaméilto d<l tilxil de inscrição.
2.4.5
U:cl<lríl:- que possui os documentos compnJbatÚrios dos pré-rcquisítn':i. L...;.t.J

deciJracão serâ feita por escrito, em fo_rmulârio prÕprio, fornecido
in~Scriçàu.
Estes -dOcuinentõs ser.5o exigidos no rnomer.to em· que os
sei~CIOnados ltH"t:m_ ch.Jill.:ldos par:J odmiss5o.
2.4.6
Serão anulados. sumariamente, a inscricãà e todos os
decorrentes, se o candid.:ato, quando ~olicitado, n,i.cJ corn_provar que
inscnc.:io s<ltisfazia aos pré-requisitos c condiçÕes cstJbc!ccid.:~s para o
2.4.7

-

Estar quite com a Justiça Eleitoral

para arnbos os

sexos

no ;nrJ do~
crrndid<Jl!J"i
ato"s <.Jelil
no ato dil
Concurc;n.

e com Serviço

para o sexo masculino.
2.4.8 - Aos c.:lndídatos abr_angidos pela Lei 8.112/90, artigo sQ, parágrilfo 2r'?. é
assegurado o dtreito de se inscreverem~ sendo-lhes reservados até s-, I cmc.o ror
c~ntol das v.Jgas oferecidas nÓ ConcurSo Público. ··
·
·
2. 4. ·s. t - Os c·cmdidatos deverão declarar, quando da inscriç~o. serem portador'es
de deficiência. especi ficandõ-a,
submeterem--se, quando convocados. .1 perÍcia
médica por junta oficial do Senado Federal, que terá decisão_ termi"nativa sobf-e a
Qll.:Jiificnc5u do candidato como deficiente ou n~o. e o grau __ de- defici_ê.ncia
capacitante para o exerCÍcio do-cargo.
__
_ _ 2.4.8.2 - A inobservância do disposto no s-ubitem anteriOr aCai-retal-á a· perda do
direito ao pleito das_ vagas reservadas_ aos candidatos em tais cond_ieçÕes.
2.4.8.3 - Na inexistência de candidatos deficientes,. ou no caso d_e reprovacão
desses, as vagas serão preenchidas pelOs demais concursados, obedecendo à ordem
de classificação.
2.4.9 -A inscrição poderá ser feita por Autorlzacão, a terceiros. deveiido conter_ o
Cargo- a que concorre· e__ eSta_r_ :acoinpanhada da cÓpia legível da ide_ntldade do
candidato.
·
2.'1. to -Para os candidatos não -residentes no Disitrito Federal, a inscricâo poder5
ser feita através da ECT-EmpreSa de Car·reiós e TelégrafôS - somente por meiO--de
SEDEX-Encomenda Expres~ra__,_ __endercç:ada -à Di reteria de Acesso ao- EnSino Superior
da UnS, Campus Universit~rio. Asa Norte, Brasflia-OF, CEP 70.910, colocando no
envelope:
_
ai CÓpia legrvel da -_carteira -aé ldentidade;b) Cheque nominativo no valor da _taxa do cargo, em faVor da Direto-ria de Acesso
ao Ensino Superior-DAE/UNb:
c) Endereço completo e te:lefone ._ com CEP e DOO, para. correspondéncia;
dl Solicitação de inscriÇão de prÓprio punho. conforme modelo a segUir:
Eu, .•....•.....• atendendo às condiçÕes contidas no Edital n!? ot /91 - -SENADO
FEDERAL, solicito -â DAt=UriB minha in·scricão no ConcUrso pú_btiCo- :_c.Oncor-rendO- à
vaga do cargo .•.•..._•.... , (se deficiente declarar o tipol.
-e} Somente serão acehO-s -p~&lídriS- de inSCriçãO que sejam postados----=até o dii.l 20 tle
dezembro de 1_991.
2.4. t 1 - É vedada a inscrição condicional.
Mili:.:~r

e

3- DAS PROVAS

3.1 - As
provas objetivas e práticas serão realizadas no_ Distrito Federal em data
a ser divulgada posteriormente; de acordQ_com o quadro a seguir:
3- 1-, -

r:-:--:--:-::---;---:--:-::-:-:-:----;-----:---.,----,
c A RGo I
p R o v A
I PESO I CARÀTER
[ Português
TAOUfCRAFO

I l,.eçuslacão e Connec'G

I
!

1

3
,

J

I

ElimtnatÓrlo
ClassiflcatÕrlo

__•_•_••-•--------~~------~~------~----~
I~m~e~n_t_o_•
Prãt1ca
5
Elimanatóho

l

1

~~P-or_t~u~g~u-·~-·--~:----------+~---l--~~--~C~la:•:•:l~f~•c~a~to:·r~•~o~~

MOTORISTA

SEGURANCA

I

-

I

I L..eaislação
e ConneciI
c
·
3
EliminatÓrio
~~~n~w_•__
••_••_•____~l---~11~---~---~~

Il

Prittca

5

EliminatÓrio

j Português
i
Classi'itcatÕrlo
~-Le~a~is~l-a-ca~-o--e~C~o-n__n_ec-,~,-----~~-------,----------------1
I 3
ElimmatÓrio

~-~:-~n-to__s_G~•-••_•_•~---------+------~~~------~------1

I Práttca

~curso)

I

5

1

ElimmatÕr1o

·
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J.2 - Os locais e h-rários das provaS, _bem como informações complc:menta~es. serc~u
divulgados no Quadro de Avisos da __ DAt:;..:._pjre~prJa d_e Acesso ao En'sino Su:;er 1or
da UnS, no ·orãrro ao Co-ngresso ·NadOn.:IJ._ nt? D_iário Ofidal 1Ja Uniaõ --~ nOs
Classrficados dos Jorna1s do Distrifo Fedú·aJ, no dia 210/01/91.

3.3 - As provas reatizar-se--ão em duas_,etapa?. a" saber:
3.3.a) PRI.'.!EIRA ETAP,A.:

.

.-

.

Pata cada cargo, separadamente ~onsiderado, serão apttCãdas provas ob~~:1vas.
abrangendo o conteúdo prOQramatic;:O definido .. no texto das 11 lnstruçêes do
Candidato 11 • Essas provas terao cara_ter ·ehminatorío e classificatório, visando a
uma primeira selecãõ ___cios candidatos. Serão habilítildOs para· ·a- SECUNDA EIAPA
um l'!Ümero de até 05 -_(cinco) candidatos por vaga,_ ex_ç~-~o para o _ca_rg.o d~
Taqurgrafo. em que serao habilitados. para a SEGUNDA ETAPA, um nUrr.ero de
até 10 (dez) candid?tos _por ·yag_<!,_ -~~Sfuncfo--a classifiCãcão obtida.
3.3.b) SEGUNDA ETAPA:

Essa etapa constará-- Oãs proVás práticaS~ Com c3racierísticas espeCíficas·-~OParà cada
cargo, com--·notas·-·de o a 100 (zero a-- cem). consideradas as frações ·até .:écimo~
3.4 O não comparecimento_ a__ qualquer das, __ provas imPlicará a_- ex.CJ~são po
candidato do Concurso-;-- torhªdaS sem efeito a·s- _provaS- po-rventura já prestadas.
3.5 - Todas as pr .... 'lãs Sergb'--- feiiãs sem consl,JI_tá 'ã cfualquer material.
3.6 - As provas·;:.bj:·-~::vas serão·-compostas de questões doS TIPOS A e B,. conforme
ilustração a 'S'"eÇfulr:
··
·
·
3.6.1 - QUESTÕES DO TIPO A
Nas questõ_es 1 e 2 marque:
Itens CERTOS na coluna (
Itens ERRADOS na coluna 11.
3. 7 - A transcrição- d-à~- resPostâs ·da FO'nia de ~ascunho para a Folha de Respostas
será obriQatória e seg~Tr'~_á o_ rrtbdelo abaixo':
l
I

1

%

III

1
III

J

I

•

•

III

III

CI:IICD

Ql~

~

I
III

I

<
lt•

1

I
III

I

I

t

III

I

lO

IIi

I
III

:1

I

U

•••

I
llt

::

I

I•

III

I
ltl

lt
I

cn•
a:x a:. a:::
ecxcn.,cc;c :=10 Qlc ::::::c c:= ::::t:l =:o c:n= 01::: === =:= O::J c:
CD DCD -..c:c a:JICD am:D C:IIQ c:lJCD CDICJ
CDia:l C%HQ CltQ
CDJCCI C:XCl c::

CD--

CCICJ ::.ZCD a:IQ

QCQ t:D!'~

a::liCD CCIQ CDICC CCIQ

cc.tC%:1
cc.tC::
m - - CDIC:: CIIQ Cllctl a:IIQ ~al (CH:c ~CD Clla:'l C!! C CIIQ C::IQ C::IQ C:: :::C C:l
CDCD
a:um a:IICD c=1m am:c CDim a:m:c a:l!l:l CCIC:O c:a:= ctllr:c CCla;)

=••

aaxCD aca::1

••=

a:::

CJ:IICJ a:IIQ C:l:::l c::t!ICD

a3CXCD CD'tD CCICD

•rm

CDI~

CDICC

lDU~:l

CDICJ CDIC::

:n= C:.IQ =tn ;:

a::IQ QICD CCICD CJICC C:Cia::l a:Jia:l CDIQ:I COite C:CU::C C%:.ti:D CCI

ctt:l a:uc ou:~ cr::: :to cr: :r= or:::::: c:a= ::::: :::::: ea::::
CD Cllra:l :Ca:l CCia:l QJfaJ CDia:l a:JCCD CDICD CDICD CCICC CDIC%l: CDII::D a:llctl a:IIQ)
m mtm ecttl:l ma• C!lle e.- -r'!t) ~~- "-r~ ~1a:1 a:n:= e!- ..,..,_:o:-

ce =cc

I

e: c c
( a Q ) CCI

--1e ::·

Obs.:: ~Na transcrição das respostas na Folha, cujo preenchime-nto é ce inteír.::
responsabilidade do candidato~ devem ser tomados os seguintes cuidadçs:
a) trazer lápis de grafite nQ 02 para preenchimento· da Folha;
b) preencher intelr'amente ps.espãçOs destinadoS às _respostas. com nitidez:
c) não dobrar. não amassar', nem raSi..lf"<;~_r-_a Folha. ~âo usar borracha;
Obs.: Marcações incorre~as_ e uso de caneta -ou de lápis fora da es;:eÇffi'cac-â~
redundarão em préjuÍzo p?_i'á "O c.éindida~o.
4. DOS CRITÊRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
4.1
Todos os cariãidatos- terão suas prov'á:!i- objetlvas corrigidas a:ravés c e
processamento eletrõnicO: ~ú~ndo __que esta correçãJ -õbedece acis passos -= seQu: ·.
4.2 - Computaç-ãO do número de- concordâncias. discordâncias e de respcstas nu<.:.s
marcadas pelo candidato.
l!.3 - Cálculo, para cada candidato, do valor de RQ,
Em questÕ.es do Tipo A:

c - o-·co

RQ

, em que:
Nl
RQ
Resultado da questâo
Nl = Número de itens da _questão
C = Número de concordiincias com o gabarito
O = NÚmerq qe discordânçia$ com o gabarito
Observações:
a) RQ tem- valor máximo ~1 e mínimo -1
b) Deixar em branco um item ou rnãrcar coliCO'r'nitantemente -CER-TO e ERRADO f\. !..o
ACARRE:~ ARf. concordâncta~ _rJem: ms-co-rqãncia.Em questao do Tipo 8:
- Marcar correta mente ·de acordo com o gabarito acarretará RQ
1; caso contrãrio
RQ

~

O.
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.•1 - C.;,tcu:o~ para cada candidato~
a:gébrica de ·:·eus resultados RQ:

do

Resultado dú

?í~J:v.:-·

(RF}.

pela soma

-~NQ

t.

RP a

j

t··=

RQI

em que:
RQI = Resultado na questãOi = 1 ,2 • • • • NQ
NO = Número de questões da prova.
li.S - Após a correcão das provas

desclassificado o candidato que obtiver:
4.5.1 - Acerto inferior a 20~ dos itens
constante do quadro 3.1 . 1.
4.5.2 - Para os candidatos classificados.
4.5.3 - A Média Aritinétlca (RP) e o
candidatos. poor cargo.
4.5.4 - O Afastamento Padronizado (AP)
AP

=

objetivas

(questões

Tipo

A

e

8).

serã

das questões Tipo A das provas obietivas.
serão calculados:
Desvio-Padrão (OP), das notas RP dos
em cada cargo., pela fÓrmula:

RP- RP
DP

4.5.5 -

Calcular-se-ã~

para cada candidato, o Escore Padronizado {EP) em cada

um dos cargos. do seguinte modo:
EP = AP x 10

4.5.6 - Calcular-se-á, para cada cãndld3to, o argumento fin_al (B) de classificação
obtido no conjunto das provas~ pela fórmula:
B

E

NP
E

EPI

X

PI

I= 1

Pi = Peso de cada prova
NP = NÚmero de provas

4.5.7 - Os candidatos serão, então, ordenados de aco_rdo_ com o argumer:.o final.
e, em obediência ao item 3.3.a.), convocados para a 2~ E-TAPA do process..:.
4.5.8 - Após a realização das provas da 2~ ETAPA, calcular-se-á novo ar"gumento
final de classificação do candid3to, assim:
8 1 : B + N P P * Pi em que
N P P = Nota de Prova Prática
Pi
= ~eso da Prova
1.1.5.9 - Os candidatos serão ordenados de acordo com seus argumentos 7inais em
cada tipo de cargo, pelo valor decre~cen~e de 8 1 •
4.5.10 - Quando houver empa-te, terá prioridade ·a candidato:
a) com menor Desvio Padrão dos Escores Padronizados no conjunto_ das
provas
objetlvas
b} com maior nota na Prova Prática
c) com maior soma dos Escores-Padronizados
· - nas provas de peso 5
- nas provas de peso 3.
5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. - A inscrição do candidato implicara aceitação das normas para o ::-oncursc ~
contidas neste e em outros Editais a serem publicados.
5.2 - A DAE-UnB, em hipÓtese alguma, aplicar~ prova fora do es:?CO fÍsic;> __
predeterminado no Edital. Também não permitirá que as- marcações na Folha oe
Resposta e a Redação de Texto sejam feitas por outra pessoa, mesmo a pretex;:._:,
de deficiência ou limitação fÍsica.
·
5.3 - O resultado fina( do concurso sel-á homologado pelo Presidente co Senado

Federal.

5.4 - Os resultados do concurso serão publicados no Diário do Cong-resso Nacional
e/ou Diário Oficial da União e afixados na DAE.
5.5 - Eventuais recursos devem ser encaminhados à Diretoria de Acesso ao Ensir.o
Superior (OAE}, até 3{tr"êSj CilaS _-üteis apóS- a _publicação dos
resultados, r.Ó
horário de 8h30min ãs 11 h30ffiTri e flihJOmin às 17h.
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S .. G - A aprovac.io e a d.:tssífic.:acão ·no_ c:tncurso _g~ram, para o candidato, .aaenas

de direito à .adtntssão no limite das vagas definidas . neste Ecit.;~_l.
obset'vadas as disposiçÕes legais e o interesse e cofiveniênciã do Senado !=eceral.
5.7 - A admissão fica condicionada à aprovação em inspeçào médica a set re::::1Iada
pelo Serviço Médico do Senado Federal, e ao atendimento das cor:HCÕes
constitucionais e legais; No ato da admissão. serão exigidos todos os docúmentos
declarados pelo candidato.
Exigem-se tamb;.m:
- Inexistência de vfnculo empregatício em cargo pÚblico.
- Não ter sido demitido por justa-causa.
5.8 - O concurso terá validade de 2(dois) anos a contar da data da homo!·~gação~
podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos a --criterio do Senado Federal.
5.9
-o candidato não poderá ter· sido -Condenado definitivamente_ o:.. -estar
respondendo a processo administratívá ou cri~inal.
5.10 - Os casos omissos serão resolvidos exclusivamente pela DAE da Universidade
de Brasília.
5.11 - Jornada de trabalho: 40 horas.
5.12 - Ao Senado Federal fica reservado o direito, Centro do prazo de vali=a?e do
Concurso, de convocar, entre os classificados nas provas objetivas, um numero
pré-fixado de candidatos através de Edital para uma outra etapa de Provas
Práticas, de acordo com as normas anteriormente regulamentadas.
5.13 - No Diário Oficial da União e no Diário do Congresso Nacional. na data de
06/01/92, será publicado o Edital que regulamentará o. Concurso PÚbl_ico para as
Categorias Funcionais de Analista Legislativo, na área de Medicina, e de Técnico
LeÇJfslativo. na área de Eletrônica_e Telecomun_icacões e na_ área de_ Datilografia. No
Dia rio Oficial da União e no Diário do Congresso f\oacional ~ na data c;le 231_02_192.
será publicado o Edital que regulamentará o Conccrso PÚblico para o_ Cargo dê
Assessor Legislativo, para as Categorias_ Fun_ciorlai~ d_e_ ~~xiliar- Legislati~o. õa áre~
de Telefonia, e de Tecnico Legislativo, na area de Auxli 1ar de Enfermagerr..
5.14 - O presente Edital está devidam~nte homologado pelo SENADO FEDERAL.
a expectativa

LAURO MORHY
DIRETOR DA DAE

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
DIRETOR GERAL
SENADO FEDERAL
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SEÇÃO 11
SÁBADO, 30 DE NOVEMBRO DE 1991

BRASÍLIA __:: I)F

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 215• SESSÃO, EM 29 DE NOVEMBRO
DE 1991
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

Pareceres

Referentes às seguinteS matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n' l!/88~(n' 235/87, na
origem), que cria_o-p61o Petroquímica do EStado do Rio
de Janeiro, estabelece normas para a sua implantação e
dá outras providências.

:._Projeto de Lei da Câmara n' 98/91 (n' 160-B, de
1991, na origem), que dá nova redação a dispositivos da
Lei n' 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, que dispõe sobre
o Tribunal Marítimo, alteZ.ada pelas Leis n" 3.543, de 11

de fevereiro de 1959, 5.056, dO. 29 de junho de 1966, e
pelo Decreto-Lei n' 25, de I' de novembro de 1966.
-Consulta, de o<? 17, de 1991, encaminhada pelo Exm9
Sr. Presidente do Senado Federal, sobre se há possibilidade
e dever legal do Banco Central do Brasil de fornecer ao
Senado Federal a relação completa de depositantes (pessoas ffsicas e jurfdicas) e entidades físicas e jurídicas que
tenham realizado transações e operações de qualquer natuw
reza com o Banco-Brasileiro-Iraquiano, desde a sua funda-

ção até a presente data.
-Projeto de Lei do Senado n' 266, de

~ ··~

~1991,

~

~

que

dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, dos órgãos de Segurança Públicª de que trat_a o §_
~

4' do art. 32 da Constituição Federal.

-Substitutivo dâ Câmara dos D_êpu_tados ao Projeto

de Lei do Senado n' 5, de 1989 (n' 6.126-C/90, na Câmara
dos Deputados), que institui o Conselho de Comunicação
Social, na forma do art. 224 da ConstituiÇão dá outras
providências.

e

-Projeto de Lei do Senado n' 37/91, que "assegura
prioridade aos técnicos agrícolas,_ engenheirq_s-agrônomos
e médicos-veterinários nos proJetas de reforma agrária."

-Ofício "S" n9 48/9i, da Prefeitura do Município
de São Paulo, submetendo à consideração do Senado Fede~
ral pedido de autorização para rolagem das Letras Finan:::eiras do Tesouro Municipàl.- LFTM ~ São Pau_lo, e
Bônus do Tesouro Muncipal - BTM - São Paulo,
vencíveis no exercício de 1992, no valor de
Cr$ 97.515.806.624, 70, conforme cronograma especifica-

do. (Projeto de Resolução n' 90/91).
-Ofício "S" n' 47/9! (n' 149/91, na origem) do Sr.
Governador do Estado da Bahia, solicitando ao Senado
Federal, auto_rização para rolagem em mercado de

9.528.399.417 Letras Financeiras do Tesouro do Estado
da Bahia- LFTBA. (Pmjeto de Resolução n• 91/91).
-Mensagem n 9 209/91, do Senhor Presidente daRepública, encaminhando ao Senado Federal, proposta para
que seja 8.utõrizada a República Federativa do Brasil a
ultimar contratação de operação- de crédito externo, no

valor de até CLS hung. US$12,000,000.00 (doze milhões
de dólares convênio) junto à empresa Medicor Comercial

S.A., estabelecida em Budapest, República Popular da
Hungria, destinada ao financiamento parcial da aquisição
de equipamentos e peças de reposição para hospitais universitários das Instituições Federais de Ensino (IFES).

(Projeto de Resolução n' 92/91).
-Projeto de tei do Seriado n~ 21/91, que "~tera

o Decreto-Lei n' 2.452, de 29 de julho de 1988, que disiiõe
sobre o regime tributário, cambial e administrativo das
Zonas de Processamento de Exportações",

-Projeto de Lei ~da Câm-ara n' 76/90 (n' 2.447/90,
na origem), que ''dispõe sobre o estab~IecimentO de limites
para comissões de agentes de exportação".
-Projeto de ·Decreto Legislativo n 9 120/91 (IÍ~
!6-N91, na Câmara dos Deputados), que "aprova indicação, por parte do Presidente da República, de membro
efetivo da Comissão DirCtora do Programa Nacional de
Desestatização".
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BXPBDIENTE
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lo- Padorú

DLUJD DO CXIIIORBSIO NACIONAL
I•pnooo oc1> ,._.uldado da Mola do Soado Federal

AOACIBL DA IILVA MAIA
DlroiOr-IIYo

CARLOI HOMI!RO VII!IRA NINA
DlroiOr Ad•loWIZCARLOI DI! BASl'OS
DlroiOr Jad_..l
·
PL01UAN AUGUSTO CDl111NHO ldADRUGA
llirelor Adjuto

ASSINATIJRAS
Scmcalral

1.2.2 - Requerimento
-N' 858791, subscrito pelo Sr. Maurício Corrêa e·
outros Srs. Senadores, solicitando o sobrestamento temporário do estudo relativo ao Projeto de Lei do Senado n~'
162/91, que "cria incentivos à promoção de eventos de

natureza cultural e artística".

oo-oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo-oooooooooooooooooooooooooooo•oo-oooo

Ct$ 3.519,65

de 48 horas, para a interposição de recurso por um décimo
dos membros do Senado n_o sentido da tramitação da matéria.
-1.2.5 - Discursos do Expediente

SENADOR VALMIR CAMPELO- Reforma administrativa do DF.

1.2.3 - Ofícios
- N• 34/91, do Presidente da Comissão de Assuntos
Económicos, cointinióútâo a aprovação do Projeto de Lei

SENADOR AMIR LANDO- Questão agrícola.

1.3- ORDEM DO DIA

do Senado n~ 37/91, -que "asSegura prioridade aos técnicos
-Projeto de Lei da Câmara n' 94/91 (n' 1.446/91,
agrícolas, engenheiros agrônomos e médicos-veterinários , na Casa de origem), que dispõe sobre as sanções aplicáveis
nos projetas de reforma agráriã".
-aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito
- N~' 39/91, do Presidente da Comissão de Consti- no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
tuição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do administração pública direta, indireta ou fundacional e dá
Projeto de Lei do Senado n' 266!91, que dispõe sobre a outras providências. Discussão encerrada, ficando a votautilização, pelo Governo do Distrito Federal, dos órgãos ção adiada por falta de quorum.

de Segurança Pública de que trata o § 4' do art. 32 da
Constituição Federal.
1.2.4- Comunicações da Presidência

-Abertura de prazo para interposição -de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que os Projetes de Lei do Senado n,_,s 37 e 266!91, sejam apreciados
pelo Plenário.___ _

-Recebimento do Ofício n' S/58/9.1 (n' 7.5%/91, na

-Projeto de Lei do Senado n' 171/89- Complementar, 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 â Circulação de Mercadorias
e sobre prestação de Serviços de Transportes Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicaçáo. Votação adiada por
falta de quorum.

-

Projeto de Leida Câmara n' 61, de 1991 (o' 5.885/90,

origem), do Presidente do Banco Central, solicitando auto- na Çasa de origem), de iniciat_iva do Superior Tribunal
rização para que o Governo do Estado do Ceará_ poSsa de Justiça, que dispõe sobre a estruturaÇão das Categorias
emitir e colocar no mercado cento e sessenta e dois milhões, Funcionais de Agente de Telecomunicações e Eletricidade
oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove Letras dos Quadros de Pessoal Permanente do Conselho da Justiça
FínaDceiras do Tesouro do Estado do Ceará- LFI'E-CR, Federal de Primeiro e Segundo Graus, e dá outras PrOvipara os_fin§:_ que especifica.
_
dências. Votação adiada por falta de quorum.
-Abertura de prazo para apresentação de emendas
Projeto de Resolução n' 22, de 1991, que acrescenta
aos Projetes de Resolução n<?$ 90 ·a 92/91.
- parágrafO ao art. 62 do Re-gimento Interno do Senado Fede-Arquivamento definitivo do Projeto de Lei da Câ- ral. Votação adiada por falta de quorum.
mara n' 11/88, (n' 235/87, na origem), que cria o pólo
Requerimento n~ 490, de 1991, de autoria do Senador
Petroquímico do Estado do Rio-de Janeiro, estabelece nor- Ronaldo Aragão, solicitando, nos termos regimentais, a
mas para a sua implantação e dá outras providências.
inclusãp, em Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n9
-Abertura de prazo para apresentação de emendas _40, de 1991, de sua autoria, que suspende temporariamente
ao Projeto de Lei Câmara n' 98/91.
os limites previstoS no art. 3~ da Resolução n~ 58, de 1990,
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n 9 Votação adiada por falta de quorum.
76/90~ por ter recebido parecer contrário, quãnto ao mérito,
Requerimento n~ 680, de 1991, do Senador Fernando
da Comissão a que foi distribuído, e abertura de prazo Henrique Cardoso, solicitando tramitação conjunta pai-a
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os Projetes de Lei do Senado n' 291 e 252, de 199( de
Complementar de Cooperação Científica e Tecnológica~
sua autoria e do Senador Marco Maciel, respectivamente, no Campo_ da Informática e computadores, entre o Goque dispõem sobre sistema de partidos políticos e dão ou- verno da República Federativa _do Brasil e o Governo da
. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Discussão entras providências. Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n9 697/91, do Senador Nelson Carneiro, cerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senasolicitando, nos termos do art. 172, iricíso I, do Regimento
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de don' 223/89 (n• 4.901190, na Câmara dos Deputados), que
Lei do Senado n9 220, de 1991, de sua autoria, que isenta dispõe sobre a inclusão das creches e estabelecimentos simide contribuição para a seguridade social a entidade benefi- lares nos sistemas ~~ ~nsino e dá outras providências. Discente de assistência social que atenda aos requisitos que cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de
quorum.
menciona. Votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n' 698/91, do Senador Nelson Carneiro,
-Projeto de Lei do Senado n• 283/91, que complesolicitando nos termos do art. 172, inciso I do Regimento menta o parágrafo 5• do art. 40 da Constituição Federal
Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de e dá outras providências. Prejudicado, após parecer da
Lei do Senado n9 258, -de 1991, de sua autoria, que fixa comissão competente. Ao arquivo.
Projeto de Resolução n9 88/91, que autoriza a Prefeio valor dos títulos públicos na composição do preço para
aquisição d,e bens a serem alienados. Votação adiada por tura Municipal de Xanxerê - SC, a elevar temperaria~
falta de quorum.
mente os limites estabelecidos pelo item I do art. 3<:>,. confor~
Requerimento n' 703191, de autoria do Senador Marco me o disposto no § 1• do art. 6• da Resolução n• 58/90,
Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, do Senado Federal, no valor de cento e seis milhões, cento
nos Anais do Senado, dos artigos publicados no Jornal e cinqüenta e oito mil e trezeritos e quarenta cruzeiros,
do Brasil, edições dos dias 3 e 4 de outubro, de 1991, a preços de setembro de 1991. Discussão encerrada, ficando
de autoria, respectivametne, de Dom Marcos Barbosa e a votação adiada por falta de quorum.
-Mensagem n' 269191 (n' 560191, na origem), pela
Dom José Carlos de Lima Vaz, comemorativos doCentenário de nascimento do escritor católico Jackson de Figuei- qual o Senhor Presidente da República submete à aproM
vação do Senado Federal a escolha dos Srs. Ruy Coutinho
redo. Votação adiada por falta de quorum.
do
Nascimento, Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, José
Requerimento n9 772/91, de autoria do Sen~dor Esperidião Amin e outros Srs.--senadores, solicitando, nos ter- Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soares, Neide Teresinha
mos regimentais, a criação de uma Comissão Externa, com- Mallard e Paulo Gustavo Gonet Branco para comporem·
posta de 5 Senadores, com o objetivo de analisar o proble- o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por
ma dos aposentados e pensionistas do INSS. Votação adia- falta de quorum.
da por falta de quorum.
Requerimento n' 791191, de autoria do Senador E pitá1.3.1 - Comunicação da Presidência
cio Cafeteira, solicitando, nos termos regimeritais e com
-Término de prazo para apresentação de eml!ndas
base no art. 50, da Constituição Federal, seja co-nvocado ao Projeto de Resolução n9 87/91, sendo que ao mesmo
o Sr. Ministro de Estado da Infra-Estrutura sobre o fecha- foi oferecida uma emenda.
mento do sítio geológico de Serra Pelada. Votllção adiada
-Término do prazo para apresentação de emendas
por falta de quorum.
_ao Projeto de Lei da Câmara n~ 126!90, sendo que foram
Requerimento n9 805191, de autoria do Senador Mau- apresentadas ao mesmo 8 emendas.
_
rício Corrêa, solicitando, nos termos regimentais, a retirada
1.3.2Designação
da
Ordem
do
Dia
da
próxima
sesw
do Projeto de Lei do Senado n~262, de 1991, de sua autoria.
são ..
Votação adiada por falta de quorum.
-Proposta de Emenda à Constituição n• 16191, que
1.4- ENCERRAMENTO
dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição Fede2- ATOS DO PRESIDENTE
ral, instituindo a alternância do início de tramitação de
N~ 203-A, 799 e 800, de 1991
projetas de origem externa. Votação adiada do prossegui3- CONCURSO PÚBLICO .:;_ PROTOCOLO DE
mento da tramitação da matéria, em virtude da falta de
INTENÇÕES FUB-SENADO FEDERAL
quorum.
Edital n• 01/91
~
·
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma4ATA
DE
COMISSÁO
ra n• 19 de 1991, (n' 3.903/89, na Casá de origem), que
dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras
5- MESA DIRETORA
providências. Aprovado, em turno Suplementar. À Câmara
6LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
dos Deputados.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 113191 (n'130/89,
7- COMPOSJÇÁO DAS COMISSÕES PERMAna Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste NENTES
1
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Ata da 215a Sessão, em 29 de novembro de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
Presidência do Sr. Alexandre Costa
ÀS 9 HORAS, ACHAM.Sf! PRFSFNTP.S OS SRS.
SENADORES:

Alexandre Costa - Dirceu carneiro - EsperídiAo Amin
- Epitácio Cafeteira- FranéiscO Rollemberg..,; João França
-João Rocha- Jonas Pinheiro- Jose Paulo Bisai- Magno
Bacelar - Maurfcio Correa - Mauro Benevides - Nabor Júnior - Ronan Tito - Valmir campelo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
SOb a protCção de Deus, iniCíaiii.óS-D.ossos "fràbalhoS:
O Sr. 19 Se"CfetãríO~procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Pareceres
PARECER N• 491, DE 1991

e

Da Comissão de ConstituiÇão, Justiça Cidãdania
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 1988 (n•
235/87, na origem), de 1988, que hcria o pólo Petroquímica do Estado do Rio de Janeiro, estabelece normas
para a sua implantação e dá outras providências".

Relator: Senador Antônio Mariz
O Projeto de Lei da Câmara no 11/88 cria o Pólo Petroquímica do Estado do Rio de Janeiro, estabelece normas para
a sua implantação, e dá outras providências.
A proposição, submetida ã apreciação desta douta Comissão de Constituição,- Justiça e Cidadania, é de autoria do
ilustre Deputado Amaral Netto, e sua tramitação teve início
em 1987.
Entretanto, naquele mesmo ano, o Poder Executivo, através do Decreto n• 94.745/87, criou o referido Pólo no Município de Itaguaí, Rio de Janeiro, em área de terras cujos
direitos pertenciam â Companhia Siderúrgica Nacional CSN (Decreto no 97.613/&9), tendo a participação minoritária
da Petrobrás Química S/A -PETROQUISAno capital societário responsável pela implantação de Projetas (Lei 7.793/89).
Assim sendo, é óbvio concluir que se torna desnecessária
e inócua a análise da matéria e, por coriseq"üinte; a sua tramitação, razão por que Opinamos pelo arquivamento do PLS
n~ 11/88, além de considerá-lo inconstituciorial com base no
art. 61 § 1~, inciso II, letra e, da Constituição Federal.
Sala das ComisSões, em 20 e novembro de 1991. -Nelson
Carneiro, Presidente - Antônio Mariz, Relator - Odacir
Soares - Jutaby Magalhães - Cid Sabóia de Carvalho Chagas Rodrigues - Francisco Rollemberg - Maurício Corrêa - José Paulo Biso! - Divaldo Suruagy - Oziel Carneiro
- Pedro Simon.

PARECER N• 492, DE 1991.
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 98, de 1991 (n•
160-B, de 1991, na origem), que "dá- nova redação a
dispositivos da Lei n9 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 9 25, de }\'
de novembro de 1966."
Relator: Senador José Eduardo
_O Projeto de Lei ~a Câmara n~ 98, de 1991, orjundo
do Poder Executivo, altera a Lei n9 2.180, de 5 de fevereiro
de 1954, com a finalidade de permitir maíor flexibilidade na
escolha e indicação de Oficiais da Reserva ou Reformados,
da Marinha, para serem nomeados juízes do Tribunal Marítimo; de adptar ao texto constitucional (art. 42, § 49) a redação
do § 5o do art. 2• da mencionada Lei n• 2.180/54, determinando
a transferência para a inatívidade do Presidente do Tribunal,
se oficial da ativa, ápós dois al10S de exercício do cargo.
O Projeto foi aprovado pela Câmara com uma emenda
de redação ao § S• do art. 2• da Lei n• :US0/54, apenas para
aperfeiçoar sua técnica legislativa.
Nesta Comissão não foi apresentada eiiienda dentro do
prazo regimental.
É o relatório.
Voto
~- ____ Verifica-se que o_ projeto· teve iniciativa- da autoridade
competente (Presidente da República), vem obedecendo aos
trâmites regulares, não havendo, portanto, qualquer óbice
de ordem jurídico-constitucional ao seu prosseguimento.
De fato, o projeto sob exame, ao permitir a nomeação
de militares tanto da Reserva como Reformados, para Juízes
do Tribunal Marítimo, facilita n-provimento dos cargos que
vierem a vagar, na medida em que amplia o leque de opções
.
no p-roceSso de escolha dos referidos magistrados.
Além disso, torna mais flexível o processo de seleção
de Juiz-Presidente, cuja indicação pocjerá recair também em
almirante da ativa.
for fim, ajusta a legislação ordinária ao disposto no- ari.
42, § 49 , da Constituição. Pela lei em vigor, o oficial nomeado
para o cargo de Juiz-Presidente é imediatamente transferido
para a reserva remunerada. A alteração proposta possibilita
que a transferência ocorra após dois anos de afastamento,
em consonância com a norma constitucional.
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n' 98, de 1991.
Sala das Comissóes, em 28 de novembro de 1991. Nelson Carneiro, Presidente -José Eduardo, Relator__..;.... Alfredo Campos - Francisco RoUemberg - Chagas Rodrigues
- Jutahy Magalhães- Pedro Simon- Cid Sabóia de Carvalho - José Paulo Bisol - Maurício Corrêa; abstenção Amir Lando,
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PARECER N• 493, DE 1991
Da Comissão de Constitiiiçãó, Justiça ·Cidadania,
sobre a Consulta, de n 9 17, de 1991, encaniinhada pelo
Exm~ Sr. Presidente do Senado Federal, sobre se há
possibilidade e dever legal do Banco Central do Brasil
de fornecer ao Senado Federal "a relação completa de
depositantes (pessoas físicas e jurídicas) e entidades físicas e jur{dicas que tenham realizado transações e operaR
ções de qualqer natureza com o Banco Brasi1eiro-Iraquiano, desde a sua fundação até a presente data".

e

Relator: Senador Francisco Rollemberg
Dirige o nobre Presidente desta Casa, Senador Mauro
Benevides, consulta a esta Comissão sobre a questão seguinte.
Em 18 de abril 4ltirno, a Mesa do Senado aprovou o
Requerimento de Iuformações n' 100, de~ 1991, apresentado
pelo Senador Gerson Carii.ata, dirigido à Ministra da Economia, Fazenda e Planejamento. A informação solicítada pelo
Senador Camata fOi de que aquela Ministra forne_cesse ao
Senado Federal "a relação completa de depositantes (pessoas
físicas e jurídicas) e entidades físicas e jurídicas que tenham
realizado transações e operações de qualquer natureza com
o Banco Brasileiro-Iraquiano, desde a sua fundação até a
presente data."
O pedido de informações foi encaminhado à Ministra, em
25 de abril; dez dias_ após o fim do prazo de resposta, esta
chegou, consistente num A viso subscrito pelo Secretário-Geral da Presidência da República, Embaixador Marcos Coimbra, no qual comunicou que, em anexo, ·enviava um outro
A viso, de 18 de junho, "com os esclarecimentos-do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento sobre os ~esitos constantes do Requerimento de Informação n9 100, de 1991, de
autoria do Senhor Senador Gerson Camata."
O aviso a que se referi o Embaixador Marco· Coimbra
era assinado pelo Ministro da Economia interino, Luiz António Andrade Gonçafves, e se limitou a referir-se ao Requerimento de Informações n• 100191, para dizer:
" A propósito, teriho- a boina de transmitir a V.
Ex~ que o Banco Central do Brasil, com base no parágrafo 4• do art. 38 da Lei ii•~ 4.5 95164, está impossibilitado de atender às indagações do nobre Senador
por se tratar de matéria_resguardada pelo sigilo bancário, conform-e Ofício Presi n 9 1.627/91, anexado em
cópias."
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ilustre Senador Gerson Camata, inconformado com a negativa
do Presidente do Banco Centra1, reiterou o seu pedido de
informações, obtemperando que "o Banco Central em razão
das atribuições que a lei lhe confere, e na qualidade de órgão
fiscalizador das instituições bancárias e creditícias, dispõe de
competência legal para ter acesso às informações solicitadas,
apesar de "não dispor de registras individualizados sobre _correntistas e- demais clientes de instituições financeiras e sobre
as operações que normalmente realiza-.. '.
Lembrou o Senador Camata que "A Lei n' 4.595/64,
na qual se respalda o Exm' Presidente do Banco Central para
se recusar a prestar as informações, determina no § 8!' do
art. 44 que, no exercício da fiscalização, o Banco central
poderá exigir das instituições financeiras ou das pessoas físicas
ou Jurídicas a exibição a funcionárlo"S seu-S, -éxpreSsáfiiente
credenciados, documentos, papéis, e livros de escrituração,
-considerando a negativa de atendimento como embaraço à
fiSCalização, sujeito -à pena de multa ou a outras sanções cabíveis".
Tem razão o ilustre colega Gerson Camata . E aos seus
argumentos se pode acrescentar mais 9s seguintes: de acordo
com o art. 10, inciso XII, da Lei n• 4.595164, o Banco Central
pode determinar que "as matrizes das instituições financeiras
.registrem os cadastros das firmas que operam com suas agên~
cias há mais de um ano", faculdade que lhe permite, portanto,
conhecer as firmas com que se relacionam as instituições financeira, isto é, os bancos; além disso, tem o Banco Central
de exercer uma atividade rigorosa de controle das vedações
que os arts. 34 e o 35 da Lei n• 4.595/64 fazem às instituições
financeiras. Para possibilitar tal controle, o Banco Central
há de conhecer - isto é ter acesso a elas - todas as operações
feitas peJos bancos.
Portanto, não procede a alegação apresentada pelo Presiderite do Banco Central do Brasil para negar ao Senado Federal a informação que lhe foi pedida no Requerimento de Informações n' 100/91.
É o nosso parecer.
Salâ das Comissões, em 28 de novembro de 1991. Nelson Carneiro, Presidente- Francisco Rollemberg, Relator
-.., José Fogaça - José Paulo Biso! - Jutahy Magalhães Antônio Mariz - Chagas Rodrigues - Divaldo Suruagy Cid Sab6ia de Carvalho - Odacir Soares - Oziel Carneiro
:- Pedro Simon.

PARECER N• 494, DE 1991
O. OF. Presi-01627191referido pelo Ministro ela Economia, Fazenda e Planejamento em seu ofício é_ uma resposta
Da Comissão- de Constituição, Justiça e Cidadania,
negativa ao Requerimento de Informações remetido, pelo Sesobre o Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1991, que
nado Federal. Para negar as informações, escud_ou-se o Banco
'~dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Fedecentral do Brasil no instituto do sigilo baficário; mas, num
ral, dos órgãos de Segurança Pública de que trata o §
acrescento, alegou que o Banco Central do Brasil "não dispõe
4~ do art. 32 da Constituição Federal".
de registras individuali_zados S()bre correntis.tas e demais cljenRelator: Senador FrancisCo Rollemberg
tes de instituições fin3.nceiraS SO-bre aS-operações que-normalI - Do Relatório
mente realizam, uma vez que isso não se insere no campo
de atribuições que a lei lhe outorga".
Vem à apreciação d<1: Çomis~ão de__ Co11stitilição~--Justiça
As questões do sigilo bancário e da competéncía da Mesa e Cidaçlania o Projeto de Lei do_ .Senado n~ 266, de 1991,
do Senado para aprovar requerimento de informações já .fo- que "dispõe sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federam decididas por esta Comissão, conforme observou, muito ral, dos órgãos de Segurança Públi_ca de que_ trata o §_ 4!' do
bem, o nobre Senador Presidente, em um trecho da sua con- art. 32 da Constituiç-ão Federar'.
sulta.
Referida proposição, de autoria do eminente Senador
A questão da possibilidade de o Banco Central do Brasil _Maurício Corrêa, recebeu duas emendas durante o prazo regiebter as informações soliéitadas pelo Senado e lhas transmitir mental, conforme consta de registro aposto na competente
é que é Objeto de tal consulta. Oportuno observar que o . folha de tramitação.

e
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I - Relatório
Substancialffiente, a iniciativa visa a regulamentar o disposto no art. 32, § 4", da Constituição Federal, que estabelece,
O Projeto de Lei do Senado n' 266, de 1991, de autoria
verbis:
do eminente Senador Maurício Corrêa, dispõe sobre a utiliza"§ 4' Lei federal disporá sobre a utilização, pelo
ção, pelo Governo do Distrito Federal, de órgãos de SeguGoverno do Distrito Federal, das polícias civil e militar rança Pública, conforme o contido no § 49 do art. 32 da Constie do corpo de bombeiros militar."
tuição Federal.
Está a iniciativa, portanto, amparada pela previsão estaReferido parágrafo reza que, verbis:
belecida no texto constitucionãl, conforme mostra literalmente
"Lei Federal disporá sobre a utilização, pelo Goa transcrição ora efetuada. Além disso, não se vislumbram
verno do Distrito Federal, das polícias civil e militar
impedimentos outros _que maculem, in caso, o exercício da
e corpo de bombeiros militar."
competência legislativa referente à matéria.
_
Preliminarmente, cumpre ressaltar a existência de uma
Ademais, estabelece a própria Carta Magna, em seu artigo 21, inciso XIV,_ que compete à União organizar e manter antinomia entre os parágrafoS 1"' e 49 do citado art. 3i. Com
a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar efeito, de acordo com o§ 1~: "ao Distrito Federal são atribui. das as competências legislativas reservadas aos Estados e Mudo Distrito Federal.
No mérito, o projeto sob exame prevê mecanismos gerais nicípios".
Ora, se a própria Constituição equipãra o DistritO 'Fedei-ai
e adequados às peculiaridades da Capital da República, que
exige, dada a _sua natureza, instrumentos _Q_róprios que garan- ãõS Estados e Municípios, em termos de competência legislatam, incondicionalmente, a eficiência da Segurança Pública tiva, conflitante é _a previsão do aludido parágrafo 49, já que
constitui verdadeira limitação- ao conceito amplo e genérico
no Distrito Federal.
contemplado pela regra do § 1' do art. 32.
II - Das Emendas
Não bastasse essa limitação derivada do próprio texto
Ao projeto foram apresentados duas emendas de autoria constitucional, surgem outras no bojo do projeto em fo_co-7
do ilustre SenadorValmir Campelo. A que se refere ao artigo contrariando, a nosso ver, competências privativas imprescin-39 da proposição sob exame, aperfeiçoa-lhe a redação, pelo díveis ao governo do Distrito Federal.
Especificamente, trata-se da restrição ao pleDo exercício
que somos favoráveis à sua aprovação.
Por outro lado, a que visa a suprimir do art. 59 a expressão da capacidade gerencial e administrativa da polícia militar
"após indicação do Ministério da Justiça" não merece aco- e do corpo de bombeiros. Tal ingerência ocorre mediante
a insqtuição· de normas que subordinam o provimento para
lhida.
Data máxima venia, a Capital Federal, consoante argu- os cargos de chefia desses órgãos à prévia indicação do Minismento já apresentado, possui caract~rísticas próprias. Des- tério da Justiça e que lhes conferem, ainda, capacidade para
tarte, as atividades de segurança no Distrito Federal precisam realizar ligações especiais, em termos de previsão orçamenguardar sintonia com Outras instâncias que tratam da Segu- tária e prestação de contas.
. ~Nessa matéria, COf!vém r~~altar que a _competência da
rança Pública, de vez que aqui se concentram os rp.ais represenUmao tem carát~r emtnentemente genérico. De fato, contativos órgãos da União.
Assim sendo, há que se considerar adequada a norma soante o inciso XXI do art. 22 da Constituição, é competência
do art. '5D que tem, em esséncia, sentido acautelatório, o qual privativa da União legislar sobre "as normas gerais de organiM
busca, exclusivamente, a integração e a harmonia das ativida- zação, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização c;J_as polícias militares e corpos de bombeiros militares".
des de segurança na Capital da República.
Ressalte~se, desse mo_çlo, o caráter universal e genérico da
Iii - Conclusão
competência legislativa em foco.
Mais adiante, no inciso XVI do art. 24 da Constituição,Diante do exposto, opinamos favoravelmente à tramitação do Projeto de Lei do Senado n9 266, de 1991, haja é prevista, como concorrente, a competência da União, dos
vista que não foi detectado vício que impeça a sua aprovação, Estados e do Dist~to Federal para legislar sObre "Organização,
com a seguinte emenda que apresentamos ao final do presente garantias,-direitos e deveres das polícias civis".
RessalveMse, entretanto, a n9rma do parágrafo primeiro
parecer.
Reafirmamós, também, a rejeição da emenda que altera do aludido art. 24, ou seja, a que esfípula-que, "IH) -âmbito
o art. 5"' e _o acolhimento da que modifica o art. 39 do projeto, da legislação concorrente, a competência da União se limitará
a estabelecer normas gerais".
de acordo com as razões já expostas.
Embora esteja excepcionada, no inciso XIV do art. 21
EMENDA N' 04- CCJ
4a Constituição, a competência da União parã organizar e
Dê-se a seguinte redação ao final do art. 5"' do projeto:
manter a polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do
Art. s~ ... Distrito Federal, ouvido o Ministério da Jus- Distrito Federal, há que se levar em conta as restrições rela_titiça.
vas à competência legislativa da União. Em verdade, uma
Sala das Comissões, em 27 de novembro de 1991. ---: veZ que o Distiito Federal é equiparado aos Estados, em
Nelson Carneiro, Presidente- FrancisCo Rollemberg Relator termos de competência legislativa (CF, art ..32, § 1"'), despi-Magoo Bacelar- Cid Sabóia de Carvalho- Jutaby Maga- ciendo seria alertar para os limites que a União necessariaUtães - Josaphat Marinho - Chagas Rodrigues -- Maurício mente terá de observar no exercício das suas competências
Corrêa - Wilson Martins - José Eduardo - José Paulo legislativas específicas.
Bisol - Nabor Júnior ...:... Valmir Campelo - Antônio Mariz.
Ademais, ainda que sejam compatibilizadas as esferas
VOTO EM SEPARADO, NA COMISSÃO DE de competência legislativa entre União e o Distrito Federal·
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (DO há que se registrar, que, nos teilnos dO art. 144 da Consti:
SENADOR VALMIR CAMPELO).
.
.
iuiÇã_o, as polícias militares e corpos de bombeiros militãres,
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bem como as peHcias civis sUbordinam-se aos Governadores
dos Estados, do Disti'ifo Federal e dos Territórios.
Verifica-se, portarito, que o Distri~o Federal foi também
equiparado aos Estados, Do -que tange à co~petência_ para
exercer o gerenciarrif:íito administrativo dos órgãos de segurança.
_
_
Diante dos pontos anteriormente assinalados, é imperioso
ressaltar, destarte, a improcedência do art. 5"' do projeto em
questão, que condiciona o provimento dos cargos de Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar à indicação do Ministério da Justiça.
Data máxima venia, esta não é, a rigor, norma ctmserítânea com as competências da União, insculpidas no inciso
XIV do art. 21, ou, ainda, no inciso XXI do art. 22. Não
se vislumbra, também, que o § 4" do art. 3~, interpretado
à luz das limitações já abordadas em linhas precedentes, seja
supedâneo para justificar ingerência de natureza eminentemente administrativa.
Diante do exposto, o que se verifica é uma inconstitucional capitis diminutio da competência do Governo _do Distrito Federal. Insofismavelmente, a administração, stricto sensu, não_ pode ser tc;>_lhida dos atos de gerência que lhe são
próprios. Sem dúvida, a restrição imposta pelos termos do
art. 5"' do referido projeto empana a aptidão gerencial do
Governo, na medida eni que os cârgos em foco são e_Ssenciais
ao próprio desempenho da administração pública. Se o governo não indica seus agentes, frUstra-se-lhe aquilo que é essencial
ao desenvolvimento da ação administrativa, ou seja; a i.ülid"ãde
de pensamento e comportamento.
''Realmente. a situação dos que governam é bem
diversa da dos que ·simplesmente administram e executam encargos técnicos- e profissíonais, sem responsabilidade de decisão~ de opções políticas. Daf porque
os agentes polfticos precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para· ã desempenho de suas
funções. As prerrogativas que se co~c;:ede~ aos agentes
políticos não são privilégios peSsoais; são garantias necessárias ao pleno exercício de suas altas e co!D-ple_xas
funções govenarnentais e decisórias. Sem essas_prer_ro~_
gativas funcioiütiS, os agerttes políticoS ficariam tolhidos
na sua liberdade de opção e de decisão, ante o temor
de responsabilização pelos padrões comuns da culpa
ciVil e do erro técnico a que ficam sujeitos os funcio-.
nários profissionalizados.
_
Nesta categoria se encontram os Chefes ª-"-f?~utivo
(Presidente da República, Govemad~res e-Prefeitos)
e seus auxiliares imediatos (Ministros e Secretários de
Estado e de Município); ... " (Hely Lopes Meirelles,
inDireito Administrativo Brasileiro, 15a. ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1990; p. 69). ~
Por último, cumpre destacar, mais uma vez, que também
as normas dos parágrafos 1"' e 29 do artigo 4" do projeto_desbordam, expressamente, a competência gerencial do Governo
do Distrito Federal. Sem dúvida, causa estranheza não seja
da competência do Governador elaborar a proposta orçamentária de órgãos que lhe são subordinados. É esta mais uma
restrição que macula, profundamente, a independência de
governo de que bem falou o ilustre administrativista Hely
Lopes Meirelles.
II - Conclusão
Em vista dos argumentos jurídico-constituciõnãis e, ainda, levando-se em conta as razões de ordem administrativa
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elencadas anteriormente, somos cq_mpelidoS: a votar no sentido
de que seiam modificãdos os artigos 49 e_ 59 do Projeto de
Lei do Senado n' 266, de 1991, da seguinte forma:
1. seja acatada a emenda n~ 2-CCJ, que suprime do
art. 59 do projeto a expressão ''após a indicação do Ministério
da Justiça".
2. seja acatada, ainda, a seguinte emenda:
EMENDA N• 3
Suprima!l}_-se_ do art. 49 do proj~to os §§ 1"' e 2"'.
Assim proceder é essenciãl, posto que incumbe ao Legislativo assegurar a devida governabilidade ao Poder Público,
ameaçada, in casu, pelas limitaçõeS que as normas contidas
nos citados artigos 4"' e 59 do projeto procuram, inconstitucional~eJ;~.te, ínfligir ao Governo do Distrito Feâeral.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 1991. -Senador
Valmir Campelo.
PARECER N' 495, DE 1991
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n> 5, de 1989 (n' 6.126-C/90,
na Câmara dos Deputados), que ''institui o Conselho
_de_ Comunicação Social, na forma do art. 224 da Constituição e dá outras providências.
Relator: Senador Antônio Mariz
Relatório
Chega a esta Comissão para Parecer o Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado Federal
n' 6.126-C, de 1990 (no 5, de 1989, na origem), que "institui
o Conselho de Comunicação Social, na forma do art. 224
_
da Constituição e dá outras providências".
Tratá a proposição de conferir concreção efetividade
ao mandamento constitucional que determinou a criação -do
referido Conselho, órgão destinado a auxiliar o Congresso
Nacional em todas as questões relativas à Comunicação Social.
Como órgão de aconselhamento, terá como atribuição
mínima oferecer ao Legislativo suporte técnico à função de
legislar sobre o assunto e acompanhar as ações do Executivo,
através da elaboração de estudos, pareceres, recomendações
e_outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional. Desta maneira, disporá sobre questões co~o
outorga e renovação de concessão, permissão e autorização
de serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens, liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expres-são e da informação, monopólio ou oligopólio dos meios de
comunicação social. complementariedade' dos sistemas privados, públicos e estatal de radiodifusão, prodU-ção e programação das emissoras de rádio e televisão, _e demais dispositivos
estatufdos no Título VIU, Capítulo V da Constituição de 1988,
que trata da ComunicaÇão Social no País.
.
O Conselho será composto por representantes patronais
e das categorias profissionais envolvidas com Comunicação
Social, além de cinco membros da sociedade civil, eleitos em
sessão conjunta do Cogresso Nacional, e reunir-se-á, ordinariamente, na periodicidade prevista em seu regimento interno,
na sede do Poder Legislativo.
Histórico
Sob a chancela do saudoso jornalista, Senador Pompeu
de Souza, recentemente falecido, homef!~ que dedicou sua
vida à Comunicação Social e a quem o País tanto deve pela
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sua constante luta em prol da democracia, Originou-se nesta
casa, através do ProjetO de Lei n" 5, de 1989, a discussão
acerca da criação do Conselho de Comunicação Social. Justificava o nobre autor que a proposição apresentada iria "dotar
o País do órgão, das funções e das atividades há tanto requeridas, no sentido da democratização dos meios de _comunicação
de massa".
Após a tramitação nesta Casa, conforme SiiiOpse às fls.
31 deste processado, o Projeto recebeu Substitutivo na Câmara dos Deputados, de autoria do Relator designado pela Mesa,
em substituição à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Deputado Antonio Britto.
Parecer
O Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de
Lei n' 6.126, de 1990 (n' 05, de 1989, na origem), configura
um consenso resultante de intensas negociações entre as partes
diretamente interessaq,as na criação do Conselho, ou seja,
empresas, profissionais de comunicação e parlamentares. Desta forma, opta por Conferir-lhe as atribuições contidas no Capítulo V do Título VIII da Constituição Federa que "ao serem
discriminadas, oferecem o leque abrangente das atividades
possíveís do referido Conselho". Estabelece, na verdade, as
matérias que deverão ser analisadas no _âmbito do colegiado,
esquematiza sua organização, prescreve-lhe a composição,
deixando, porém, para um ordenamento complementar, em
seu Regimento Interno, a executoriedade plena de suas funções.
A composição plural do Consc!lho, com a particípação
efetiva de representantes de empresas e profissionais de Comunicação Social e da sociedade civil garante, por um lado,
uma visão precisa da realidade e necessidade mais. prementes
do setor e, de outro, a independência e a desvinculação político-ideológica das decisões a serem tomadas.
Emerge, entretanto, como virtude básica do Substitutivo
em exame, a prerrogativa conferida apenas aOS cinco membros
representantes da sociedade civil de se elegerem Presid~nte
e Vice-Presidente do Conselho, o que, indubitavelmente lhe
confere maior credibilidade e o reguarda dos vícios do corporativismo.
O fenômeno dos meios de comunicação de massa, seu
impacto sócio_-político-cultural, sua influência i"ncóritestável na
vida do cidadão br3Sileiro e a importância dos "mass media"
como formadores de opinião, moldadores de hábitos_ e costumes, inclusive lingüísticos, nestes últimos 40 anos, (não por
acaso após o surgimento da televisão), obriga o legislador
conseqüente e conciente a se debruçar cada vez mais detidamente sobre o tema, e a emanar proposituras que regulem
sua relação com a sociedade.
A especificidade da matéria, porém, exige um competente entendimento dos fenómenos ligados à comunicação
com vistas à formUlação de estratégias adequadas â conjuntura
nacional. Apesar do número expressivo de estudos realizados
e do conhecimento acumulado no Pafs sobre os meios de
comunicação de massa, persiste a falta de sistematização, a
falta de tradição de análise científica e a conseqüente produção
de dados confiáveis que subsidiem eficazmente o legislador,
oferecendo-lhe caminhos seguros para sua tomada de decisão.
Ficam evidentes, portanto, as vantagens da instalação
do referido _Conselho que deverá constituir impOrtante fõro
de decisão, conferindo maior especialização, maior agilidade
e um caráter derp.ocrático no trato das questões do setor.
Diante do exposto, consideramos de importância fundamental a criação -do Conselho de Comunicação Social, nos
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termos do art. 224 da Constituição Federal. A proposição
preenche os requisitos de constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa.
Nestes termos, somos de parecer favorável à aprovação
do presente Substitutivo da Câmara dos Deputados, que reflete a vontade e o posicionamento dos vários argumentos envolvidos com a questão da Comunicação SociaL
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1991. - Nelson
Carneiro; Presidente- Antonio MariZ, Relator- -Cid Sabóia
de Carvalho, Chagas Rodrigues - Maurício Corrêa - José
Paulo Blsol - Odacir Soares- Jutahy Magalhães- Alfredo
Campos - Pedro Simon - Amir Lando - Francisco Rollem~
berg.
PARECER N' 496, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto de Lei n~ 37, de 1991, que "assegura prioridade
aos técnicos agrícolas, engenheiros-agrônomos e médicos~veterinários nos projetos de reforma agrária".
Relator: Senador Dario Pereira
O nobre Senador Lavoisier _Maia, através da iniciativa
em epígrafe, propõe que seja assegurada prioridade aos técnicos agrícola~ engenheiros-agrónomos e medicas-veterinárioS
na· aquisição de 5% (cinco por cento) dos lotes destinados
ao assentamento de famílias, para fins de reforma agrária.
Assinala que aqueles profissionais que já forem possuidores de imóveis rurais ficam ex._cluídos do b~enefício da Lei,
e -que os--adquirentes que não explorarem a atividade até o
final do segundO ano de aquisição perderão o direito sobre
o imóvel.
Em sua justificação, alega o ilustre Autor que a modernização no setor agrícola brasiJeiro seria possibilitada, ao permitir que profissionais tecnicamente habilitadoS às atividades
agrícolas, "tenham acesso facilitado a um pedaço de terra
e possam explorá-lo racionalmente~ servindo de- exemplo de
produtividade, com efeito mUltiplicador, nos projetas de reforma agrária".
Adiciona ainda, que o Estatuto- da Terra (Lei n"' 4.504,
de_ 30·11·1964), em seu artigo 25, determina que seja dada
uma ordem de preferência para a venda de terras adquirida
pelo Poder PUblico para fins de reforma agrária, sititãdo em
quinto lugar, aqueles" ... tecnicamente habilitados na forma
da legislação em vigor, ou que- tenham comprovada- competência para a prática das atiVidades agrícolas" sem que nenhuma regulamentação posterior tenha definido os beneficiários;
Ao Projeto de Lei n"' 37 foi apresenta uma emenda pelo
nobre Senador Gerson Camata, propondo alterar a redação
do artigo 1"', e incorporando, como critério adicional para
ã aquisição dos lotes pOr parte daqueles beneficiários. a comprovação de residência ou de que executem trabalhos profissionais na região em que se localiza o assentamento. Justifica
a emenda como uma forma de evitar abusos no processo de
aquisição de imóveis rurais, argumento este que consideramos
complementar à intenção do legislador, enriquecendo o Projeto.
Não existe dúvidas quanto ao mérito da proposição, que
cria, alternativas de trabalho para um segmento de recursos
humanos capacitado a atuar na iniciativa privada rural, utilizando conhecimentos técnicos que proporcionam· a elevaçãO
dos níveis de produtividade da terra e da mão-de-obra, com
repercussões positivas em todo o setor agrícola, via efeito-demonstração propiciado pelo uso de novas tecnologias e/ou
de tecnologias adaptadas.
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado n9 37, de 1991, com as alterações introduzidas
pela emenda supracitada que dá nova redação ao ãrt. 19
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1991. -Maurício

Corrêa, Presidente eventual -Dario Pereira, Relator - Ronan Tito - Esperidião Amin - Nelson Wedekin - Eduardo
Supllcy - João Rocha - Coutinho Jorge - Wilson Martins
-José Ricba (contrário)- Josaphat Marinho- Beni Veras
- Albano Franco - José Eduardo - Elcio Álvares.
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g) previsão de colocação e vencime~to dos títulos a serem
emitidos

-giro dna LFI'M-SP (85% do valor de resgate):
Colocaçlio
J0-3-92
10-ó-92

Vencimento
1°-3-95
1-6-95

Titulo
691095
69!095

Data-Baae
1°-3-92
1°-ó-92

-giro dos BTM/SP-R (100% do Principal):
PARECER N• 497, DE 1991

Da ComissBO de Assuntos Económicos, sobre o Ofício ''S" n~ 48, de 1991, da PrefeitJ!ra do Município
de São Paulo submetendo à consideração do Senado
Federal pedido de autorização para rolagem das Letras
Financeiras do Tesouro Municipal LFTM,- São Paulo,
e Bônus do Tesouro Municipal BTM- São Paulo, vencí~
veis no exercício de 1992, no valor de
Cr$97.515.806.624.70, conforme cronograma especificado.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
_
_
O-Senhor Nelson Machado; responsável pelo expediente
da Secretaria das Finanças d.o Município de São Paulo, encaminha à consideração do SenadoFederal expediente no qual
solicita autorização e competente registro da rolagem das Letras Financeiras do Tesouro Municipal - LFfM, São Paulo,
e Bónus do Tesouro Municipal- BTM, São Paulo, vencíveis
no exercício de 1992, de acordo com c~onograma anexado,
no valor de Cr$97.515.806.624.70
A emissão dos títulos pretendida pela Prefeitura do Município de São Paulo será real~z~da nas seguintes condiçóc:s:
a) quantidade: a ser def1mda na data de resgate dos titulas
a serem substituídos, correspondente a 85% d~~ LFTM-SP,
e 100% do principal dos BTM/SP-E, consoante pactuado no
Memorando de entendimento de 22-3-91, firmado pela referida Prefeitura com o Ministério di-Economia, Fazenda e
Planejamento e com o Bancct Central;
b) modalidade: nominativa-transferível;
__
c) rendimeto: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro
Nacional (mesma taxa de referência!);
d) prazo: até 1.095 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
f) característica.<; dos títulos a serem substituídos:

LFI'M-SP
Vencimento
1°-3-92
J0-6-92
TOtal

Quantidndc
2.9.232132
61.723.539
90.955.671

BTM/SP-E
Vencimento
16-1-92
17-2-92
16-3-92
20-4-92
18-5-92
16-6-92
Total

Quantidnde
426.869.730
- 426.869.730
426.869.730
426.869.730
426.869.730
426.869.730
2.561.218.380

Colocaçlio
16-1-92
17-2-92
16-3-92
204-92
18-5-92
16-6-92

Vencimento
2-l-95
! 0-2-95 ..
1°-3-95
[ 0-3-95
! 0-5-95
I 0-ó-95

Titulo
691082
69!080
691080
691076
69!078
691080

Data-Base
16-!-92
17-2-92
16-3-92
2n.4-92
18-5-92
16-6-92

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n9 565, de 20·9~79, do Banco Centrai;
i) autorização legislativa: Leis n'' 7.945, de 29-10-73 e
10.020, de 23-12-85, e Decreto n' 27.630, de 26-1-89.
Esclarece, ainda, o solicitante que os BTM/SP-E, vencíveis em 1992, também devem ser substituídos por LFTM/SP.
A rolagem ora examinada, corresponde ao acordo firmado
entre o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
o Banco Central do Brasil e o Município de São Paulo, no
qual foi prevista a rolagem, em 1992, de 85% do estoque
:de LFTM/SP, bem como a possibilidade de rolagem do principal da dívida mobiliária expressa em BTM/SP.
De acordo com o estabelecido na autorização legislativa
e na Resolução do senado Federal n 9 58/90, a presente solicitação está enquadrada nas exigênci~s e instruída conforme
aquelas disposições.
O parecer do Banco Central (Parecer DEDIP/DJARE
91/932) menciona os montantes da dívida mobiliária da Prefeitura do Município de São Paulo, em 30-8-91: Cr$163.662,5
milhões, e as dificuldades de sua colocação no mercado secundário. Segundo o parecer, após a rolagem sob exame~ 15,19%
dos títulos terão vencimento até 1992 e 84,81% após esse
exercício, o que está de acordo com o Memorando de Entendimento supramencionado.
Convencido do mérito da solicitação, e considerando o
exposto acima, somos pelo acolhimento do pleito nos termos
do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 90, DE 1991
Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo
a proceder o registro da rolagem das Letras Financeiras
do Tesouro Municipal - LFTM- São Paulo, e Bônus
-do Tesouro Municipal - BTM, São Paulo, vencíveis
em 1992, no valor de Cr$97.515.806.624,70, conforme
cronograma especificado.
O Senado Pedral resolve:
-Art. 1' É a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada, nos termos dos artigos 49 e 8 9 da Resolução_ n" 58/90,
do Senado Federai, a proceder o registro, no Banco Central
do Brasil, das Letras Financeíras do Tesouro Municipal LFTM
-São Paulo, e Bônus- do Tesour"O_Municipal - BTM São Paulo, vencíveis em 1992, no valor de Cr$
97.515.806.624.70
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Parágrafo único. Os recursos resultantes da emissão seM
rão destinadas ao giro de 85% das 90.955.671 LFTM-SP, e
de 100% do principal dos 2.561.218.380 BTM-SP-E, vencíveis
no primeiro semestre de 1992.

Art.

2~

As condições de realização da operação serão

as seguintes:
I) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos
a serem substituídos, correspondente a 85% das LFTM-SP,
e 100% do principal dos BTM/SP-E, consoante pactuado no
Memorando de Entendimento de 22-3-91, firmado pela referida Prefeitura com o Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento e com o Banco Central;
II) modalidade: nominativa-transferível;
III) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tescuro Nacional (mesma taxa referencial);
·
IV) prazo: até 1.095 dias;
·
V) valor nominal: Cr$1,00;
VI) características dos títulos a serem substituídos:
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VIII) forma de colocação: através de ofertas públicas,
nos terinos da Resolução n9 S65, de_20R9-79, do Banco Cen,traL
Art. 3~' Esta Resolução entra em vigof na data de sua
pUblicaÇão,
Sala das Comissões, 28 de nov mbro de 1991.- Maurício
Corrêa Presidente, eventual- Eduardo Suplicy, Relatei- ~
~eni Veras - Albano Franco - Esperidião Amin - Élcio
Alvares-- Lavoisier Maia- Nelson Wedekin- Ronan Tito
- João Rocha - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Eduardo
Vieira- Josaphat Marinho- Wilson Martins- José Richa.
PARECER N• 498, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Ofício"S" n• 47, de 1991 (Ofício n• 149/91, de 7-10-91,
·na origem), do Senhor GoVernador do Estado da Babia,
solicitando ao Senado Federal, autorização para rolagem em mercado de 9.528.399.417 Letras Financeiras
d~ Tesouro do Estado da Babia - LFTBA.
~

Relator: Senador Elcio Alvares
Com o Ofício "S" n•47, de 1991 (Ofício n• 149, de 7-10-91,
na origem), o Senhor Governador do Estado da Bahia encaminha, ã consideração do S~nado Fed_eral, pedido de ~utoriZaçãO
Vencimento
Quantidade
para rolagem de mercado de 9.528.399.417 (nove bilhões,
J0-3-92
29.232.132
quhihentos e vinte e oito milhões, trezentos e noventa e nOve
1°-ó-92
61.723.539
rrlil, quatrocentos e dezessete) Letras FinaJJ.ceiras do Tesouro
Total
90.955.671
do Estado da Bahi.a - LFTBA, com vistas ao giro dos títulos
vencíveiS no exercício de_l992, de forma a viabilizar o programa de Governo da _Bahia, via ajustamento do fluxo de caixa
BTM/SP-E
, do tesouru estadual.
Integra o pedido, entre outros, os documentos requeridos
Vencimento
Quantidade
no parágrafo 29 do art. 6~, e· no artigo 89, da Resolução n9
58/90, do Senado Federal, estando, portanto, a autorizaçàO
16-1-92
426.869.730
legislativa solicitada Subordinada aos dispoSitivos constitucio17-2-92
426.869.730
nàis -vigentes.
426,869,730
16-3-92
Em ·cumprimento ao disposto no art. 89 da Resolução
426.869.730
20-4-92
58/90,
e no Memorando de Entendimentos firmado entre o
18-5-92
426.869.730
Governo do Estado da_ Bahia, o Ministério da Economi(!.,
16-ó-92
426-869-730
Fazenda e Planejarnento e o Baiico Central, foi emitido, por
Total
2561.218.380 _ aquele Banco, o parecer DEDIP/DIARE -911634, de
8-11-91, que opina pela emissâo e colocação no in_erCado,
VII) previsão_ de _colocação e vencimento dos títulos a através de oferta pública, de Letras Financeiras· do Tesouro
do Estado da Bahia, equival_entes ao giro de 88% das
serem emitidos:
2.162.262.610 LFTBA vencíveis no 1' semestre de 1g92,
A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições:
-giro das LFTM-SP (85% do valor de resgate):
a) quantidade: a ser definida da data de resgate dos fítulos
a serem substituídos, deduzida a parcela de 12%, conspante
pactuado no Memorando de Entendimento de 3-4-91, firmado
Colocaçâo
Vencimento
Titulo
Data-Base
pelo referido Estado com o Ministérío da Ecortomi~, Fazenda
1°-3-95
691095
1°-3-92
1°-3-92
e Planejamento e com o Banco Central; . 10-6-92
10-6-92
1°-6-95
691095
b) modalidade: nominativa-transferíveis;
c) rendimento: igual- ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
-giro dos BTM/SP-E (100% do Principal):
d) prazes: até 1.096 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00;
t) características dos títulos_ a serem substituídos:
Colocaçfto Vencimento
Titulo
Data-Base
2-1-95
691082
16-1-92
16-1-92
Vencimento
Quantidade
I 0-2-95
691080
17-2-92
17-2-92
15-1-92
31~.617,245
691080
16-3-92
16-3-92
1°-3-95
. 1.085550.626
15-2-92
1°-4-95
691076
20-4-92
20-4-92
15-3-92
- 757.094.739
18-5-92
1°-5-95
18-5-92
691078
1°-6-95
16-6-92
16-ó-92
691080
Total: 2.162.262.610
LFTM-SP
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g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
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V) valor nominal: Cr$1,00;
VI) características dos títulos a serem substituídos:

Colocaçllo

Vencimento

Tftulo

Data-Base

Vencimento

Quantidade

15-1-92
17-2-92
16-3-92

15-J-95
15-2-95
15-3-95

55J(~J6

551094
551094

15-I-n
17-2-92
16-3-92

15-1-92
15-2-n
15-3-92

319.617,245
1.()85550.626
757.0')4.739
T01al: 2.162.262610

h) forma de colocação: através de ofertas públicas nos

termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Leis n?'l 4.828, de 17-2-8_9~ e
6.334, de 29-10-91.
.. ·
.
Com vistas a regularizar o mercado de títulos.e..a viabilizar
maior colocação junto a tomadores finais, o Governo -do Estã.do da Bahia assumiu no Memorando de Entendimento o compromisso de não emitir novos títulos da dívida mobiliária no
período de 1991 e 1992, exceto aqueles destinados â rolagem
ou substituição da dívida prevista, com percentual de 88%
sobre os valores de resgate de 1992, bem como aqueles, referidos no art. 33 das DisposiçõeS Constitucionais Tr"ansitórias,
que se destinam a precatórios judiciais.
.--··
Em seu parecer, o Banco Central ressalta que a dívida
mobiliária do Estado da Bahia atingia, em 30-8-91, o montante
de Cr$69.671,6 milhões, representada em termos quantitativos, por 22.600.437.976 Letras Financeiras do Tesouro do
Estado da Bahia - LFTBA, títulos estes que, em face das
atuais dificuldades de colocação no mercado, encontram-se
em poder de instituições financeiras ofici"ais do Estado.
Em termo do perfil da dívida, 42,16% dos títulos tem
vencimento em 1992 e 57,84% em 1993. Com a efetivação
pretendida, pelo presente pedido de autorização, 32,59% dos
títulos terão vencimento até 1992 e 67,41% depois desse exercício.
Ante o exposto, somos fav:oráveisao acolhimento do pleito nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 91, DÉ i99l
Autoriza o Governo do Estado da Bahia a elnitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Babia (LFTBA)
destinadas ao giro de 88% das 2.162.262.610 LFTBA
vencíveis no 111 semestre de 1992.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' É o Governo do Estado da Bahia autorizado,
nos termos do artigo W d"a Resolução n" 58/9.0, do Senado
Federal, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia.
§ I• A emissão das LFTBA destina-se ao giro de 88%
das 2.162.262.610 Letras Financeiras do Tesouro do Estado
da Bahia vencíveis no 1"' semestre de 1992.
Art. 2"' As condições financei~as d~ e~issão das Letras
Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia são as seguintes:
I) quantidade: a ser definida da data de resgate dos títulos
a serem substituJdos, deduzida a parcela de 12%, consoante
pactuado no Memorando de Entendimento de 3-4-91, firmado
pelo referido Estado com rrMinistériO-da EconOffiia, Fazenda
e Planejamento e com o Banco Central;
II) modalidae: nominativa-transferível;
III) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV) prazos: até 1.096 dias;

VII) previsão de colocação e vencimentos dos títulos a
Serem emitidos:
Colocaçllo
15-1-92
17-2-92
16-3-92

.

Vencimento

Tllulo

Data-Base

15-1-95
!5-2-95
15-3-95

551096
551094
551094

15-1-92
17-2-92
16-3-92

_VIII) forma de colocação:; através de ofertas públicas

no.s· termos da Resolução n~ 565, âe 20~9-79, do Banco Central.

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1991.
Maurício Corrêa, Presidente, -eventual Élcio Álvares,
Relator- Esperidião Amln- Josaphat Marinho- Beni Veras
- Wilson Martins - Albano Franco - José Rjcha - Onofre
Quinan ~ Lavoisier Maia- Eduardo Vieira- Nelson Wedekin - Ronan Tito - Dario Pereira - João Rocha- Coutinho
Jorge.
PARECER N• 499, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a
Men.s_agem n• 209, de 1991, do Senhor Presidente da
República, encaminhando ao Senado Federal proposta
para que seja autorizada a República Federativa do
. _ 8r&;Sil a ultimar contratação de operação de crédito externo, no valor de até CLS Hung 12,000,000,00 (doze
milhões de dólares- convênio) junto à empresa Medicor Comercial S.A., estabelecida em Budapest, República Popular da Hungria, destinada ao financiamento
parcial da aquisição de equipamentos e peças de repo~~ção para hospitais universitários das Instituições Fede~
raiS de Ensino (IFESJ.
Relator: Senador Coutinho Jorge
O Senhor Presidente da República encaminhou para exame do Senado Feder~l p~opo~_ta para que seja autorizada a
República Federativa -do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito ex;terno no valpr de até CLS Hung
·12,000,00.00 (doze milhões de dólares-convênio)
A operação de crédito, a ser realizada junto à empresa
Medicor Comercial S.A., com sede em Budapest, na República Popular da Hungria, destina-se ao financiamento parcial
da aquisição de equipamentos e peças de reposição para hospitais universitários das Instituições Federais de Ensino (IFES),
conforme explicitado em Exposição de. Motivos do Se~hor
Ministro de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento,
que acompanha a Mensagem Presidenc~al.
Este empréstimo externo apresenta a~ ~eguinte~ caracte~
rísticás ·tinancei:r~s: ~ :
a) Credor: Medicor Comercial S.A.;
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b) Valor: até CLS Hung 12,000,000,00 (doze milhões

de

dólares~convénio);

c) Juros: 7,5% a.a. pagáveis semestralmente, a partir
da data de cada embarque;
d) Amortização: (i) da parte não-financiada:
-7,5% após a emissão da guia cte importação;

-7,5% contra a apresentação de fatura comercial e do
conhecimento do embarque.
(ii) do principal financiado (85% ):
-em 14 prestações semestrais iguais e consecutivas, vencendo a primeira 24 meses após a data de emissão dos documentos de cada embarque.
(iii) dos juros, semestralmente vencidos, contados a partir
de cada embarque.
Com referência aos mecáhismos de contrõle das operações de crédito externo, definidos a nível constitucional e
regulamentados pela Resolução no 96/89 do Senado Federal,
temos a esclarecer que:

I) Os limites de efldividamento defirlldOs nos arts. 39
e 4? da Resolução n., 96/89 são atendidos, conforme atestado
pelo Parecer DTN/COREF/DIREF n• 156, de 23-5-91, do
Departamento do Tesouro Nacional, que acompanha o processo e, acatado pela Exposição de Motivos do Ministro competente.
2) O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PGFN/COFE n' 800/91, encaminhado ao Senado Federal, ao
proceder ao exame das cláusulas contratuais, conclui que as
mesmas estão em consonância com a legislação brasileira aplicável à espécie, satisfazerido, portanto, o disposto no art.
5• da Resolução n• 96/89 que veda disposição contratual de
natureza política ou atentatória à soberania nacional e à Ordem
pública.
3) As demais formalidades prévias à contratação do empréstimo extern-o prescritas nã CóflstítliiÇaO Federal e na Resolução n9 96/89 do Senado Federal foram integral e explicitamente obedecidas.
A oportunidade da contratação do financiamento proposto é evidenciada pela finalid~de de sua de_sti~ação, qual
seja, a de equipar os hospitaís _universitários que servem às
faculdades de Ciências da Saúde, àe forma a dotá-los dos
instrumentos indispens-áveís à prática ritédiCo-hOsj>italar.
Num pafs onde os índices de mortalidade infantil são
alarmantes, onde as doenças erradicadas na primeira metade
do século recrudescem neste último dec~nio, a _medicina preventiva quase não_ existe e a relação número de leitos/habitantes fica abaixo dos padrões mínimos de segurança estabelecidos pela Organização ~undial da Saúde, cresce a importânCia do papel desses hOSpitais; cuja função não- se esgota
na preparação dos seus profissionais.
Além de servirem ao desdobramento prático do aprendizado, esses hospitais têm assumido o atendimento preferencial
às comunidades onde se inserem, compensando, com a mãode-obra barata e qualificada dos estagiários, as deficiências
de investimentos no setor.
Aliás, a desarticulação setorial promovida nos dois últimos anos, aliada à falta de recursos para novos investimentos
e manutenção/expansão dos equipamentos físicos já instalados
tem promovido o sucateamento precoce do setor, em detrimento aos interesses básicos da coletividade.
Daí, a conveniência da iniciativa como foiiriã de amenizar
o estrangulamento e a defasagem tecnológica que ameaçam
;:t eficácia dessas instituições.
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Ante o exposto, somos favoráveis à autorização pleiteadapela Mensagem n9 209/91, nos termos do seguinte Projeto
de Resolução:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 92, DE 1991
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar
a· contratação de_ operação de crédito externo, no valor
de até CLS Hung 12,000,000,00 (doze milhões de dólares-convênio), junto à empresa Medicor Comercial S.A.
O Senado Federal resolve:
Art. 1" É a República Federativa do Brasil autorizada
a contratar operação de crédito externo, no valor de até CLS
12,000,000,00 (doze milhões de dólares-convênio), junto à
Medicar Comercial S.A.
Parágrafo único. A operação de crédito externo definida no caput deste artigo destina-se ao financiamento de
oitenta e cinco por ce-nto (85%) do custo de aquisição de
peças de reposição e equipamentos para os hospitais universitários das Instituições Federais de Ensino, no âmbito da Secretaria Nacional de Educação Superior (SENESU/MEC)
-Art. 29 As condições fínailceiras básícas daS operações
de crédito são as seguintes:
a) Credor: Medicar Comercial S.A.
b) Valor: Até CLS Hung 12,000,000,00 (doze milhões
de dólares-convênio);
c) Juros: 7,5% a.a. (sete e meio porcento ao ano), pagáveis semestralmente, a partir da data de cada embarque;
d) Amortização: (i) da parte não-financiada.
-7,5% (sete e meio por cento) após a emiSsãO das guias
de importação;
-7,-5% (sete e· meio por cento) contra a apresentação
da fatura comercial e do conhecimento do embarque;
(ii) do principal financiado (85%): -em 14 (quatorze)
prestações semestrais iguais e consecutivas, vencelldo a primeira 24 (vinte e quatro) meses após a emissão doS documentos de cada embarque.
(iii) dos juros:
-semestralmente vencidos, contados a partir de cada
_ embarque.
_
_
Art. 3~ A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de_ 12 (doze) meses contados
·da data ein que ·a Medicar Comeidal S.A. considerar eficaz
o contrato de empréstimo.
Art. 49 Esta reSOlução entra em vigár na -data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de·t991. -Maurído
Corrêa, Presidente eventual - Coutinho Jorge, Relator Elcio Álvares- Albano Franco - Wilson Martins - Josaphat
Marinho - José Richa - Beni Veras - João Rocba - Nelson
Wedekin - Dario Pereira - Lavoisier Maia - Ronan Tito
- Eduardo Vieira.
PARECER N• SOO, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Eàinômicos, sobre aS
Emendas n~' 3 e 4, de Plenário, oferecidas ao Projeto
de Lei do Senado n? 21, de 1991, que "altera o Decreto-Lei n• 2.452, de 29 de julho de 1988, que dispõe
sobre o regíme tributário, cambJal e administrativo das
Zonas de Processam~nto de Exportações''.
Relator: Senador Beni Veras
O Projeto de Lei do Senado n• 21/91, de autoria do Senador Marco Maciel. foi aprovado na Comissãp de Assuntos
1
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Econômicos do Senado em 17 de setembro último. Dentro
do prazo estabelecido pelo Regimento da Casa, o Senador
Carlos Patrocínio ofereceu duas emendas ao Projeto, que tive~
ramos números 3 e 4, o que determina a submissão do mesmo
ao plenário para exame final.
A Emenda n• 3 altera a redação do § 6" do artigo 2"
do Projeto para os seguintes termos:
_
"§ 6• Em se tratando de ZPE já aprovadas, o
prazo de que trata o parágrafo _anterior será de 24
(vinte e quatro) meses, a partir da data da publicação
desta lei."
Tendo em vista as razõe_s alegadas na justificãÇ-ãó~ notadamente as relacionadas com o cumprimento de requisitos legais
que dependem de tramitação em instânciaS que ul"trapassam
o poder das Administ.rações clãs ZPE, sou de parecer que
o Senado pode dar sua aprovação â Emenda apresentada.
No que tange à Emenda n~'4, é sugerido qlJe se acrescente
ao artigo 11 do Decreto-Lei n\' 2.452 o s-eguinte inciso II:
"II - Isenção do imposto incidente sobre as re~
messas _ e os pagamentos realizados, a qualquer título,
a residentes e domiCiliados no exterior."
A referida Emenda aperfeíçoa -o texto ã.jJ-ro-vado pela
CAE, deixando explícita a isenção-de imposto que a própria
legislação básica das ZPE pressupõe indispensável para a atração de investidores do exterior. Opino. em conseqüência,
que também esta Emenda seja incorporada ao teXto a: ser
__
submetido ao plenário.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1991. -Maurício
Corrêa, Presidente eventual - Beni Veras .....: Relator. Josaphat Marinho - Elcio Álvares - Esperidião Amin Eduardo Vieira - Ronan Tito - Dario Pereira -- João Rocha
- Coutinho Jorge - Wilson Martirls - José -Richa.
PARECER N• 501, DE 1991
Da ComisSão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1990 (n• 2.447/90,
na origem), que "dispõe sobre o estabelecimento de
limites para comissões de agentes de exportação".
Relator: Senador Albano Franco
Trata, o· presente processo, de Projeto de Lei da-Câmara
n• 76, de 1990 (n' 2.447190, na origem), de autoria do nobre
Deputado Koyu lha, que "dispõe sobre o estabelecimento
de limites para comissões de agentes de-exportação".
A matéria foi examinada naquela Casa Legislativa e- é,
agora, submetida, em revisão, ã apreciação do Senado Fe~
dera!.
A Proposição em apreço encontra~se articulada em_g~~tro
artigos. O artigo 1~ ffxa e-m 5% ô limite máximo do percentual
a sercoantratado a título de comissão c_:!o agente de exportação.
O artigo 2n eStahelece o PraZo- dé noventa dias para_ que o
Poder Executivo regulamente a lei. O artigo _3 9 -~briga a clá!Jsula de vigência, enquanto o art. 4? enuncia o preceito revogatório.
Embora a louvável preocupação do digno Parlamentar
autor da Proposição em apreço, no sentido de coibir a evasão
de divisas através do subfaturamento de exportações, superfaturamento de importações e o exagero na fiXaÇão das comissões do respectivo agerite;-embOra o suporte político adquirido
pelo Projeto em tela com sua aptoVaçã"o pela Câmara dos
Deputadost mesmo assim, entendemos insuperáveis os óbices
que se antepõem ao seu acolhimento por parte desta Casa
do Congresso Nacional.
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O Primeiro impedimento, à evidência, é de ordem estritamente constitucional, posto que a proposta em exame induz
sensíveis arranhões em, pelo menos, dois preceitos consagrados peta Carta Magna.
Note-se, inicialmente, que, ao conferir-se ao Poder Executivo o poder de fixar comissões (a Proposição indica apenas
o limite máxirilo) sem a vinculação a qualqw.er critério a não
ser "a categoria do produto", se está a patrocinar uma indisfarçável delegação legislativa, em moldes absolutamente incompatíveis com as regras contidas no art. 68 da Constituição
Federal.
De igual Sorte, a estfpulação de um determinado número
(no caso 5% ), desacompãrihada di quã.iquer justificativa Convincente quanto á sua razoabilidade_ (por que não 6%, 4%
ou 8% ), constitui-se riU.ma indevida- e arbitrária- intervenção do Estado no domíriio económico. Afinal, o enunciado
consagrado pelo art. 170 da Lei Maior repousa em duas pilas~
tras básicas, quais sejam, "a valorização do trabalho humano"
e "a livre iniciativa". Ademais, o parágrafo único do artigo
em apreço assegura a todos ·~o livre exercício de qualquer
atiVidade económica, independentemente de autorização de
órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei''. E a ressalva,
por certo, não agasalha o caso vertente.
Ninguém ignora que a· livre inicia.tiva deve ser exercida
sob ur:n _patamar mínimo de regramer~:to. Este, todavi~, sQ_
se mostra legítimo quando reclamado por questões de segurança ou de relevantes interesses coletivos (v. Celso Ribeiro
Bastos, "in" "Curso de Direito Constitucional", Ed. Saraiva,
p. 360), conforme a previsão legal.
Como isso não bastasse, seria de ressaltar-se, ainda, que
o controle do pagamento das comissões dos agentes de exportação é exercido, atualmente, pelo Dapartamento de Comér~
cio Exterior da Secretaria Nacional de Economia, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Na avaliação
dos percentuais apresentados a título de comissões dos agentes
são considerados os parâmetros observados no mercado internacional, variáveis em função da própria categoria do produto,
de seu nível de preço e das características dos mercados de
destino, entre outras condicionantes. Assim, embora não exis~
ta utn limite oficial para o pagamento de comissões dos agentes, estas, na verdade, estão sujeitas a limites "informais",
determinados pela própria situação mercado lógica do produto
exportado.
Destarte, a fixação de limites lineares, baseados tão-somente-na categoria do bem a ser exportado poderá inviabilizar
operações de exportação de produtos de maior valor agregado,
cujas características de comercialização determinem percentuais superiores aos 5% pro-postos pelo Projeto em questão.
Vale ponderar, também, que o combate eficaz àS práticas
desleais de comércio mencionadas (subfaturamento de exportações, superfaturamento de importações e pagamento de comissões de agentes indevidas) deve se basear na adoção de
uma política cambial realista, e não no estabelecimento de
controle.
Finalmente, registre-se que a implementação de medidas
de tal natureza - como as preconizadas pela Proposição em
análise - é absolutamente incompatível com a- política de
desregulamentação do comércio exterior, reconhecida consensualmente como fundamental para aumentar o grau de inserção internacional da economia brasileira.
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Diante do exp-osto, pelas razões e fundamento acima adu-

zidos, somos pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara no
76, de 1990.
· ·
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1991. -Maurício
Corrêa, Presidente eventual - Albano Franc_c;., ReJa_tor. Josaphat Marinho- Elcio Álvares- Eduardo Vieira- Espe-

ridião Amin - Ronan Tito - João Rocha - Dario Pereira
- João Rocha - Coutinho Jorge - Wilson Martins - José
Richa -- Lavoisier Maia - Nelson W edekin.
PARECER N• 502, DE 1991
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 120, de 1991 (n? 26-A,

de 1991, na Câmara dos Deputados) que "aprova indicação, por parte do Presidente da República, de membro
efetivo da Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização.

Relator: Senador Albano Franco
Após aprovação pela Câmara dos Deputados,_ foi submetido à apreciação da Comissão de Assuntos EconómiCOs o
Projeto de Decreto_Legislatigo n' 120, de 1991 (n' 26-A, de
1991, na Câmara dos Deputados) que aprova indicação, por
parte do Presidente da República, do Dr. Simá Freitas de
Medeiros, para integrar; cOrriO-IDeritbro efetivo, a Comissão
Diretora do Ptogratna Nacional de Desestatização.
De acordo com o Decreto n• 99.463, de 16-8·91, que
define a composição da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, ela deverá ter de 8 a 12 membros
efetivos e igual núinero áe süplentes. Estabelece, também,
o referido Decreto, que 3 (três) dos cargos de membro efetivo
serão exercidos pelos representantes dos Ministérios da Economia, Fazenda e Planejamento, da Infra-Estrutura e do Trabalho e da Previdência Social. Os inembros da Comissão Diretora e respectivos· sUplentes serão nomeados pelo Presidente
da República, ap-óS aprovaçãO de sua indicação pelo CongreSsO
Nacional.
Como a indicação de membro da Coinissão -e atiibuiçã6
do Presidente da _República e sendo o_ Dr. Síma Freitas de
Medeiros o atual ocupante do cargo de Secretário-ExecutrVO
do Ministério da Infra-Estrutura -qualificari.do~se, portanto,
para ser representante do Ministério da Infra-Estrutura - ,
entendemos que sua indicação atende às exigências do Decreto
supracitado.
A indicação do Dr. Simá Medeiros tem como objetivo
principal o de substituir o representante ã.nterior do Ministério
da Infra-Estrutura, o Dr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira,
que se exonerou da função que ocupava nesse Ministério.
Em vista do exposto, opinamos favora·veJiiiente à aprovação do Projeto de Decreto Legislativo no 120, de 1991.
Sala das ComiSsões, 28 ·de novembro de 1991. - Ruy
Bacelar- Presidente, em exercício- Albano Ff-aiicO, Relator
-José Richa - Wilson Martins - Eduardo Suplicy - Ronan
Tito - Coutinho Jorge - João Rocha - Espiridião Amin
-José Eduardo- Alfredo Campos- Beni V eras- Josaphat
Marinho - Elcio Álvares.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - 0 Expediente
·· ·
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que ser~ lido pelo Sr. 1'?
Secretário.
--
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É lido o seguinte

· REQUERIMENTO N• 858, DE 1991
Requeiro, com fundamento rio artigo 335, item 3 'do Regimento Interno, o sobrestamento temporário do estudo relativo
ao Projeto de Lei do Senado n'? 16219i, que "cria incentivos
à promoção de eventos de natureza cultural e artística", para
que aguarde o recebimento do Projeto de Lei n'? 1.448/91
(Mensagem n 9 393/91 do Executivo), que "dispõe sobre a
instituição do programa nacional de financiamento da cultura
e dá outras providências", ora em tramitação da Câmara Federal, para que, em face de versarem sobre a mesma matéria,
possam ser conjuntamente apreciados por essa douta Comissão.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1991. -Maurício
Corrêa, Presidente eventual - Eduardo Suplicy, Relator -Nelson Wedekin - Dario Pereira - Lavoisier Maia - Josapbat Marinho- Beni V eras- Albano Franco - Elcio Álvares
- João Rocha - Esperidião Amin - Coutinho Jorge - José
Eduardo - Wilson Martins - José Richa - Ronan Tito Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O requeri·
mente lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, ofíCios que serão lidos pelo Sr. 19 Seáetário.
São lidos os seguintes
SUBSECRETARIA DE COMISSÚES
.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICÓS
.
OF/CAE/034/91
Brasília, 28 de novembro de 1991
Senhor Presídi!nte,
Nos termos do parágrafo 2~ do artigo 91 do Regimento
Interno. comunico a V. Ex~ que esta Comissão aprovou o
PLS n9 37, de 1991, que "assegura prioridade aos técnicos
agrícolas. engenheiros agrónomos e médicos-veterináríOS nos
pro jetos de reforma agrária", em reunião realizada em
28-11-91.
Na oportunidade renovo a V. Ex• meus protestos de elevada estima e consideração.
Senador Ruy Bacelar- Presidente em exercício.
Of. n• 39/91 CCJ
Brasília, 27 de novembro de 1991
Senhor Presidente,
Nos termos regimcntdiS, comunico
~X~ que eSta
CõriiiSSâo aprovou o Projeto de Lei do Senado n9 266., de
~19"91, ~e_autoria do Sr. Senador Ma!lrfcio CmTêa, qUe dispõe
sõbre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, dos
orgãos de Segurança Pública de que trata o § 4• do art. 32
da Constituíção Federal, na reunião de 27-11-91.
Na oportunidade renovo a V. Ex~ meus protestos de elevada estima e consideração.
Senador Nelson Carneiro - Presidente.

a v.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Com refe·
rência aos expedientes lidos, a Presidência comunica que,
nos termos do Art. 91, §§ z~ a 5o do_ Regimento Interno,
abrir-se-á o prazo de cinco dias para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que os Projetes
de Lei do Senado n95 37 e 266, de 1991, sejam apreciados
pelo Plenário.
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Esgotado esse prazo sem a interposição de recurso, as
matérias serão remetidas à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- A Presidência
recebeu, do Presidente do Banco Central, o Ofício Ii.9 S/58,
de 1991 (n<? 7".596/91, na origem), so!icitand9, nos termos da
Resolução no 58, de 1990, do Senado Federal, autorização
para que o Governo do Estado do Ceará possa emitir e colocar
no mercado _cento e sessenta e dois milhões, oitenta e sete
mil, novecentos e sessenta e nove Letras Financeiras do T_esou~
ro do Estado do Ceará - LFTE - CE;,_ para oS fins que
especifica.
_ __
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.
OSR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Foram encaminhados à publicação pareceres da ComissãO de -Assunfos
Económicos, que conclui pela apresentação dos Projetes de
Reso:ução n'' 90, 91 e 92, de 1991.
.
..
As matérias ficarão sobre a Mesa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim de receberem elnendas, nos termos do art.
235, II, f, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Foi entaminhado à publicação Parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, concluindo unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1988,
A Presidência, nos ternlás do art. 101, §lo, do R~_gii_nento
Interno, determina que a matéria seja definitiVamente arquivada.
.
Será feita: cOmunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmente ao Projeto
de Lei da Câmara n' 98, de 1991.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordi·
nárias, para recebimento de emendas.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) ~A Presidência
comunica que, nos termos do art. 254 do Regimento Interno,
por ter recebido parecer contrário, quanto ao -merito; da Co~
missão a que foi distribuído, determina o arquivamento do
Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1990 (n• 2.447/90, na
Casa de origem), que dispõe sobre o estabelecimento de limi~
tes para comissões de agentes de exportação.
Entretanto, de acordo com o disposto no parágrafo único
do art. 254, fica abeito o prazo de quarenta e oito horas,
a partir deste momento, para a interposição de recurso de
um décimo dos membros do Sénado nO sentido da tramitação
da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- H.á oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao rlobre Senador Valmír Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Governador Joaquim Roriz, senho.r visível
e invisível das idéias e atas que trazem soluções para o Distrito
Federal, acaba de anunciar uma ampla reforma administra"
tiva, objetivando racionalizar a máquina distrital.
Numa primeira etapa, a racionalização da máquina adminístrativa do DF promoveu a fusão de algumas Secretarias
de Estado e o remanejamento de Servidores, buscando conferir agilidade às ações do Gc,.ve·rn<:Y e· reduzir gaStos sem, contudo, incluir a demissão de pessoal.
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Mudanças significativas ocorreram no organograma do
GDF, entre elas a reinclusão da Secretaria do Governo, órgão
de articulação política, ã qual ficam sub_ordinados os Gabinetes
Civil e Militar, e a criação, a partir da fusão da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano com o Grupo Executivo do Metrô, de uma Secretaria de Obras, que concentrará a execução
de todos os grandes projetas do Governo Roriz, racionali~
zando e tornando menos onerosos os gastos públicos.
Também as Secretarias de Planejamento, Administração,
Fazenda e Trabalho passaram pelo processo de fusão, sendo
agrupadas por afinidade de funções.
F9i reduzido de 20 para 13 o número das Secretarias
que compõem a estrutura de assessoramento direto ao Gover~
nadar, o que certamente resultará significativa economia de
recursos e de tempo, possibilitando ao Distrito Federal a disponibilidade das contrapartidas financeiras exigidas pelos bancos
estrangeiros para financiamento do Metró e outros importantes projetas na pauta de realização.
Para o futuro próximo, o Governador está estUdando
a conveniência de privatizar algumas Empresas Públicas deficitárias, reduzindo o facies empresarial do GDF, em censo~
riâãcia com as modernas estruturas de governo, que estão
devolvendo a atividade lucrativa à iniciativa privada, à sociedade, reservando~se unicamente â função de desenvolver o
bem-estar social e promover o progresso.
A decisão de Roriz, alicerç~da nos mesmos objetivos
que anirriaffi e sustentam aS reformas promovidas na e_sfera
federal, faz-se me~ecedora do apoio de todos os brasilienses
que' postulamos por um Distrito Federal moderno, adminis~
tradQ. por um Governo racional, ágil e direcionado para o
exercício da cidadania plena.
Com a racionalização da máquina administrativa do Dis~
tríto Federal, o Governador de todos os brasilienses consolida
a imagem reformadora de sua gestão, confirmando sobeja~
mente os motivos de sua merecida e tão alta aceitação popular,
evidenciada em todas as pesquisas de opinião pública realiza~
das na Capital Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. (Pausa~)
S. Ex~ desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando,
O SR. AMIR LA,NDO (PMDB - RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma das
pregações mais freqüéri.tes do Sr. Ministro da Economia e
de sua equipe, desde o primeiro momento de sua investidura
no cargo, se caracteriza pela negação à idéia de pacotes pre~
concebidos de medidas económicas e ao aceno para uma ampla
discussão sobre alternativas de desenvolvimento para o País.
Não resta dúvidas de que tal postura deveria refletir no
mercado uma certa dose de alívio. Afinal, os agentes econô~
micos e a população em geral foram torpedeados, apenas
a partir do advento da chamada Nova República, com cinco
choques económicos (Cruzados I e II, Verão, Collor I e Collor
II), que congelaram preços e salários, alteraram políticas até
então consag~adas, confiscaram ati vos financeiros, entre outros "'choques".
- Sabe-se qUe os agentes económicos, principalmente aqueles ligados a setores ou segmentos que demandam investi~
mentos de mais longa maturação, vinculam suas decisões à
existência de regras claras e duradouras no que se refere a
políticas que possam lhes afetar no futuro.
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É cvidcni:c, também, que essas decisões não se cfcÚvam
a partir, apenas, do anúncio de dirctrizcs governamentais.
É necessário que o governo se revista da devida credibilidade

para inspirar os agentes económicos cm suas dccis6es de investimento. E, esse não parece ser o cenário observado nos últimos anos no País. Portanto, não é ncccss_ário recorrer aos
economistas para justificar a queda dos investimentos produtivos cm igual período.

O Brasil se tornou um pafs de atravessadores. Poucos
são os que se habilitam a produzir. A sobrevivência da maioria
dos brasileiros está, cada vez mais, atrelada à supcrposição
de margens de ganhos sobre a produção da minoria.
O Govern-o desmente medida~ conjunturais c não apresenta propostas de mudanças estruturais. E o País mergulha
na síndrome do choque dos pacotes. Nega-se de manhã medidas adotadas à tarde. Nega-se hoje o que já foi negado c
confirmado tantas outras vezes. O empresário arma-se contra
o congelamento de preços c contribui na montagem de um
círculo vicioso. O trabalhador continua desarmado frente ao
congelamento de salários, o que conforma um ar com sinais
de tensão latente.
O discurso da modernidade enseja a velocidade. A prática
do dia-a-dia sinaliza a lentidão c a contramão. E ao País
restam as alternativas do "ponto morto" ou do "abalroamento".
As vítimas deste descompasso são os algo mais de 50
milhões de brasileiros que vivem (ou que morreril) ria mais
estrita mi"sé-ria ou -c-m situação de pohrcza absoluta. as quase
três milhões de crianças nordestinas desnutridas c o nanismo
de uma população que cresce em contingente e diminui cm
altura.
Tudo isso enseja que o País reveja o seu paradigma.
É cada vez mais evidente a necessidade de mudanças de conteúdo e de modo de atuação do poder público. O momento
exige mudanças estruturais que permitam transformações profundas nos quadros cconômico. social, político e cultural.
Sr .. Presidente, Srs. Senadores. o distanciamento entre
o que o País exige e o que de concreto se propõe é perceptível
no dia-a-dia deste. PlenáriO. Afinal. temos ocupado o nosso
tempo analisando questões de ordens distintas: ·na discussão
de grandes temas nacionais e, contraditori!J.Jl!ente~ na avaliação de projetas específiCOs, pontUais, sétoriais.
Parece uma sinfonia orquestrada de manutenção do status
quo: mostra-se ao País que os grandes problemas nacionais
são plenamente conhecidos. ao mesmo tempo que se propõe
medidas de manutenção da realidade,
Um dos grandes temas que tenho trazido constatementc
a esse plenário e colocado cm discussão a nfvel nacional é
a questão ·agrícola.
Diz-se que o Brasil é um país eminentemente rural. Que
é rico cm recursos naturais que permitem urna agricultura
altamente produtiva. Entretanto. convive-se com a fome e
com a miséria. Com a ingestão de calorias e profefnas Considerada muito aquém do que define as _organizações interrlaciona"is de saúde. Com uma quebra de safra jamaís OOSeTVada.
Com a imporiaçáo de alimentos básicos. Em 1988, produzimos
71 milhões de toneladas de grãos. Em 1990, 56 milhões. Os
recursos já liberados para o financiamento da próxima safra
são menores do que se estima de perdas apenas na comercialização do arroz? milho e feijão, na safra do ano passado.
_Enfim, é o país na cOritra-mão.
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De po:-;se de números duplamente assustadores, os da
fome c os da falta de alimentos, o que se Poderia esperar
e,:m termos de propostas norte adoras da atividade rural? Também aí creio não haver necessidade de recorrer aos economi:o)tas e aos agrônomos para justificar a necessidade de uma
política agrícola sinalizadora de decisões de curto, médio c
Jóngo prazos. E, se imputássemos crédito ao atual governo,
abominaríamOs a idéia da emissão de um pacote. Afinal, paco~
te não significa. apenas, congelamento de preços e salários.
Significa uma estratég"ía precedida de uma concepção de realidade c de uma postura frente à mesma.
E, como era de se esperar, o Governo formulou mais
um pacote. Segundo o Sr. Presidente, "São mudanças estruturais, que devem promover profundas alterações no quadro
cconômico da agricultura nacional".
Antes de analisar o pacote propriamente dito. o que se
deve esperar de um conjunto de medidas concebidas para
alterar o status quo da agricultura brasileira, conforme palavras do Sr. Presidente da República.
Em primeiro lugar, os desequilíbrios da agricultura brasileira tém caráter regional. Desequihbrios e contradições. As
áreas eminentemente rurais são exatarnente aquelas que praticam a agricultura em moldes mais tradicionais. Mudanças
estruturais, no caso, implicariam um maior desenvolvimento
agrícola nas regiões hoje mais estagnadas.
Em segundo lugar, os desequiiíbrios têm caráter pessoal.
A renda agrícola se concentra nas mãos de grandes produtores
rurais. A concentração da propriedade rural e da renda tem
como contrapartida a expulsão crescente da pequena produção, a migração populacional para regiões de fronteira e o
inchamento das cidades. Mudanças estruturais significariam
uma ampla revisão da estrutura da posse e de uso da terra
e uma política agrfcola voltada ta~bém para os segmentos
produtivos hoje marginalizados. E promover o desenvolvimento da agricultura como um todo.
Finalmente. os desequilíbrios têm sua face setorial. Independentemente das questões regional e pessoal da distribuição
de renda. a agricultura é e sempre foi penalizada em relação
ao setor industrial. Ou. ainda, a modernização agrícola se
deu em função dos ditames da indústria de máquinas, equipamentos e insumos modernos. Mudanças estruturais significariam, então, transformar a agricultura de objeto a sujeito
de seu próprio desenvolvimento.
Afinal, as medidas contidas no pacote agrícola são suficientes para alterar esses desequilíbrios e concretizar as mudanças explicitadas pelo Sr. Presidente?
Creio que não. Em primeiro lugar, o pacote se c_orporífica
com medidas quase que exclusivamente de crédito rural. E.
sabe-se pela prática, que o crédito rural no Brasil tem sido
instrumento de concentração de renda. Porque discrimina regiões. categorias de produtores e tipos de produtos. Além
das intenções, não se observa no texto do pacote instrumentos
que permitam uma reversão de status quo. Sabe-se, também,
que o crédito rural. nos moldes utilizados, serviu até aqui,
não para promover o desenvolvimento agrícola, mas para consolidar a "modernização conservadora" da agricultura.
De onde partiram as principais vozes reivindicatórias do
pacote? Basta observar o noticiário dos principais jornais do
País para perceber que a grande exigência feita pelos produM
tores era exatamente maior oferta de crédito. O pacote se
constituiu. portanto, na confirmação de antigas reivindicações
de produtores. Quais produtores?
-
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A resposta a essa indagaçiio pode ser obtida na própria
cerimônia ele lançamento do pacote. No palácio c na descida
da rampa, grandes produtores c representantes de classe que
congregam, principafmcnte, os sctores mais desenvolvidos da
agricultura, scdim..los nas regiões mais prósperas. Na Praça
dos Três Poderes, a dcmonstraçi.io de força das indústrias
c dos revendedores de máquinas c implcmcntos, a aplaudir
as possihilidades de grandes negócios custeados com recursos
do crédito rural.
Do ponto ele vista regional, não são auspiciosas <.IS esperanças de que as regi6es mais pobres serão aquinhoadas com
recursos do Governo Fedem I. As principais harreiras formuladas cm pacotes anteriores não foram dcrruhada~. A modernização deverá continuar se! restringindo às proximidades dos
grandes centros urbanos, ahaixo do paralelo 13 c onde se
concentra a agricultur~t moderna, organizada c voltada principalmente para o mercado externo.
Do ponto de vista pessoal, os dcscquihbrios de renda
tendem a se reforçar tendo cm conta que a história é rica
em exemplos cm que o crédito, sem outros -instrumentos de
política de assistência técnica c extensão rural, significa a possi~
bilidadc de perda da própria eondiç<.io de pequenos produtores
rurais. Não se pode esquecer, tamhém, que a ohtcnç<ío de
crédito mio significa, necessariamente, sua aplicaçã_o na finali~
dade prevista. O suporte fiscalizador do Estaelo é insuficiente
para impedir o desvio dos recursos para outros mercados con:.;iderados mais rentáveis c de menor rísco.
Do ponto de vista setorial. ncio se vislumbra uma agricul~
tura orientadora de seus próprios destinos. O poder de pressão
da indústria de equipamentos c a pr<Spriã agroindustrlalizaçã(J
preocupada com a oferta da matéria-prima agrícola não apresenta sinais de reversão.
O que me parece cada vez mais tra~sparente· é- que o
produtor pobre continuaní produzindo para o consumidor pobre. Isso porque, de um lado, ele não encontra estímulos
para mudar sua pauta de produção. De outro, é pressionado
para produzir alimentos com preços controlados para que o
consumidor, com renda cada vez mais baixa, tenha coneliçócs
ele sohrcvivência. Mais do que isso: permite que o custo de
reposição da rn<.lo-dc~obra cm outros sctorcs seja baixo, reelundando cm lucros maiores c, conseqüentemente, ma:iorcs dcfa~
sagcns entre u sctor agrícola c o sctor industrial.
Mais uma vez a distância entre o discurso c a prática
é aprofundada. Ao invés de mudanças estruturais, maiores
diferenças regionais, pessoais c sctoriais de ganhos.
O crédito, que é a base do pacote anunciado, pode até
incrementar a nossa produção de gr~os. Mas não resolve,
ou até agudiza, os problemas da grande maioria dos produtores, das grandes desigualdades regionais c pessoais de renda.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, este é o meu País real.
É triste ouvir a viva voz de rcpi'escntantes do Governo no
sentido ele que não podemos aumentar os salários dos trabalhadores mais pohrcs porque o grosso de seu dinheiro adicional
seria orientado para comprar alimentos. Ao invés da alegria
por uma população melhor alimentada, a preocupação com
a inexistência de comida.
Por quc_não se produz a verdadeira necessidade de arroz,
de feijão e âe outros alimentos básicos"?
Porque quem antes produzia, agora expulso do campo,
engrossa as filas de consumidores de produtos cada vez mais
escassos.
Porque chegamos a perder a metade do relativamente
pouco que produzimos pela falta de assistência técnica que
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se já existiu, hoje desapareceu cm runção principalmente do

desmoronamento d<Js instituições púhlicas voltadas para os
pequenos produtores de alimentos.
Porque os estímulos de produção se canalizam cada vez
mais para proelutO!-i c regiücs mais nohres.
~ __
E mais triste ainda perccher que t!ssa é a realidade de
um país de dimensões continentais c com condiçües cdufo
climáticas invejáveis.
É lacónico ohscrvar que a extensão territorial antes de
se constituir cm potencial viahilizador da auto-suficiência, agudiza desequilíbrios c diferenciais de condições de vida.
Talvez, a abundância de terra c de outros recursos tenha
sido, realmente, um obstáculo para que o País repensasse
o seu paradigma. Porque o País, ao invés de enfrentar suas
crises utilizou o potencial de deslocamento no espaço de focos
de tensão social. E que, agora, parece chegar a um limite.
Nas rcgi6es nohrcs, o capital se acumulou. As populações
pohrcs se deslocaram cm um nomadismo indígena à procura
de sohrcvivência.
Nada do que aconteceu cm qualquer dos recantos deste
País pode ser atribuído unicamente ao aca~o. É o paradigma,
o modelo de desenvolvimento do país como um todo que
conforma os rebatimentos cm cada uma de suas suháreas.
_ Nesta trihuna, represento Rondônia. E, é por tudo isso
que, na realidade, cu represento o País. E é por isso que
m1o posso_ admitir discriminação.
Se existem, hoje, regi6es nobres é porque ao longo de
seu processo de crescimento o modelo de desenvolvimento
nacional assim o permitiu. E esse modelo certamente não
seria o mesmo se a economia dessas regiões nobres fosse
fechada. Portanto, é tcnelenciosa a idéia de que ao propor
açôes que incidl!m dirctamcntc nas regiôes mais descnvol~
vielas, as rcgiôes mais pobres seriam beneficiadas de forma
indircta.
Esse contingente populacional tão elirefenciado que se
deslocou c que hoje configura o meu Estado é o retrato do
país. São todos protagonistas c não meros coadjuvantes ou
figurantes da história do Brasil. E, se comungássemos .a idéia
de políticas diferenciadas, lá estariam os verdadeiros merecedores de benefícios dirctos c direciona_do:; pelo Governo. Porque a força que a muitos removeu para terras tão distantes
não foi gerada pela vontade própria. mas pelos estilhaços
de um modelo concentrador c discriminatório.
Mas cu não estou aqui a reiVindicar um pacote específiCo
para Rondônia. E não é somente porque sou, por prindpio,
contrário à idéia de pacotes e de outros choques. E porque
como parte integrante do desenvolvimento nacional, é exigência não só um ponto final nas sucessivas discriminações, como
também em qualquer política compensatória que mais se asse·
melha a uma esmola do que a urna alavancã de crescimento.
O primeiro passo é o País repensar o seu modelo de
desenvolvimento. Se ainda se pode considerar que temos algum resquício de plano de ação, a situação atual é de exaustão.
Portanto. o País necessita de um plano norteador de ações
de curto, médio e longo prazos. E é esse plano que deverá
sinalizar a nossa polftica agrícola. Que contemplará o devido
cquilíhrio entre a nossa necessidade de produção de alimentos,
a partir do objetivo da urgente minimizaÇão da fome, e de
produtos de exportação, visando atender às necessidades do
balanço de pagamentos.
Assumidas as prioridades como questões relativas ao crescimento e ao desenvolvimento do País como um todo, o melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais servirá
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Jc critério para a rcgion'alização _dn:-; ac;6cs c que deverão

ser assumidas como priorit<.írim1 para a consecução dos grandes
objctivos nacionais constanlcs do phmo de desenvolvimento.
É necessário que se erradique a síridromc dos pacotes.
Assim como é imperativo qul! sejam revistas as posturas frente
às regiões c aos Esta_c,Jm; vítimas de pragmatismos que, até
aqui, têm sido irresponsáveis.
Os grandes problemas nacionais assumem, cm Ro1u.lünia,
proporções relativamente maiores. Mas,_ Rondônia po!oisui um
potencial de desenvolvimento capaz não s6 de propiciar dias
melhores para sua população, mas também de contribuir cm
proporç6cs também m<tiorcs que as atuais para o pmgrcsso
nacional. A sua vocação agrícola mio pode.! se constituir. por
princípio, cm alvó de discriminação. O prohlcma, hoj~. não
se restringe à distância gcogr:Hica. Ele envolve uma postura
vicsada, tal qual as que tem oricntado os últimos pacotes
agrícolas. O País nao se.! restrínge ao tcrritôdo lilCaliza!.lo abaixo do paralelo 13. E o ~cu grande potencial est<1 cx:atamcnte
na sua variedade de climas, de solos c de tod;.~s as suas riquezas
naturais. E de sua gente!
Muito obrigado!
COMPARFCFM MAIS OS ,ÇRS. SFNADORF.S:

Amazonino Mendes -Cid Sabóia de Carvalho- llcnriquc Almeida - llydckel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan
Costa Júnior- Josaphal MHrinh<)- Jutahy MagalhD.es- I..avolsier Maia - Levy Dias.

O SR. PRI!:SIDI!:NTE (Aioxandro Costa) o tempo destinado ao Expedienti.:.
Prcst.mtcs na Casa 25 Srs. Senadores.
Passa-se à

Esgotado

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 94, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 2..'i3,. parágrafo único do Regimento lntc.!rno)
Discussão. em turno único, do Projc.!to de Lei da
Câmara n"94, do 1991 (n" 1.446191, na Casa do origem),
de iniciativa do Prc.!sidentc da Repúhlica, que dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentc.!s púhlicos nos
casos de enriquecimento ilícito no cxcrício de mandato,
cargo, emprego ou função na administração pública
dirc.!ta, indircta ou fundacional c.! (.h\ ouirás providências, tendo
Parecer, soh n" 4H4, de l'.J9l, da Comis.•ü1o
- de Constituição, Ju~t1iça e Cidadania, favorável
ao projeto, nos tc.!rmos do substitutivo que.! ofc.!recc,
acolhendo as Emondas de n'" 5, 16, 20, 21, 22, 24,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 49 o 50; c, om
parte, as de n\~" 1, 3, 4, 6, 9 17 c 34; contrário às de
n'" 2, 7, 8, 10, I i, 12, 13, 14, IS, 18, 19, 23, 25, 26,
36, 40, 41, 42, 46, 47 c 48; o pda prcjucialidado das
de n'" 43, 44 c 45.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --:- Os itens de
n"' 2 a 12, cm fase de votação, hc.!m como o itl!'JU 19, por
dcpl!'ndcr de votação, ficam com a apreciação adiada por falta
de quorum.
São os seguintes os itens cuja apwciaç:.io é adiada:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 171, DE 1989-COMPLEMENTAR
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado
n'·' 171, de 1989-Complemcntar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que.! ddinc, nos tc.!rmos do inciso I
do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para
fins de cálculo de participação dos municípios na receita do
imposto sohre operaçôcs relativas à circulação de Mercadorias
c sobre Prestaç:.io de Serviços de Transportes Intc.!restadual
c lntc.!rmunieipal c de Comu_nicaçc1o, kndo
PARECERES favorávois, soh n"' 428, do 1990, o 260,
de 1991, das Comissôl!'s
- de Assuntos Econômlcos? c
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 61, DE 1991
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n" 61, de 1991 (n" 5.8H5/90, na Casa de origem), de iniciativa
do Supl!'rior Trihunal de Justiça, que.! dispôc sobre.! a estruturaç:.1o das Categorias Funcionais de Agc.!ntc de Segurança Judici<iria, Atendcnte Judichirío c Agente de Tclccomunic:.tçôc.!s
c Elctricidadc dos Quadros de P_essoal Permanente do Con~c
lho da Justiça Federal c.! da Justiça Federal de Priinciró c
Segundo Graus, c dá outras providências, tendo
PARECER favorável, soh n" 431, de 1991 da Comiss.:io
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
PROJETO DE RESOLUÇÁO N" 22, DE 1991
Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n"
22, de 1991, que acrcscc.!nta parágrafo ao art. 62 do Regimento
Intc.!rno do Senado Federal, tendo
PARECERES, soh n.. 222,331 o 432, de 1991, das Comissões
- de Constituição, justiça e Cidadania; 1\' pronunciamento: favorável: 2\' pronunciamento: concluindo pelo nã<Htcolhimento do pedido de recxamc.!, por não encontrar cmbasamc.!nto regimental nem argumcntaç:.1o convincente para deferimento da prctc.!nsão~
- Diretora, favorável.
REQUERIMENTO N'' 490, DE 1991
Votação, cm turno único, do Requerimento n" 490, de
1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, solicitando,
nos termos regimentais, a inclusão, cm Ordem do Dia, do
Projeto de Resolução n\' 40, de 1991, de sua autoria, que
sUspende temporariamente os limitc.!S previstos no art. 3" da
Resolução n'' 58, do 1990.
REQUERIMENTO N" 680, DE 1991
Votação, cm turno único, do Rc.!quc.!rifnCtno n" 6HO. de
1991, do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando
tramitação conjunta para os Projetos de Lei do Senado n\"'
291 e 252, de 1991, de sua autoria c do Senador Marco Macicl,
respectivamente, que disp6em sobre sistema de partidos políticos e dão outras providências.
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a profissão de Assistente Social e dá outras providênREQUERIMENTO N' 697. DE 1991
cias.
Votação, enrtur:go único, do Requerimento no 697. de
PARECER, sob n'449. de 1991, da Comissão
1991, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno. _a ipclusão, em
·Em discussão. (Pausa.)
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 220, de 1991,
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
de sua autoria, que isenta de contribuição para a seguridade
-EnCerrada a discussão. sem apresentação de emendas,
social a entidade beneficente de assistência social que atenda _
o substitutivo é dado como definitivamente adotado. nos teraos requisitos que menciona.
mos. do art. 284 do Regimento Interno.
REQUERIMENTO W 698, DE 1991
É a seguinte a matéria aprovada:
Votação, em tl!rJ!O único, d~ Requerimento_ n9 6~.8. de
Art. lo É.livr~ o exercício da profissão de Assistente
1991, do Senador Nelson Carneiro, Solicitando, nos termos Social em todo o território nacional. observadas as condições
do art. 172, inciso I. do Regimento Interno,_ a iiiClus-ão, em estabelecidas nesta Lei.
Ordem do Dia, do Projeto de Leido Semido n' 258, de 1991,
Art. 2" Somente poderão exercer a profissão de Assisde sua autoria, que fixa o valor doS _títulOS públicos na compo- tente Social:
sição do preço para aquisíção de bens a serem alienados.
I -os possuidores de diploma em curso de graduação
em Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por
REQUERIMENTO N• 703. DE 1991
etabelecimento de ensino superior existente no País. devidaVotação, eiJl t~rno _único. do_ ~~querimento n<> 703. de mente registrado nO órgão competente:
1991. de autoria do Sendor Marco Maciel. solicitando. nos
II -os possuidores de diploma de curso superior em
termos regimentais, a transcrição, nos ari.al.S do Senado. dos Serviço Social. em nível de graduação ou equivalente, expeartigos publicados no Joroal do Brasil, edições dos dias 3 dido por estabelecimento de ensino sediado em país estrane 4 de outubro de 1991. de aucoria. respectivamente, de Dom geiro. conveniado ou não com o Governo brasileiro. desde
Marcos Barbosa e Dom José Carlos de Lima Vaz, comemo- que_ devidamente revalidado e registrado em órgão comperativos do centenáriO~de nascimento do escritor católico Jack- tente no Brasil:
son de Figueiredo.
. III- qs agentes sociais, qualquer que seja sua denominação com funções nos vários órgãos públicos, segundo o
REQUERIMENTO N' 772. DE 1991
disposto no art. 14 e seu parágrafo da Lei n• 1.889. de 13
Votação, em turno único. do Requerimento no 772. de
de junho de 1953.
1991, de autoria do Senador Esperidião Amin e outros SenhoParágrafo único. O exercício da profissão de Assistente
res Senadores. solicitando. nos termos regimentais, a criaç_ão Social requer prévio registro nos Conselhos Regionais que
de uma Comissão Externa. composta de 5 .Senadores. com tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado
o objetivo de analisar o problema dos aposentados e pensio- nos termos desta Lei.
nistas do INSS.
Art. 3o A designação profissionárde Assistente Social
REQUERIMENTO N' 791. DE 1991.
é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente.
An. 4~ Constituem competênCias do Assistente Social:
Votação. em turno único, do Requerimento n" 791. de
I -elaborar. implementar, exe~utar e avaliar políticas
1991. de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, solicitando,
nos termos regimentais e com ba_se no an. 50. da ConstitUição sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou
Federal. seja convocado o Senhor Ministro de Estado da Infra- indireta, empresas, entidades e organizações populares:
- II -elaborar, coordenar, executar e avaliar planos. proEstrutura, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para
prestar. perante o Plenário desta casa. informações sobre gramas e projetas que sejam do âmbito de atuação do Serviço
Social com participação da sociedade civil;
o fechamento do sítio geológico de Serra Pelada.
III -encaminhar providências. e prestar orientação soREQUERIMENTO N• 805, DE 1991
cial a indivíduos, grupos e à população:
IV- ocupar cargos efetivos ou en;I _comi_ssão, funções
Votação. em turno único. do Requerimento no 805. de
1991. de autoria do Senador Maurício Corrêa, sOlicitando, de asSeSsoria técn.icã, consultiva. dire-ção, chefia. supervisão
nos termos regimentais. a retirada do ProjetO de lei cjo_S~Ílado - e execução, em entidades públicas ou privadas prestadoras
de serviço social:
n' 262, de 1991, de sua autoria.
- V- orientar indivíduos e gurpos de diferentes segmentos
PROPOSTA DE EMENDA À
sociais no sentido de indentificar recurso·s e de fazer uso dos
CONSTITUIÇÃO N' 16. DE 1991
mesmos no antendimento e na defesa de seus direitos:
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
VI- planejar, organizar e admiriiStfar benefícios e Servido art. 358, do Regimento Interno)
ços sociais:
VII -planejar. executar e avaliar pesquisas que possam
Dá nova redaçáo ao caput do art. 64 da ConstituíÇãõ
Federal. institufndo a alternância no início de tramitação de contribuir {'ara a análise da realidade social e para subsidiar
projetas de origem externa. O_., signatário: Senador Alfredo ações -profissionais:
· VIII- prestar assessoria e consultaria a órgãos da admiCampos.)
·
·
nistração pública direta e indireta, empresas priVadas e outras
entidades. com relação às matérias relacionadas no inciso II
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item l3:
deste artigo:
IX -prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais
Discussão, em turno suplementar. do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Cârilarã. n~ 19, de em matéia relacionada às políticas so·cias, no exercício e n~
1991 (n• 3.903/89. na Casa de origem), que dispõe sobre defesa dos direitos civis. políticos e sociais da coletividade:
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X- planejamento. Organização e administ{aÇáo de serviços sociais e de unidade de serviço social:
XI -realizar estudos sócio-econórilicos 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. 5o ConstitUem atribuições privativas -do Assistente
Social:
I - coordenar, elaborar. executar. supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos. programas e__ Qrqjetos na área
de serviço social:
II- planejar. organizar e administrar programas 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-. peridas técnicas. laudos periciais~
informações e pareceres sobre matéria de sáviÇõ social:
V- assumir, no magístério'de serviço social tanto a nível
de graduação corno pós~graduação. disciplinas e funçõe_s que
exijam conhecimentos próprios e adquridos em curso de for~
mação regular:
VI- treinamento. av_aliação e supervisão dire'to de estagiários de serviço social:
VII -dirigir e coordenar unidades de en~ii:J.O _e__cursos
de serviço social. de graduação e pós-graduação: \TI II- dirigir e coo'rdenar associações.- núcleos. centros
de estudo e de pesquisa em serviço social:
IX- elaborar provas. presidir e cOmpor bancas de exames de comissões julgadoras de concursos OU ouúas formas
de seleção para assistentes sociais. ou onde sejam aferidos
conhecimentos inereiltes ao serviço sedai:
- X- coordenar seminários. encontros. congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço sOcial:
XI -fiscalizar O eXercício--profissional através àos- Cõnse~
lhos Federal e Regionais:
__-- _
XII- dirigir servi-ços técnicos de_ serviço social em utilidades públicas ou privadas:
XIII -ocupar cargos e funções de direção e fiscalização
da gestão financeira· em órgãOs e entidades representativas
da categoria profisSiOriã.l.
Ari. 6" São alteradas as denominações do atual Conselho Federal de Assistentes SoCiais- CFA-S e dOS Conselhos
Regionais de As5isten-tes Sociais - CRAS. para respectivamente. Conselho Federal de Serviço SoCiãJ- CFESS e Conselhos Regionais de Serviço Social - CRESS, __
Art. 7"' O COiiSelho Federal de Serviço Socíar....:... CFESS
e os Conselhos Regionais de Serviço So_cial- CRESS constituem em seu conjunto, urna entidade com personalidade jurídica e forma federativa. com o _objetivo básico de disciplinar
e defender o exercíciO da profissão de assistente social em
todo o território nacional.
§ 1"' Os Conselhos Regionais de Serviço Social -CRESS são dotados de autonorilia admiriistrativa e·finãriceira.
sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal. nos
termos da legislação _em vigor. _
_ _
§ 2"' Cabe ao Conselho Federal -de SerViÇO SoCíã.l CFESS e aos Conselhos Regionais de_ Serviço ·soéfa1 CRESS. representar. em juíiO e fora dele. os inte_:ú~sSes__gerais
e individuais dos assistente sociais. no- cumprimento desta
Lei.
. ..

Art. 8"' _Cornpt:te ~-9 C_onseolho Fe_d~.ral d_e_ ~e~rviço Socii).l
- CFESS. na qualidade de órgão normativo de grau superioi. o· exercício das seguintes atribuições:
I - orientar, disciplinar. normatizar. fiscalizar e defender
o exercício da profissão de assistente social. em conjunto com
o CRESS:
. .
. .
.
- . ..
.
II- assessofar c>S" CRESS sempre que se fizer necessário:
III -aprovar os Regimentos Internos- dos CRESS no
fórum máximo de deliberação do conjunto CFESS CRESS:
IV- aprovar o Código de Ê·nca. Profissional dos Assistentes Sociais juntamente_com os CRESS. no-f6illm máximo
de deliberação do conjunto CFESS,CRESS:
V- funcionar como Tiibunal Superior de Ética Profissional:
VI- julgar. em última instância. os re-cursos contra as
sanções impostas pelos CRESS:
VII -estabelecer os sistemas de registro dos profissio·
naís habilitados:
VIII -prestar a-SSessoria técnico-consultiva aos organis~
mos públicos ou privados. em matéria de serviço social:IX- disciplinar. fiscalizar e nonnatizar as atividades de
pessoas jurídicas de direito público ou privado que tenham
por objeto preponderante atiVidade? ligadas ãO sf.rviço sqcial.
Art. 9' OJór_um_máximo de deliberação da profiSsãopara os fins desta Lei. dar-se-á nas reuniõ.es conjunta_s dos
Conselhos Federal e Regionais. que inclusive fiXarão os limiteS
de sua competência e sua forma de convocaçãO.
Arr. 10. Competem aos CRESS. em sU.ãS respectivas
áreas_ de jurisdição. na qualidade de_órgão executivo e de
primeira instância, o exercício das seguintes atribuições:
I - organizar e manter o regi-stro profissional dos assis~
tentes sociais e o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas. ou de fins filantrópicos:
II- fiscalizar e disciplinar o exercíco da profissão de
assistente social na respecti~a região_:
__
III- expedir carteiras profissionais de assistentes sociais.
fiXando a respectiva taxa:
_ -- IV -zelar pela observância do Código de Ética ProfissiOnaL funcionando como Tribunais Regionais de Ética-Profis~
sional:
V- aplicar as sanções previstas no Código de Ética Pro-=fisSional:
VI- fixar. em assembléia da categoria. as anuidades que
devem ser pagas pelos assistentes sociais:
VII -elaborar o respectivo Regimento Interno e submetê-lo a exanie e aprovação do fórum máximo de deliberação
do conjunto CFESS CRESS. _ .
.
Art. 11. O Conselho Federal de Serviço Soc~al CFESS terá sede e foro no Distritci Federal.
Art. 12. Em cada capital de Estado. de Território e
no Distrito Federal. haverá um Conselho Regional de Serviço
Social - CRESS. _denominado segundo a sua jurisdição. a
qual alcançará. respectivamente. a do EstadO. a do Território
e a do Distrito Federal.
-

em

-f 1,- I'\ os EStadO-s o-U Territórios- que os profissionais
que neles atuam não tenham possibilidade de instalar um
Conselho Regional. deverá ser co_ns_rituída uma delegacia subordinada ao Conselho Re_gional que oferecer melhores condições de comunicaç_ão. fiscalização~ orientação. ouvido o órgão
regional e com homologação do Conselho FederaL
-~ _§ 2~ Üs ConselhO-s Regionais POderão constituir. dentro
de sua própria área de jurisdição. delegacias seccionaís para
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dcscmp'cnho de suas atribuiçõc.s executivas C de primeira insl<.lncia nas regiões cm que fo-rem instalados, desde que a arrecadação proveniente dos profissionais nelas atuantes seja suficiente para sua própria munutenç;.lo.
Art. 13. A inscrição nos Conselhos Regionais sujeita
os assistentes sociais ao pagamento das contrib~J,içõcs compulsórias (anuidades), taxas c demais emolumentos que forem
estabdccídos cm regulamentação baixada pelo Conselho Federal, cm deliberação conjunta com os Conselhos Regionais.
Art. 14. Cabe às Unidades de Ensino credenciar c comunicãr aos Conselhos RegioniiS-dc sua juriSdição os campos
de estágio de seus alunos c designar os assistentes sociais
responsáveis por sua supervisão.
Parágrafo ún-ico-. Somente os estudantes de serviço social, sob supervisão dircta de assistente social em pleno gozo
de seus direitos profissionais poderão realizar estágio de serviço social.
Art. 15. É vedado o uso da expressão "Serviço Social"
por quaisquer pessoas de direito público Ou privado que não
desenvolvam atividadcs previstas nos arts. 4" c 5" desta Lei.
Parágrafo único. As pessoas de direito público ou privado que se encontrem na situação mencionada neste artigo
terão o prazo de noventa dias, a contar da data da vigência
desta Lei, para processarem as modificações que se fizerem
necessárias a seu integral cumprimento, sob pena das medidas
judiciais cabíveis.
Art. 16. Qs_CRESS aplican1o as scgtifrtrcs -pe-nalidades
aos infratores dos dispositivos desta Lei:
1- multa no valor de uma a cinco vezes a anuidade
vigente;
II- suspensão de um a dois anos de cxerdcíó da profiss<.io ao assistente social, que no âmbito de sua atuação, deixar
de cumprir disposições do Código de Ética, tendo cm vista
a gravida~e da falta; _ ___ _ _ .
III- cancelamento definitivO do _registro, nos casos de
extrema gravidade ou de reincidência contumaz.
§ I'~ Provada a participação ativa oU cànivêilcia de cmpresas, entidades, instituições ou fir"mas imJjyiq~:~ais n,as 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.
§ 2'! No caso de reincidência na mesma infração no prazo de dois anos, a multa cabível será elevada ao dobro.
Art. 17. A Carteira de Identificação Profissional_expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social- CRÇSS,
servirá de prova para fins de exercício profíSsional c de Carteira de Identidade Pessoal, e terá fé pública em todo o território nacional.
Art. 18. As organizações que se regis_trarem nos
CRESS receberão um certificado que as habilitará a atuar
na área de Serviço Social.
Art. 19. 6 ConscJho Federal de Serviço Social CFESS será mantido:
I - por contribuições, taxas e emolument-os arrecadados
pelos CRESS, cm percentual a ser definido pelo fórum máximo instituído pelo art. 9" desta_ Lei;
II- por doações c legados;
III - por outras rendas.
Art. 20. O Conselho Federal de Serviço Social CFSSB e os Conselhos Regionais de Serviço Social- CRESS
contarão cada um com nove membros cfetivos: Presidente,
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Vice-Presidente, dois Secretários, dois Tesoureiros c três
membros do Conselho Fiscal, e nove suplentes, eleitos dentre
os assistentes sociais, por via direta, para um mandato de
três anos, de acordo com as normas estabelecidas .em Código
Eleitoral aprovado pelo fórum instituído pelo art. 9" desta
Lei.
Parágrafo único. As delegacias seccionais contarão com
três membros efetivos: um Delegado, um Secretário c um
Tesoureiro; e três suplentes, eleitos dentre os Assistentes Sociais da área de sua jurisdição, nas condiÇões previstas neste
artigo.
Art_. 21. Os membros da diretoria cfetiva do Conselho
Federal e dos ConSelhOs Regionais e das deiegacias seccionais,
quando houver interesse da respectiva entidade, serão libera~
dos integralmente do cargo c da função no serviço público,
ou do emprego público e privado, sem prejuízo dos direitos
c vantagens a eles correspondentes, enquanto durar o seu
mandato.
Art. 22. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais
terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infringir a:s disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão de assistente social.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24. Revogam-se as _disposições cm- contrário e, em
especial, a Lei n•' 3.252, de 27 de agosto de 1957.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 14:
Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto
Legislativo n·• 113, de 1991 (n•'l30/89, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Ajuste Complementar de Cooperação Científica c Tecnológica, no
Campo da Informática c Computadores, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discUssão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
J SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 15:
Discussão, em turno únicO, do substitutivo da Câ·
mara ao Projeto de Lei do Senado n' 223, de 1989
(n' 4.901/90, na Câmara dos Deputados), de autoria
do Senador Teotónio Vilela Filho, que dispõe sobre
a inclusão das creches e estabelecimentos similares nos
sistemas de ensino e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob n\' 459, de 1991, da Comissão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item~ 16:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado n•• 283, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que complementa o § 5\' do art. 40 da Constituição Federal e dá outras providências. (Dependendo
de pareçer _da Comi~SãO de Ass_~n!os_So~~a!~) _
Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro o parecer da
Comissão de Assuntos Sociais.
~ ~- _O SR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP. Para emitir parecer.)-_ Sr. Presidente, Srs. Se-fiadores, de iniciativa do eminente Senador Nelson Carneiro, o projeto de lei sob exame
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pretende regulamentar o § _5" do art. 40 da Carta cm vigor,
c.Jisposifivo que, nosTcrmos da justificação do Autor, "pcrma·
nccc corno letra morta, à falta de lei complementar que discipline a matérüt,..
Dispüc o dispositivo constitucional-4uc se intCnta regulamentar, verbis:

"Ar!. 40. .. ..........................-~··~·~"··~--o- benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos
do servidor falecido, até o limite estabeleCido cm lei,
observado o disposto no parágrafo anterior:"
O parágrafo anterior mcnciomuJodctcnlúõa quC aoS
ventos da aposentadoria deverão ser estendidos os reajuste$.
hcncfícíoS c-vantagC-ns concedidos aos servidores ~m atividade,
inclusive quando decorrente de transformação ou reclassificação dc cargos.
__
Verifica-se, portanto, que o projeto em exame se propõe
a dar aplicahilid'i.tdc. c eficácia a dispositivo ConstitucioÍlal concernente a direito assegurado à categoria dos s~rvidores públicos civis. no caso a ch~tmada pensão por morte.
§ 51'

Pro-

11
Liminarmente, cabe r~sS~tltar tiue a regulame~tação do
dispositivo constitucional ohjcto da prcscntc proposição já
recebeu tratamento legislativo adequado, eis que a matéria
se· acha exaustivamente disciplinada no Título VI (Da Seguridade Social do Servidor), da Lei n" R.ll2, de ll de dezcmhro
de 1990, que "dispõe sohre o Regime Jurídico do~ Servidores
Púhlicos CiviS da União, das autarquias c das fundações públicas federais".
Com efeito, o rCfCrido diploma. cm seus arts. 215 a 225,
regula diversos aspectos do benefício da pensão, inclusive
aqueles consubstanciados ~o projeto ~c lc_i sob_ exame, tornando imediatamente exigív~l. o direito _a~egur_~do pela Constituição.
Assim sendo, não resta dúvida de que, no que respeita
aos direitos dos servido~es púhlicos civis, o bc_ncfício da pensão
já recd'•'!U o pertinente tratamento fcgislati~o a_ ní~cl infraconstitucional, o que torna redundantes as disposições propostas no Projeto de Lei n'' 283/91.
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III
Poder-se-ia argumentar que a proposição -do eminente
Senador Nelson Carneiro, por utilizar a expressão servidor
público, ao invés de servidor público civil, tenderia a abr_anger
também as pensões militares, já que o § 10 do art. 42 da
Carta preceítuil aplicar-se aos servidores pablicos militares
e a seus pensionistas, o disposto no art. 40, §§ 4'-' c 5'1
Deve-se ..:.onsiderar, no entanto, que, a prevalecer o desiderato de reorientar o eScopo do projeto. de modo a fazê-lo
focalizar a pensão militar, _cStar-se-ia propóndo, na realidade,
um novo projeto, já que o nov-o eniOque implicaria ém formulação que levasse em conta as peculiaridades históricas da
pensão militar, especialmente as que dizem respeito às formas
de cálculo da contribuição do servidor militar, na atividade.
A propósito, registre-se a recente pro~ulgação da Lei
n'1 8.237, de 30 de setembro, que dispõe sobr(! a ~e~uneração
dos militares, cujo projeto original, de iniCiativa do Pod~_r
Executivo, teve como principal motivação a questão da pensão
militar.

IV

Em fa..:c do exposto, nosso parecer é pela prcjudicialidade
do Projeto de Lei do Senado n" 283, dc 1991, por versar
soóre matéria já disciplinada no ordenamento legal vigente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Tendo cm
vista o parcccr proferido pelo Sr. Relator, a Presidência declara a matéria prejudicada.
·· Vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Item 17
Discussãõ, em turno único, do Projeto de Rcsolução n" 8R, de 1991, (apresentado pela Comissão de
Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer
n" 489, úc 1991 ), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Xanxcrê (SC), a elevar temporariamente os limites
estabelecidos pelo item I do art. 3\', conforme o disposto
no § 1'', do art. 6" da Resoluçáo n'' 58/90, do Senado
Fcderal, no valor de cento e seis milhões, cento e cinqücnta c oito mil, trezentos e quarenta cruzeiros, a
preços de setembro de 1991.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Item 18
Discussão, em turno único, dos Pareceres n'·'~ 450
-a.-455, de 1991, d8. Comissão de Assuntos Económicos,
sobre a Mensagem n•• 269, de 1991 (n'' 560/91, na ori·
gcm), de 16 de outubro do corrente ano, pela qual
o $cnhor Presidente da Repúhlica submete à aprovação
do Senado a escolha dos Senhores Ruy Coutinho do
Nascimento, Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, José
Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soares, Neide Teresinha Mallard e Paulo Gustavo Gonet Branco, para
compor o ConseJho AdministrativO de Defesa Econô~
mica-CADE.
- Em diScussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDEN1'E(Álexandre Costa)- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia-.
Na presente sessão terminou o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução n" 87, de 1991, de iniciativa da Comissão Dirctora, que retifica a Resolução n'·' 33,
de 1991.
Ao Projeto foi ·apresentada uma emepda.
A matéria será encaminhada à Comissão Diretora para
exame da emenda.
É a seguinte a emenda apresentada:
EMENDA APRESENTADA AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO-N• 87; DEI99l
Que retlflca a Resolução n~ 33, de 1991, nos termos
do art. 235, 11, "f" do Regimento Interno.
D~-se ao projeto a seguinte redaçãO:
"Art. 1\' As áreas de especialização de "Eietrónica" e de '_'Telecomunicação" da denominação de
"Técnico Legislativo'' constantes do Anexo II da Resolução n'-' 87, de 1989, passam a denominar-se área de
..Eietrónica e Telecomunicações".
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Art. 2" O art. 2'', letra j da Resolução n'' 33,
de 1991, passa a vigorar com a seguinte rcdação:
j) oito para inclusão na classe inicial da categori<t
funcional de Técnico Legislativo - área de clctrónica

e telecomunicações.
Art. 3'!

São transformados cm cargos da

cate~

goria funcional de Técnico Legislativo, área de especia~
lização de auxiliar de enfermagem 10 (dez) cargos efeti-

vos vagos da categoria funcional de Auxiliar Legislativo, área de portaria, para preenchimento por concurso público.
Art. 4" Esta -resolução entra cm vigor na data
de sua publicação.
Art. 5" Rcv_ogam-st.: as disposições cm- contrário."

Justificação
A emenda visa, sem ir contra o ohjctivo da proposiç<1o,
agrupar as duas denorninaççõcs "clctrfmica e telecomunicação'', que figuraram equivocadamente no Anexo II da Resolução n1• S7. de 1989, c..la categoria funcional de Técnico Legislativo, como área única de "Elctrõnica c Telecomunicações"
expressão condizente com a atual realidade funcional.
O art. 2" é simples adequação do ohjetiv"o inericionado.
No art. 3'·' intenta-se -incluir. por transformação, cargos
existentt!s na catcgüria de Auxili<1r Legislativo, área de portaria, na categoria de Técnico Legislativo, área de especialização
de <1uxiliar de enfermagem, para viahilizar necessidade premente da Casa, que se ressente da ausência de pessoal especializado na área.
Sala das Sessões. 29 de novemhro de 1991. -Senador
Esperidião Amin.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)~ Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei da Câmara n'' 126, de 1990, (n'' 1.854/89, na
Casa de origem), que cria a Carreira de Apoio Técnico- Administrativo do Ministério Público da União e seus cargos. fixa
os valores de vencimentos e dá outras providências.
Ao projeto foram oito emendas apresentadas.
A matéria voltará à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, para exame das emendas.
São as seguintes as emendas apresentadas:
EMENDAS OFERECIDAS PERANTE A ME·
SA, NOS TERMOS DO ART. 235, /1, ti, DO REGI·
MENTO INTERNO, AO PROJETO DE LEI DA CÁ·
MARA N' 126, DE 1990 (N' 1.854/89, NA CASA DE
ORIGEM), QUE CRIA A CARREIRA DE APOIO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO MINISTé.'R/0
PUBLICO DA UNIÃO E SEUS CARGOS, FIXA OS
VALORES DEYENCIMENTOS E DÃ OUTRA!i
PROVIDÊNCIAS.

-

N•I-

Retlre·se do art. 2~, caput e§ 2\', a expressão "tabela"

J ustlficação
Com a aprovação da Lei n'' 8.112, de 1990, deixou de
existir Tahela de Pessoal do MPU, sendo os respectivos servidores incorporados ao seu Quadro de Pessoal.
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- N•lRctíram-sc as cxprcssôcs "c empregos" .. c .. "ou empregos" dos seguintes dispositivos:
Art. 2'-'. caput;
· Art. 2•', § I•';
Art. 2", § 2'';
Art. 3", § I'';
Art. 3'•, § 2'';
Art. 4•'
_-!_~~~i~ca_ç_ã~ __

O projeto cm exame é anterior à Lei n'·' 8.112, de II
de dezembro de 1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias c das fundações públicas).
Com a Unificação do regime jur(dico estabelecida pda
citada lei, os empregos já foram transformados em cargos.
Portanto, a referência a empregos tOrnou~se "inadequada
ou extemporânea e a eliminação dessa cxprcss.:lo aprimora
o Projeto do ponto de vista educacional, em nada alterando
sua substância
- NI'JSubstitua-sc, no art. 5", purágrafi) único, a expressão;
"a abril de 1990"
pela express~lo: "a julho de !991"

Justificação

Em face dos aumentos diferenciados concedidos pelo Governo no presente exercício, faz-se mister atualizar as tabelas,
a fim de que não haja substancial prejuízo rcmuncrattSrio
p~ra os servidores.
- N1'4No art. 7\', ln fine, substitua-se:
A expressão "serão regidos pelo Estatuto dos FuncionáriOs Públicos Civis da União".
Pela expressão ••ficam submetidos ao regime jurídico dos
servidores públicos civis da União".
Justificação
O chamado Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União (Lei n'' 1.711, de 1952) já foi revogado, estando agora
cm vigor a Lei n\' 8.112, de 1990, que dispõe sohre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias
c das fundações públicas federais.
Daí a necessidade de adequar-se o texto do projeto, que
é anterior à citada Lei n\' 8.112, de 1990. Obviamente, a mudança não altera em nada a substância do texto aprovado
na Câmara dos Deputados e a intenção dos legisladores, constituind_o, assim, mera modidificação redacional.
Dê-se ao art. 8'·' a seguinte redação:
"Art. 8'·' Fica incorporada, parcialmente, aos
vencimentos dos cargos integrantes da Carreira de
Apoio TécniCo-Administrativo do MPU, a vantagem
~ti_ada pela Lei n•' 7.761, de 25 de abril de 1989, rema·
nescendo o percentual de HO% (oitenta por cento),
calculado sobre o vencimento do respectivo padrão,
alterada sua denominação para Gratífi6!Ça:o-pelo Exercício de Atividades de Apoio ao Ministério Público
da União.
§ 1\' Os ocupantes de cargo em comissão, Função
Gratificada ou Gratificação pela Representação de Ga-
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binete farão jus à Gratificação pelo ~ExercíciÕ de Ativi-
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nuam regidos pela legislação vigente, até sua reestru~
tu ração.
Parágrafo único. Fica o Procurador-Geral daRe·
pública autorizado a proceder a transformação das funções do Grupo Direção e Assistência Intermediária
-DAI. em Funções Gratificadas- FG, nos termos
do art. 1' da Lei n' 8.116. de 13 de dezembro de 1990,
e da Lei no 8.216, de 13 de agosto de 1991, sem aumento
de despesa.

dades de Apoio no Ministério Público da União, no

percentual de 80% (oitenta por cento), calculada sobre
o vencimento do padrão IV da classe especiãl:
I - da Categoria de Técnico, para os Ocupantes
de cargo em comissão do Grupo Direçâo ·e AssesSoramenta Superiores - DAS, ou Cargo em Comissão
de Assessoramento- CCA; e
II -da Categoria_de Assistente, para o-s oçupantes de Função Gi'atlficada - FG, ou de Gratificação
Justificação
..
pela Representação de Gabinete- GRG.
_ Adequação à Lei no 8.112190 e à legislação citada na
§ 29 Para o· ocupante de carg'? er_n c_oi:i:lisSão, titunova redação dada ao artigo.
lar de cargo efetivo da Carreira de Apoio-TéC:nTcó_-AdSuprima-se o art. 11.
ministrativo oU pertinente ao Quadro Suplementar em
Justificação
extinção, será descontada do valor da GratificaÇão,
O art. 11 trata da contagem do tempo de serviço. na
apurada nas hipóteses do parágrafo anterior e conforme
transposição do regime celetista para o estatutário. Justificacritérios ali estabelecidos, respectivamente~- a parcela
va·se o dispositivo, quando da apresentação e do exame do
da gratificação eXtraordinária ~ncoipOtada ,ao respecProjeto, porque ainda não havía ocórrido a unifi_c~ção dos
tivo vencimentO ou a pa-rcela da Gratificação Ext_raorregimes.
--__ _
dinária (Lei no 7.761/89): o Procurador-Geral da RepúCom a publicação da Lei n9 8.1U, de 1990, fez-se a trans·
blica regulamentará o ato-necessário ao cumprimento
posição automática dos servidores cel_e_tistas _para -o regime
dessa disposição.
estatutáriO-; segundo normas ali definidas, inclusive quanto
à contagem do tempo de serviço.
Justificação
POrtanto, o arL 11 tom.oU·se inadequado e extemporâO projeto adotavã., â é-poCa, Padrões de vencimento comneo,
ficando prejUdicado. Por uma questão de boa técnica
patíveis com os do Poder Executivo para ca:rgõS com atribuições e responsabilidades de nível e complexidade_equiv~!entes, redacional- legislativa, deve simplesmente ser eliminado.
Dê-se aos Anexos I, TI e III a redação proposta a seguir.
procedendo a incorporação ao vendrileD.tó~ da gratificação
Justificação
extraordinária dos servidores do MPU.
Posteriormente, porém, foi aprovada a Lei ·n~ 8.216~ de
O projeto adotado, à época. padrões de vencimento com13-8-91, que introduziu alterações na estrutura da remUne- patíveis com os do Poder Executivo para cargos çom atribuiração do funcionalismo federal. atingindo também o pessoal ções e tesporisabilidades de nível e complexidade equivalentes,
do MPU.
. . . . .
, . .,
procedendo a incorporação, ao vencimento, da gratificação
Em conseqüência, há nece.ssidade de compatibilizar cotn extraordinária dos servidores do MPU.
esse novo diploma legal as tabelas de traf!sposição ede padrões
Posteriormente, porém, foi aprovada a Lei n" 8.216, de
de vencimento, além de manter uma parcela da gratificação 13-8-91, que introduziu alterações na estrutura da remuneespecial, atualmente percebida, que de fato ~ão est~ ip.çorpo- -tação do funcionalismo federal, atingindo também o pessoal
rada ao vencimento.
do MPU.
A Emenda não provoca aumento de despesa.
Em conseqüência, há necessidade de compatibilizar com
Dê-se ao art. 10 a seguinte red~ção: _ _
esse novodiploma legal as tabelas de transposição e de padrões
"Art. 10. Os cargos enn:omissão do yrupo Di- de vencimento, além de manter uma parcela da gratificação
reção e Assessora.inento Superiores -DAS. os Cargos especial, atualmente percebida, que de fato não está incorpoe-m Comissão de Assessoramento --CCA, e as "Gratifi- rada ao vencimento.
cações pela Representação de Gabitiete- GRG. contiA Emenda não provoca aumento de despesa.
M

-

ANT...XO I
(t\n. ] 0 da l.ei no , d_e
de
de l991)
Carteira de Apoio Ttcnico-AdmioistrattYo do
MiniltttKl PGbUco da umao

CalCJOria

'ReuiaJ

ctaue

Padrlo

Especial

lA IV
!AV
!AV
!AV

c
8

A

r...spcdat

c

AssistCDIC

B
A

Especial
Amiliat

c

B
A

lA IV
!AV
IA IV
lA IV
IAill
!AW
I A III

I A III

Ouantldadc

800

2.400

1.000
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ANEXO II
(Art. 2" da Lei nc
, de
de J99J)
Tabela de Traosposiçlio de Cargos
Situaçlin anterior
Categoria Funcional

Situaçlin nova
Referencia

Classe
Especial

Padrao

categoria

IV
ID

n
I

v
categorias funcionais de nf-

wl superior que integram o
Quadro Permanente do MPF,

do MPM do MPT e do
MPDFT

25
23e 24
22
20e 2J
J8 e J9
16 e 17
JS
J3 e 14
J2
JO e J1
08e09
06 e 07
02e OS

c

N
ID

n
I

v
B

Técnico

N
IIT

n
I

v
A

N
III

n
I

Especial

N
III
II
I

v

categorias funcionais de nfvel médio para as quais é requerido o 2.0 Grau, que íntegram o Quadro Permanente-

do MPF, do MPM, do MPT

e do MPDFT

31 e 32
29e 30
27 e 28
25e2ó
23e24
2J e 22
J9 e 20
J7 e J8
JS e J6
J3 e J4
J2
27 a 32
25e26
23e24

Categorias funcionais de nfvel mêdio para as quais é requerido o 1o Grau, que inte-

gram o Quadro Permanente
do MPF, do MPM, do MPT
edoMPDFT

2J e 22
J8 a 20
JS a J7
13 e 14
JO a J2
08e09
06e 07
03 a OS

c

B

N
III
II
I

Assistente

N
III
II
I

IV
III
A

n
I

Especial

c

III
II

I
III
II
I

ID
B

n
I

III

A

n
I

Auxiliar
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ANEXO III
(Art. 4° da Lei 0°

categoria

Classe
Especial

, de

de

de 1991)

Padrao

Valor (Cr$)

IV

583.119,62
555352,02
528.906,69
503.720,66

III
II

I

v

c

IV
III
11

I

T~cnico

v
B

IV
III
II
I

A

IV
III
II
I

v

IV

lli
Especial

II

I

v

c
ABSistente

IV
III
II
I

IV
B

III
II

I

470.766,97
448.349,50
426.999,52
406.666,21
387.301,15
368.858,24
344.727,33
328.311,74
312.677,85
297.788,43
283.608,03
267.755,50
252599,52
238.301,44
224.812,67
278.59!,84
265.325,56
247.%7,81
236.159,82
224.914,11
214.203,91

204.003,72
194.289,26
181.578,75
172932,14
164.697,28.
156.854,55
149.385,29

I

140.920,00
132.943,40
125.418,30
118.319,15

Especial

IJI
II
I

139.755,33
130.612,46
124.392,82

c

III
II
I

118.469,35
112827,95
107.455,19

B

III
II
I

102.338,28
95.643,25
91.088,81

III

86.751,25
82620,24
78.685,94

A

Auxiliar

A

IV
III
II

II
I

-

.
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A Presidencia designa para a sessão ordinária da segunda-feira, às
14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
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fins de cálculo da participação .dos. municípios na 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
- de Assuntos Econômicos; e
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
5
N• 94, DE 1991
(Em reg1rrie de urgência, nos termos do
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
art. 353, parágiafo único do Regimento Interno.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 223, DE 1989
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
Votação, em ~mo único, do substitutiVo da Câmara aQ
n• 94, de 1991 (n' 1.446/91, na Casa de origem), de iniciativa Projeto de Lei do~ Senado n' 223, de 1989 (n' 4.901/90, n~
do Presidente da República, que dispõe sobre as sanções apli- Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Teotõniõcáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento illcito Vilela Filho, Que dispõe sobre a inclusão das creches e estabeno exercício de mandato, cargo, emprego ou função na admi- lecimentos similares nos sistemas de ensino e dá outras proví~
nistração pública direta, iiidireta ou fundacional e dá outras dências, tendo
providências, tendo
PARECER favorável, sob n• 459, de 1991, da Comissãq
PARECER, sob n• 484, de 1991, da Comissãu
- de Educação.
"
- de Constituição, Justiça e Cidadania~ favorável ao projeto, nos termos de substitutivo que ofereCe, -aco-lhendo as
6
Emendas de n" 5, 16, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31,
PROJETO DE RESOLUÇÃO
32, 33, 35, 37, 38, 39, 49 e 50; e, em parte, as de n• 1,
N• 22, DE 1991
3, 4,-6, 9, 17 e 34; contrário às de n!" 2, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 36, 40, 41, 42, 46, 47 e 48;
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n!'
e pela prejudicialidade das de n9s 43, 44 e 45.
__22, de autoria do Senador Márcio Lacerda, de 1991, que acrescenta parágrafo ao art. 62 do Regimento Interno do Senado
2
Federal, tendo
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
PARECERES, sob n• 222, 331 e 432, de 1991, das Coe
N' 61, DE 1991
missões
.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
-de Constituição, Justiça e Cidadania; 1<:> pronunciamenn"' 61, de 1991 (n<:> 5.885/90, flã easaae origem), de iniciativa to: favorável; 29 pronunciamento: concluindo pelo não acolhimento do pedido de reexame, por não encontrarembasamento
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a estrutud f
ração das Categorias Funcionais de Agente de Segurança Judi- regimental nem argumenta-ção convincente para e erimento
da pretensão;
·
ciária, Atendente Judiciário e Agente de Telecomunicações
-- Diretora, favorável.
e Eletricidade dos Quadros de Pessoal Permanente do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e
7
Segundo Graus, e dá outras providências, tendo
PROJETO
DE
RESOLUÇÃO
PARECER favorável, sob n• 431, de 1991, da Comissão
N• 88, DE 1991
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
(Incluído em Ordem do Dia nos· termos
3
do art. 281 do Regimento Interno.)
PROJETO DE DECRETO
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
LEGISLATIVO N' 113, DE 1991
88, de 1991 (apresentado pela Comissão de Assuntos EconÔ'
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis- m.icos como conclusão de seu Parecer n~ 489, de 19~1}, que
lativo n• 113, de 1991 (n' 130/89, na Cãmara dos Deputados), autoriza ã Pi-efeitura Municipal de Xanxerê (SC), a elevar
que aprova o texto do Ajuste Complementar c:Ie Cooperação temporariamente os limites es_tabelecidos pelo item·I do art.
Científica e Tecnológica, no Campo da lnforrriátlca e Compu.: 3<:>; conforme o disposto no § 19 do art. 69 da Resolução n;
tadores, entre o Governo da República Federativa do Brasil 58/90, do Senado Federal, no valor de cento e seis milhões,
e o Governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cento e cinqüenta e oito .mil, trezentos e quarenta cruzeiros,
a preços de setembro de 1991.
celebrado em Brasília, em 6 de junho de 1989~ tendo
PARECER favorável, sob~ n• 409, de 1991, da Comissão
- de Relações Exteriores e Deresa Nacional.
8
4
REQUERIMENTO N• 490, DE 1991
PROJETO DE LEI DO SENADO
Votã.Ção, em turno único, do Requerimeiiio n9 490, de
W 171, DE 1CJ89:COMPLEMENTAR
1991, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, solicitando,
Votação, em turno único, do ProjetO de Lei do Senado nos termos regimentais, a inclusão, em Ordem do Dia, do
n9 171, de 1989-Complementar, de autoria do Senã.dor Fernan- Projeto de Resoluç"o n"' 40, de 1991, de sua autoria, que
do Henrique Cardoso, que define, nos termOs -do inciso I suspende temporariamente os limites previstos no art. 3 9 da
do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para Resolução n• 58; de 1990.
~ ,,. , • ·
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9
REQUERIMENTO No 680, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n" 68Q, de
1991, do Senador Fernando Henrique Cardoso, solícitando
tramitação conjuntª" __pª"ra os Projetes de Lei do Senado n~
291 e 252, de 1991, de sua autoria e do Senador Marco Maciel,
respectivamente, que-dispõem sobre sistema de partidos políticos e dão outras providências.
10
REQUERIMENTO N' 697, DE l991 ~
Votação, em turno único, do Requerimento n<~ 697, de
1991, do Senador Nelson Cãmeito,--solicitando, nos -termos
.do art. 172, inciso
âo RegiinentO lnteinÕL a inclusão, em
Ordem do Dia, do Projeto de-Ld-do Sefl3.dõ D-;220, de 1991,
de sua autoria, que isenta de contribuição para a segUridade
social a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos requisitos que menCiúna-.
11
REQUERIMENTO N• 698, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 698, de
1991, do Senador Nelson Carneiro, sOiidtã.~ndo, nos termos
do art. 172, inciso I do Regimento Interno, a inclusão, em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 258,~ de 1991,
de sua autoria, que fixa o valor dos título_s público~ na composição do preço para aquisição de bens a serem alienãdos.
12

t:

REQUERIMENTO N' 703, DE i991
·Votação, em turno único, do Requerimento n<? 703, de
1991, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, dos
artigos pUblicados no Jornal do Brasil, edições dos dias 3
e 4 de outubro de 1991, de autoria, respectivamente, de Dom
Marcos Barbosa e Dom José Carlos de Lima Vaz, comemorativos do centenário de nascimento do escritor católico Jackson de Figueiredo.
13
REQUERIMENTO N' 772, DE 1991
Votação, em turno_único, do Requerimento n 9 772, de
1991 ,<le autoria do Senador Esperidião Amin e outros Senhores Senadores, solicitando, nos termos regime_ntais, a criaçãç
de uma Comissão Externa, composta de 5 Senadores, com
o objetivo de analisar o probl~ma dos aposentados e pensio-~
nistas do INSS. ~ ~
14
REQUERfMENTO No791; DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento 11~ _7_91, 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 InfraEstrutura, Doutor João Eduardo Cerdeira de Santana, para
prestar, perante o Plenário desta Casa, informações sobre
o fecl:iãmento do sítio ge-ológico de Serra Pelada.
15
REQUERIMENTO N' 805, DE 1991
Votação, em turno único, do Requerimento n9 8Q~, _â_e
1991, de autoria do Senador Maurícío Corrêa, solicitando,
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nos termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei dÕ Senado
·nv1.62, de 1991, de sua autoria.

16
MENSAGEM N' 269, DE 1991
(Escolha de autoridades)
Discussão, em turno único, dos Pareceres n~"' 450 a 455,
de 1991, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n'269, de 199} (ni 560/91~ na origem), de 16 de outubro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à aprovação do Senado a escolha dos Senhores Ruy
Coutinho do Nascimento, Carlos Eduardo Vieira de Carvalho,
José Matias Pereira, Marcelo Monteiro Soares, Neide Teresinha Mallard e Paulo Gustavo Gonet Bra.nco para cõmpotem o Conselho Administrativo de Defesa Económica- CADE.
17
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N9 126, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.)
DiScUssão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 126, de 1991 (n' 18, de 1991, na Câmara dosDeputado::;), _que_ aprova o ato- que outorga concessão à Rádio Universal de Morrinhes Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem -direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Morrinhas, Estado do
Ceará. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação.)
18
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N9 127, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 172, II, d, do Regimento Interno.)
DiSCUSsão, em turno úiiíco, do Projeto de Decreto Legislativo n' 127, de 1991 (o' 10, de 1991, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão â Rádio Sociedade de Soledade Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Soledade, Estado da Paraíba. (Depen_dendo de parecer da Comissão de Educação.)
19

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 16, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 358 do Regimento Interno.)
Dá nova redação ao caput do art. 64 da Constituição
Federal, instituindo a alternância no início de tramitação de
projetos de origem externa. (1' signatário: Senador Alfredo
Campos.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Nada mais
__ havendo a tratar. declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9h25min.)
ATO DO PRESIDENTE N• 799/91
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimenta] e regulamentar. em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que~ consta do Processo n' 1.303/91-0,resolve aposelltar, voluntariamerite, Wandel'Iey da Silva, matricula 0728,
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Especialista em Indústria Gráfica Legislativai'Técnicas, PriM

meira Classe, PL M21, do Quadro Permanente d9, Cc~_ntro
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos dos
arts. 40, inciso III, alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, 186, inciso III, alínea "a", e 192, inciso
II, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 28 de novembro de 1991. -Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDE~TE N• 800(91
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, e:m ·conforritidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretóra: it 9 2, de 4 de aprii de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n' 0937191-6, resolve aposentar, por invalidez, com proventos proporcionai~ ao t~~po
de serviço, Vlair Gomes Ferreira, matrícula 0451, Espe-ctahsta
em Indústria Gráfica -LegislativatrécniCas,- Segunda Classe,
PL M17 do Quadro Permanente do Centro Gráfico do Senado
Federal'- CEGRAF, nos termos dos arts. 40, inciso I, da
Constituição da República Federativa do Brasil, e 186, inciso
I, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990. .
Senado Federal, 28 de novembro de 1991.- Mauro Renevides, Presidente do Senado Federal.
•

ATO DO PRESIDENTE N' 203-A
Aposentou Sara Ramos de Figueiredo, publicado
no DCN, Seção II, de 23-2-91:
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir as vantagens da Resolução SF n' 21, de 1980 e excluir os arts. 490
e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 29 de novembro de 1991. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
CONCURSO PÚBLICO
Protocolo de Intenções FUB/Senado Federal
EDITAL N• 01191
O Senado Federal e a Fundação Universidade de BrasíliaFUB - tornam púbHco que realizarão seleção po-r Concurso
Público para o preenchimento de vagas no quadro de pessoal
. ..
do Senado FederaL
O Concurso será regido pefo presente Edital e executado
pela Diretoria de Acesso ao EnsinO Supe!ior (DA~). da Universidade de Brasília.
L Dos Cargos
-~
__
1.1- Categoria Funcional- Analista Legislativo
1.1.2 -Área de Especialização:
L 1.2.1 - Taqufgrafo
. __ . __
-Lotação: Exercício exclusivo na Subsecretaria de Ta_
quigrafia.
-Número de Vagas: 15 (quinze)
-Salário: Correspondente ao inicial da Categoria Funcional
-Pré-requisitos:
a) Escolaridade: Ser portador de Diploma de Curso Superior credenciado pelo Conselho Federal de Educação ou
habilitação legal equivalente ..
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b) Estar ·habilitado a traduzir o t~~t? _taquigrafado cm
máquina datilográfiCa elétrica.
_ _
· · 1.2- Oiteg"õriã FunciOrial -Técnico LegiSlativo
· LU - Área de Especialização
_
1.2.1.1- Trãtisportes (Motorista)
·
- Lq_~a,ção; Exercício exclusivo no Serviço de Transporte
-- -Número de Vagas: 30 (trinta)
-:-Salário: Correspondente ao iniciar da Categoria Funcional
- Pré-iequisitôs:
a) Escolaridade: 2' grau completo.
b) Carteira Funcional de Habitação, Categoria "D".
c) Conhecimentos de Mecânica, Elétrica de automotores
e Legislação de Trânsito.
1.2.1.2 -Segurança
-Lotação: Exércício exclusivo no Serviço de Segurança
-Número de vagas: 25 (vinte e cinco)
-Salário: Correspondente ao inicial da Categoria Funcional
-Pré-requisitoS:
a) Eseolaridade: 2' grau completo.
b) Estar habilitado a dirigir veículos de passeio, caminhonetes e simil8.res.
2. Das Inscrições
_
2.1- Período: 12 a 20 de dezembro de 1991 (à exceção
..
dos dias 14 e 15112, sábado e domingo).
2.2- Local eHorário: Campos da VnB -Entrada Norte do Instituto Central de Ciências (ICC), das !Oh às 16h
(horário corrido).
2.3- Taxa de Inscrição:
Para a categoria funcional de Analista Legislativo-TaquígrafO _:.: Cf$ 20.000,00 e para a categoria funcional de
Técnico Legislativo-Motorista e Segurança- Cr$10.000,00
a ser depositada em qualquer agência do Banco do Brasil
SIA, na conta n"' 55.568.041-X, Universidade de Brasíiia!DF,
código 3603-X, para os candidatos do Dístriio Federal. Não
haverá em qualquer hipótese devolução da referida taxa.
2.4 -Condições para a inscrição.
2.4.1 -Ser brasileiro ou português em igualdade de direitos com os brasileiros. No caso de portugueses, deve set comprovada a condição de igualdade e gozo dos direitos políticos.
2.4.2- Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, até o
último dia de insrição (20 de dezembro de 1991).
2.4.3- Apresentar cópia legível (que será retida) da Carteira de Identidade ou documento equivalente, com validade
em todo território nacional, cujo original deverá ser apresentado no dia e local de realização das provas.
.2-.4.4 ~Comprovar o pagamento da taxa de inscrição.
.2.4.5- Declarar que possui os documentos comprobatórios dos pré-requisitos. Esta declaração será feita f!Orescrito,
- em formulário próprio, fornecido no ato da inscrição. Estes
documentos ser;io-e:xigidos no momento em que os candidatos
·selecionados forem chamados para admissão.
2..4.6- Serão anulados, sumariamente, a inscríção e todos. os atos dela decorrentes, se o candidato, quando solicitado, não comprovar que no ato da inscrição satisfazia aos
pré-requisitos e·_Condições estabelecidas para o Concurso.
2.4. 7- Estar quite com a Justiça Eleitoral para ambos
os sexos e com o Serviços Militar para o sexo masculino.
2.4.8- Aos candidatos abrangidos pela Lei n' 8.112190,
art. 59,§ 29, é assegurado o direito de se inscreverem, sendolhes reservados até 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas
no Concurso Público.
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Os candidatos deverão declarar, quando da insM

crição, serem portadores de deficiência, espeCificando-a, e
submeterem-se, quando convocados, à perícia médica por junta oficial do Senado Federal, que terá decisão terminativa
sobre a qualifiéação do ~ndidato. comO deficierite ou não,
e o grau de d~fi_ci~1_1C~a ~e_~c~~a:'_'!t~_p8:ra_ó ~xe-~c_ício do cargo.
2.4.8.2 -A inobservância do disposto .no subitem anterior acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas
aos candidatos em tai~ condições.
2.4.8.3 -Na inexistência de candidatos deficientes, ou
no caso de reprovação desses, as vagas serão preerichidas
pelos demais concursados, obedecendo à ordem de classificação.
2.4.-9-..,... A inscrição poderá ser feita por Autorização,
a terceiros, devendo_ conter o Cargo,a que concorre a estar
acompanhada da cópia legível da identidade do candidato.
2.4.10- Para Os candidatos n_ão-residente_s JlO Distrito
Federal, a inscrição poderá ser feita através da _ECT-Empresa
de Correios e Telégrafos -somente por me1o de SEDEXEncomenda Expressa, endereçada à Diretorla de Acesso ao

Thqufgrafo

Motorista

Segurança

Ensino Superior da UnB, Campus Universitáriõ, Asa Norte,
Brasflia-DF, CEP 70.910, colocando no envelope:
a) cópia legível da Carteira de Identidade;
b) Cheque nominativo- nO valor da taxa do cargo, em
favor da Direto!ia de Acesso ao Ensino Superior-DAE/UnB;
c) endereço completo e telefone, com CEP-e DDD, para
correspondência;
d) solicitação de inscrição de próprio punho, coforme
modelo a seguir;
Eu, ...... , atendendo às condições contidas no Edital n~
01/91- Senado Federal, solicito à DAE-UnB minha inscrição
no Concurso Público concorrendo à vaga do cargo ...... (se
deficierite declarar o tipo);
e) somente serão aceitos pedidos de inscrição que sejam
postados até o dia 20 de dezembro de 1991.
2.4.11- É vedada a inscrição condicional.
- 3~ Das Provas
3-.1.- As provas objeÍivas e prátíCas serão realizãdas no
Distrito Federal em data a ser divulgada posteriormente, de
acordo com o quadro a seguir:

Prova

Cargo

Novembro de 1991

Peso

Caráter

Português

3

Eliminatório

Legislaçao e Conhechnentos Gerais

2

Classificatório

Prática

5

Eliminatório

Português

2

Classificatórío

Lesislaçao e Conhecimentos Gerais

3

Eliminatório

Prática

5

Eliminatório

Português

2

Classificatório

Legislaçao e Conhecimentos Gerais

3

Eliminatório

Prática (curso)

5

Eliminatório

3.2 ~Os locaiS"ehOiá!ícis-êias provas, bem como Informa~ exceto para o cargo de Taquígrafo, em que serão habilitados,
ções complementares, serão divulgados n~:r Quadro de A vises - para a Segunta Etapa, um número de até 10 (dez) candidatos
da DAE-Diretoria de Acesso ao EnsíD.o-·Superior da UnB, por vaga, segundo a classificação obtida.
no Diário do Congresso Nacional, no Diário Oficial da União
;U.b) Segunda Etapa:
e nos Classificado~ qos jornais dO Djstritõ Fede-ral, no dia
_Essa etapa constará das provas práticas, com caracte24·1-91.
rísticas específicas para cada cargo, com notas de O a 100
(zero a cem), consideradas as frações <úé- déciri10.
3.3 ~As provas realizar-se-ão em duãs etapas, a saber:
. 3.4- O não comparecimentO a qualquer das provas im3.3.a) Primeira Etapa:
.
plicará a exclusão do candidato do Concurso tornadas sem
Para cada cargo; separadamente considerado, serão apli- efeito as provas porventura já prestadas.
'
cadas provas objetivas, abrangendo o conteúdo programático
3.5 -Todas as provas serão feitas sem consulta a qual~
definido no texto das- ~·InstruçõeS do Cãrtdidato". Essas provas quer material.
terão caráter eliminitório e classificatório, visandO ·a iimã pri3-.6- As provas objetlvas serãO" compos-tas de questões
meira seleção dos candidatos. Serão habilitados para a Segun- dos Tipos A e B, conforme ilustração a seguir:
da Etapa um número de até 5 (cinco) :C.ari~idatos f'Or vaga,
3.6.1 -Questões do Tipo A

3. 7 -A transcrição das respostas da Folha de Rascunho
para a Folha de Respostas será obrigatória e seguirá o modelo
abaixo:

Nas questões 1 e 2 marque:
Itens Certos na coluna I
Itens Errados na coluna II.

I

fll
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' '

III

I
III

III

III

111

III

I

t

llt

10

III

I

11

III

I

12

III

I

lJ

III

I

t•

III

I

li

III

I
11

Cll Clllla CZ>Ica CCICO Qlt::l CCIQ C::ICC CCIQ c;::l!C> CCICC CCICC CC! C> CCICC CCIQ CCICC CC!
a CCIIXl a.IIXl a:IIQ C::U::l' a:IIQ OIQ a:liC:: C:::C:: C:>lc:l COIQ C:>! C ::lc:l C::: C ::10 C:>l

CD DIC:D
CD-CD CltiD
O CCICZI
CD CCICI)

-CD
CCICC
GXCII
ClliCI:l
CI)ICI:l

a:I!C
CliCO
Olt::l
alla:l
cela:>

a:liC::
Cllal
a:IICC
CIIC:>
BICI:l

C::ICD
CliCl
a:IICD
CCICZI
CCIQ

C)ICD
a>ICO
c:DICD
CCIIXl
Cl)la:l

a:ll<l:l
Cll=>
!l)ICD
C:>lõl:l
a:lla:l

C)ft::l
a>ICC
CCIIXl
a>ICI)
a:lla:l

a:>l=>
CZ>ICQ
CCI!l)
CCICI)
a:lla:l

CCI=> =>IQ =>I=> =>ICC
CZ>ICC CZ>ICZ> Cll=> CZ>ICI
CCICI:l CI:IICI:l CI:IICI:l =>la:l
Cl)jCI:) CI)ICC CliCI) CCICZI
a:lla:l CCICJ:I a:lla:l CCICC

C>t=>
C>ICC
Cl:lla:l
CCJCI)
CCICC

CCI
Cll
a:>l
CDI
CCI

= ====Cite:: oro cto =i= ct= eto: ozo ct= =r= :::= ct::= =r= c:oi

CD CCICC CCICD a:>lal a:lla:l CCICl CCICC a:>! CD CDICD CDICl Cllal Cllal Cllal CCitD r:llta:l CD!

m a::rtCD

CDta:::t

mtc.

~rc:o

t!!'t-

..._,'!!)

a::t-

Obs: Na transcrição das respostas na -Folha, cujo preenchimento é de inteira responsabilidade do candidato, devem
ser tomados os seguintes cuidados:
a) trazer lápis de grafite no;o 02 para preen-Chimento da
Folha;
~
b) preencher inteiramente os -espaços destinados às respostas, com nitidez;
c) não_ dobrar, não amassar, nem rasurar a Folha. Não
usar borracha;
Obs: Marcações incorretas e uso de canefã Ou de lápis
fora da especificaçãO redundarão em prejuízo para o candidato.
4. Dos Critérios de Avaliação e Classificação
4.1- Todos os candidã.tos terãO suas provas objetivas
corrigidas através de processamento eletrónico, sendo que
esta correção obedece aos passos a seguir.
4.2- CompiltaÇãõ- do número de concordâncias, discordâncias e de respostas nulas marcadas pelo candidato.
4.3 -Cálculo, para cada candidato, do valor de RQ.
Em questões do Tipo A:

em que:

-tc:tl

:t:~ta:::'l

1:::rm:o mr- --r a:~ a:na:::

~ta:::

":C!

em que:
ROi = Resultado na questão i
i = 1,2 .... NQ
4.5- Após a correção das provas objetivas (questó:es
Tipo A e B), será desclassificado o candidato que obtiver:
4.5.1- Acerto inferior a 20% dos itens das questõe~
tipo A das provas objetivas, constante do quadro 3.1.1.
4.5.2- Para os candidatos classificados, serão calcula..
dos:
~ 4.5 .3 - A Média Aritmética (RP) e o Desvio-Padrio
(DP), das notas RP dos candidatos, por cargo.
4.5.4- O afastamento Padronizado (AP) em cada cargo,
pela fórmula:
·

AP

=

RP-

RP

DP

~ ~ 4.5.5 ~ Calcular-se·á, para cada candidato, o~ Escore

Padronizado (EP) em.cada um dos cargos, do seguinte modo:
EP=APXlO
·-· .4.5..6- Calcular-se-á, para cada candidato, o argumento
final (B) de classificação obtido no conjunto das provas, pela
fórmula:
t,

RQ = Resultado da questão
NI = Nllmero de itens da questão
C = Número de concordâncias com o gabarito
D = Número de discordâncias com o gabarito
Observações:
a) RQ tem valor máximo + 1 e mínimo -1
b) Deixar em branco um item ou marcar concomitantemente Certo e Errado não Acarretará concordância nem
discordância.
Em questão do Tipo B:
-Marcar corretamente de acm:do com o gabarito, acarretará RQ = r; caso contrário RQ
O.
4.4- Cálculo, para cada candidato, do Resultado da Prova (RP), pela soma algébrica de seus resultados RQ:

=

NQ

RP

=

l:

=

RQI
1

~rr--'------
l:
EPi x Pi

=

1

PI = Peso de cada prova
NP = Número de provas
4.5. 7-Os candidatos serão, entãO, ordenados de acordo
com o argumento final, e, em obediência ao item 3.3.a.),
convocados para a 2• Etapa do pro~sso.
.
4.5.8- Após a realização das provas da 2• Etapa, caiCU•
lar-se-á novo argumento final de classificaçáo do candidato,
assim:

B'

=B

+ N P P
N p p

PI

* Pi

em que
de Prova Prática
= Peso da Prova

= Nota
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seiã0-0úieli3.-dõs de- acordo com

seus argumentos fiiúiis em cada tipo de cargO, Pelo valor descrescente de B.
4.5.10- Quanâo houver empate, terá prioridade o can~
didato:
~
a) com menor Desvio Padrão dos Escores Padronizados
no conjunto das 2 provas objetivas;
· b) com maior nota na Prova Prâtici; _
_ ___ _
c) com maiot sorna dos Escores- Padronizados;
- nas provas de peso 5;
-nas provas de peso-3.
5. Das Disposições Gerais
_
_ _ __ _
5.1 -A inscrição do candidato implicará aceitação das
nonnas para o concUrso, contidas neste e em outros Editais
a serem publicados.
5.2-A DAE-UnB, em hipótese alguma, aplicará prova
fora do espaço·fíSicó-pnideterminado no Edital. Também não
permitirá que as marcações na Folha de Resposta e a Redação
de Texto sejam feitas po{ o-utra pessoa, mesmo a pretexto
de deficiência ou limitação física.
5.3- O resultado final do concurso _será homologado
pelo Presidente do Senado Federal.
5.4- Os resultados do concurso serão publicados no Diá~
rio do Congresso Nacional e/ou Diário Oficial da União e
~
afixados na DAE.
5.5.....,... Eventuais recursos devem ser encaminhados- â Di~
retoria de Acesso ao Ensino Superior (DAE), até 3 (três)
dias úteis após a publi~ç~<? dos result~rl;os, no h?rário de
8h30min às l!h30min e 14h30min às 17h.
5.6- A aprovação e a classificação no concurso geram,
para o candidato, apenas a expectativa de direito â admissão
no limite das vagas definidas neste Edital, observadas as dispo~
sições legais e o interes~ e conveniência do Senado Federal.
5.7 -A admissão fica condicionada à aprovação em ins~
peção médica a ser realizada pelo Serviço Médico do "senado
Federal, e ao atendimento das condições constítucíon_ais e
legais. No ato da admissão, serão exigidos todos os_ documentos declarados pelo candidato.
Exigem-se também:
-Inexistência de vínculo empregatício em cargo público:
~ ·
-Não ter sido determinado por justa causa.
5.8- O concurso terá validade de 2 (dois) anos a contar
da data da homologação, podendo ser prorrogado por mais
2 (dois) anos do Senado Federal.
~ ~
~
5.9-- O candidato não poderá ter sido condenado defiilitivamente ou estar respondendo a processo administrativo
ou criminal.
_
5.10- OS -cãsõS Ser3.o resolvidos_ exci~sivamente pela
DAE da Universidade de Brasília.
5.11 - Jornada de trabalho: 40 horas.
5.12-Ao Senado Federal fica reservado o direito, dentro do prazo de validade do Concurso, de convocar, entre
os classifiCados nas provas objetivas, um número pré-fixado
de candidatos através do Edital para uma outra etapa de Pro~
vas Práticas, de acordo com as normas anteriormeiite- reg-ulamentadas.
5.13- No Diário Oficial da União e no Diário do Congresso Nacional, na data de 06/01/92, -será publicado o Edital
que regulamentará =o Concurso Públiço para as Categorias
FunciOnais de Analista Legislativo, na área de Medicina, e
de Técnico Legislativo, na área de Eletrónica e Telecomu~
nicaçóes e ni áfea de DaiiiOirafia. No Diário Oficial da União
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e no Diário do l:ongresso Nacional, na data de 28-2-92, será
publicado o Edital que regulamentará o Concurso Público
para o Cargo de Assessor Legislativo, para as Categorias Funcion?iS de Auxiliar Legislativo, na área de Telefonia, e de
Técnico Legislativo, na área de Auxiliar de Enfermagem.
. 5.14 ..,-O presente Edital está devidamente homologado
pelo Sen_ado Federal.
_M_l)noel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral (Senado Fe~
dera!)- Lauro Morhy, Diretor da DAE (UnB).
ATA DA 17• REUNIÃO ORDINÃRIA DA
COMISSÃO DIRETORA REALIZADA
EM 28 DE NOVEMBRO DE 1991
Às doze horas do dia vinte -e oito de novembro de um
mil, novecentos e noventa e um, reúne-se a Comissão Diretora
dO Seriado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com
a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Mauro
Benevides, Presidente, Alexandre Costa, Primeiro Vice-Presidente, Carlos Alberto De'Carli? Segundo-Vice-Pres!dente,
Dirceu Carneiro, Primeiro-Secretário, Márcio Lacerda, Segundo-Secretário, Saldanha Derzi, Te~iro-Secretário, Iram
Saraiva, Quarto~Secretário e Meira Filho, Suplente.
O Senhor Presiaente dá início à reunião e Submete aos
presentes o seguinte:
a) O Senhor Presidente comunica que ·a presente Reunião
iria limitar-se a um relato das gestõe~ por ele promovidas,
em conjunto com a Câmara dos Deputados. para a fixação
do reajuste dos Subsídios dos Senhores Parlamentar~s e dos
vencimentos do funcionalismo das duas Casas_, Ressalta, também, que o Poder Judiciário vem partídpando de"sses entendimentos.
.
.
_ A Comissão Diretora credencia o Senhor Presidente a
prosseguir nessas gestões, tendo em vista que a deliberação
da matéria no Plenário do Senado Federal depende da aprovaç_ão do Projeto de L~i a respeito dO aumento do fu!J:cionaIismo do Poder Executivo, em tramitação na Câmara dos
Deputados.
O Senhor Presidente informa, ainda, que recebeu informações do Secretário de Administração da Presidência da
República, Carlos Garcia, no sentido de qu~ _a !'!es~dência
estaria enviando Mensagem ,Aditiya ao. Çongresso Nacional,
a fim de que a vigência do aumento seja retroativa ã.. 19 de
novembro de 1991.
Apesar da deliberação inicial de apenas analisar a matéria
salarial,a Comissãq Dire~ora decide apreciar também as maté~
rjas consideradas urgentes. Prosseguindq, o Senhor Presidente
submete os seguintes assuntos:
b) Proposta de Ato da Comissão Diretora que "Prorroga
o prazo de validade do Concurso Público realizado pelo Prodasen, homologado pelo Ato n' 37, de 1989".
O -Senhor Segundo Secretário é designado para relatar
a matéria e, de imediato, apresenta parecer oral favorável.
Os presentes aprovam o parecer e assinam o respectivo Ato,
que vai à publicação;
c) Expediente do Senhor Diretor~Geral a respeito do
convénio a ser celebrado entre o Senado Federal e o Ministério
da Educação, objetivando a edição da Biblioteca Básica Brasileira - BBB, no qual informa sobre as restrições para a
contratação de forma sobre as restrições para a contratação
de pessoal por tempo determinad~ e as contidas na Proposta
Orçamentária para o exercício de 1992.
É designado o Senhor Segundo-Secretário par:a relatar
a matéria;
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d) O Senhor Presidente distribui aos· presentes exem·
piares das ''Normas Regulamentares" e ••Justificativa das Normas Regulamentares do Plano de Saúde" alusivos à implantação no Senado Federal do Sistema Integrado de Saúde (SIS),
com a respectiva Proposta de Projeto de Re_solução que institui
aquele Sistema e sua justificativa. para os Membros da Comis-

são Diretora tomarem conhecimento da matéria com vistas
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d) Processos n" 016536/91-6 e 0178963191-0, nos quais
o S_enhor Senador João Calmon solicita ressarcimento de despesas médicas realizadas com o tratamento de sáude de sua
esposa.
_
É designado o Senhor Primeiro Vice-Presidente para relatar a matéria;
e) Processo n• 013052/91-8, que contém a prestação de
contas do Fundo Especial do Senado Federal (Funsen) relativa
ao segundo trimestre de 1991.
E designado o Senhor Segundo Secretário para relatar
a matéria;
f) Processo n9 013778/91-9, em que a Subsecretaria de
Administração de Material e Património propõe a doação
de bens considerados onerosos e inservívejs, ã Sociedade Cristã de Educação "O Mestre", conforme solicitado por aquela
Sociedade.
É designado o Senhor Quarto-Secretáril para relatar a
matéria;
g) Processo 11' 012404191-8, em que o Serviço de Cadastro
Funcional da Subsecretaria de Administração de Pessoal faz
consulta a respeito da aplicação no Senado Federal do disposto
na Resolução n• 21180, após a vigência da Lei n• 8.112/90,
sobre a incorporação de quintos. É designado o Senhor Segundo Vice-Presidente para relatar a matéria;
_
h) Despacho favorável do Senhor Presidente, ad referenc!um da Comissão Diretora, no Processo n• 015783/91-0, em
que Silvia Regina Giordani Pereira e outros candidatos habili~
tados em Concurso Público para a Categoria de Biblio_tecário,
requerem prorrogação do prazo de validade do referido concurso.

ã sua votação na próxima -reunião.
É designado, ainda, o Senhor Segundo Vice-Presidente
para relatar a matéria.
_ ___ _
A seguir, o Se-nhor "P!esidente concede a palavra ao Senhor Terceiro-Secretário, que apresenta os seguintes assuntos:
a) Parecer favorável ao pedido de ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas pelo ex-Senador José Bernardino Lindoso (Prócessos n" 017638191-7 e 015841/91-0).
Após discussão, o parecer é aprovado;
b) Parecer favorável ao pedido de ressarcimento de despesas médicas realizadas com o ex-Senador Raimundo Parente
(Processo n' 009479/91-0). ·
Após discussão, o parecer é aprovado.
O Senhor Presidente, então, concede a palavra ao Senhor Quarto Secretário que apresenta parecer favorável â
solicitação do servidor Marcelo Nóbrega da Câmara Torres,
constante dos Processos n~ 019220191-0 e 019366/91-4, para
realização de cirurgias em seu dependente menor, portador
de paralisia cerebral, limitando, porém, a cobertura finã.ilceir3.
à conta do Senado Federal ao teto máximo de Cr$
21.425.969,00 (vinte e um milhões, quatrocentos e vinte e
cinco mil, novecentos e sessenta e nove cruzeiros), observada
a existência de recursos orçamentários.
Após exame e discussão, os presentes aprovam o parecer,
em caráter excepcional.
.
A ComissãO Dii"etora decide referendar a decisão do SePor fim, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
nhor Presidente;
Diretor-Geral, qe apresenta as seguintes matérias:
i) Despacho favorável do Senhor Presidente, ad referena) Projeto de Resolução n' 03, de 1991-CN, que "altera
a redação do art. 2!> e acrescenta dispositiVoS ãó art. 43 da dum da Comissão Diretora, no Processo n!> 014940/91-4, em
Resolução n' 1, de 1970 (CN), que dispõe sobre o Regimento que Leda Tâmega Ribeiro, candidata aprovada no Concurso
Público para Tradutor-Intérprete, requer prorrogação põrdois
Comumn.
É designado o Senhor Primeiro Secretário para relatar anos, do prazo de validade daquele concurso, na forma do
art. 37, inciso III, da Constituição Federal.
a matéria;
A ComissãO 'Diretora decide referendar a decisão do Seb) Processo n' 013089/91-9, que contém a prestação de
contas do Sen"ado -Federal, relativa ao segundo trimestre de nhor Presidente._
1991.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
É designado o Senhor Primeiro Vice-Presidente para rela- encerrada a Reunião, às doze hora~ e quarenta min!!tO~, pelo
tar a matéria;
'
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secrec) Processo n• 016940191-1, que trata de reajuste do valor tário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois
da bolsa conferida aos estagiários da UnB, em tfeinamento de assinada pelo Senhor .President~~ vai à publicação.=
na Subsecretaria de Análise.
Sala da Comissão Diretora, 28 de novembro de 1991.
É designado o Senhor Segundo Vice-President~ para rela- -Senador Manro Benev:ides, Pres~dent~.
tar a matéria;

