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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
SOlicitando__a_prorrog_ação da Resolução n<:> _47/90,_ alt~rada
1- ATA DA 1• SESSÃO, EM l'DE JULHO 0E1992
pela Resolução n• 88/91.
1.1 -ABERTURA
- Reçebimento do Ofício n' 88/92, do Presidente do
1.2- EXPEDIENTE
Supremo Tribunal Federal, comunicando que aquela Corte
1.2.1- Aviso do Ministro da Justiça
~julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade
- N• 467/92, encaminhando informações sobre os
n<:> _493-0/600, declarando a inconstituciorialidade- dOS arts.
quesitos constantes do Requerimento n<.> 261192, de autoria
18, C3.put, §§ 1<? e 49 , 20, 21 e parágrafos da Lei n9 &.177,
do Senador Esperidião Amin.
de 1• de março de 199L
1.2.2- Aviso do Secretário-Geral da Presidência da
- Recebimento do Aviso n' 494/92, do Presidente
República
do Tribunal de Contas da Uiifão, encaminhando Cópia da
- N~" 666/92, encaminhando infOrmações parCiais so'bre os' quesitos constantes do Requerimento n<.> 126/92, de -- Decisão n<? 335/92, bem como do Relatório e Voto do Minis9'9 L1,1ciano Brand~o Alves de Souza, ao apreciar o resulautoria do Senador Jutahy Magalhães.
-tado da Auditoria r6alizada na Telesp e de denúncia forrllu1.2.3- Oficio do Sr. 1• Secretário da Câmara dos Delada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telecomuniputados
Encaminhando à deliberação do Senado a seguinte ~ cações do Distrito Federal.
matéria.
·· .
1.2.7 - Discursos do Expediente
, - Proposta de Emenda à Constituíção n• 7/92 (n'
SENADOR JOSÉ FOGAÇA - Críticas ao pronun82/91, na Casa de origem), que altera o art. 29 da Consticiamento do Presidente Fernando Collor (eito, ontem à
tuição Federal.
noite, em rede nacional de rádio e televisão contestando
1.2.4- Comunicações
denúncias veiculadas na revista lstoÉ, desta semana.
- Da Liderança do PSDB, referente a indicação coSENADOR LAVOISIER MAiA - Centésimo animo representante do_ Partido da Social Democracia Brasi- -vers_ário ·de instalaçãO do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Norte.
leira na CPI, destinada a fnvestigar a situação atual da
evasão fiscal no País, em substituição ao Senador Chagas
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Depoimento
Rodrigues, o Senador Jutahy Magalhães.
do Sr. Francisco Eriberto França na CP! do caso PC, Decla- Do Senador José Eduardo, que se ausentará do
rações prestadas pelo então candidato Fernando Collor
País no período de 3 a 5 do corrente mês.
de Mello sobre o ex-MinistroJorge Bornhausen, à época
da campanha presidencial.
1.2.5 - Requerimento
- N9 477/92, do Senador Iram Saraiva, sOlicitando
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Líderque sejam considerados como licença autorizada os dias
Importáncia dos objetivos da CP! do caso PC. Sugestão
4 de julho e 5 de agosto do corrente, Aprovado.
p~r~ o licenciamento do Presiden!e da ~epública, durante
1.2.6 - Comunicações da Presidência
os trabalhos daquela CP!. Nota dos presidentes de partidos
- Recebimento do Ofício n• S/18/92 (n' 6.114/92, na
políticos de Oposição sobre O pronunciamerito feito ontem
origem), do Governador do Estado de Santa Catarina,
pelo Presidente Fernando Collor à Nação.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁPICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILBLA DE MAGALHÃES
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Dirator-Gcr&l do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Dfre:tor Ezoeutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Admlníltra1ivo
unz CARLOS BASTOS
Dir.ctor Indutrlal
FLORIAN AUGUSIO COUTINHO MADRUGA
Daetor AdjUllto

Impreaso tob retpouabilidade da Mela do Seudo Federal
ASSINATURAS
Semestral ······-····-······-----·---··--.- - .--~·~- QS '!O.,.OOQ.OO

SENADOR ALUIZIO BEZERRA- Regozijo como início das obras, em Manaus, da Universidade Pan-Amazônica, por iniciativa do Parlamento Amazónico.
1.2.8- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n' 96/92, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, que revoga os incisos l,-Il e III
do art. 7' da Lei n' 8.162, de 8 de janeiro de 1991, para
permitir que o tempo de serviço público federal, préstado
pelos servido_res .ceJ.e.tjstas qu_e passaram ao regime da Lei
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, seja contado.também
para fins de anuênio, incorporação de "quintos'' e licença-

prêmio por assiduidade.
.
- Projeto de Lei do Senado n' 97/92,_de autorià do
Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre a_ inciUSª-o, nas
cédulas utilizadas como meio cir:culante nacional, de ele~
mentes que possibilitem sua identificação por peSsoas· portadoras de defici~ncia visual.
1.2.9- Requerimento

-

N' 478/92, de autoria do Senador Jonas Pinheiro,

solicitando a transcrição, nos Ana:is do Senado Federal,
do pronunciamento feito pelo Senhor PreSiderite da-República Fernando Collor d._e__ M~Uo, em rede nacional de rádio
e televisão, no dia 30 de junho çie_· 199~.

T~ragem

1.200 exemplares

1.2.10- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR JÚUO CAMPOS- Homenagem póstuma ao Sr. OctáVio Cavalcante Lacombe.

- SENADOR NELSON WEDEKIN- Um conceito
mais amplo para o Mercosul.

1.3- ENCERRAMENTO
2- RETIFICAÇÓES
Ata da

84~

Sessão, realizada em 20 de maio de

--Ata da

88~

Sessão, realizada em 25 de_maio de

-

1992.
1992.

.

...

3- ATOS I)A COMISSÃO DIRETORA
N" 20 e 21, de 1992
4- ATO DO PRESIDENTE
- N' 276, de 1992

~-

5- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
- N' 40, de 1992
~
6- MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
8 - COMPOSIÇAQ: DAS COMISSÕES PERMA- .
NENTES
.
~

-~

-~

Ata da 1a Sessão, em 1° de julho de 1992
4 8 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49 8 Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Lucfdio Portella
drigues --Dario Pereira- Darcy Ribeiro - Pirceu carneiro·
- Divaldo Suruagy - Blcio Álvares - Bn!!as Faria - Bsperi. di!lo Amin - Bpitácio Cafeteira - Fernando Henrique Cardo- Albano Franco - Alexandre Costa - Amázoníno so - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi AlMendes - Amir Lando- Antonio Mariz - Beni Veras- Car- ves - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Allos De'Carli - Carlos Patrocfnio - Cêsar Dias - Chagas Ro- meida- Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Hydekel Frei--

ÀS 14 HORAS E 30 MJNUTQS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: ~
~
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tas - Iram Saraiva,- Irapuan Costa Júnior.- J arbas P~ari- _ _do um parágrafo úmco ao mesttÚJ ai:fl.go, Com a segul-D.ie Fedanho- João Calmou- João França -João Rocha- Jonas Pição:
nheiro- Josaphat Marinho- José Eduardo- Jose Paulo Bi"Art. 29. ···········--·-······"'············=·'-·········
sol-Jos!! Richa- Jos!! Sarney -Julio Campos- Jónia Mari- _
Parágrafo único - ü- número de vereadores será
se - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maia - Levy Dias - Loufix3do-Pelos
respectivos Tribunais Regionais Eieitofais,
remherg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portelem números ímpares e proporcional à população do
Ia - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio LacerMunicípio, observados os seguintes limites:
da - Marco Maciel - Mário Covas - Maudc!o Corrêa - Maua) mínimo de9 (nove) e máximo de_17(dezesro Benevides- Mois!!s Abrl!o- Nabor Jiiliior- Nelson Car·setey nos -MuniCípios de até cem mil habitantes;
neiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares
b) mínimo de 19 (dezenove) e máximo de 21 (vin- Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raiml!ndo Lira te e um) nos Municípios de mais de cem e menos çle
Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmlr Camtrezentos mil habitantes;
pelo - Wilson Martins.
<) mínimo de 23 (vinte e trêS) e niáximode 31
(trinta e um) nos Municípios de mais de trezentos mil
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A lista de
e menos de um mill:Ião de habitantes;
presença acusa. o cqmp~recil!Iento de 68 Srs. Senad~res. Ha--. d) mínimo de 33 (trinta e três) e máximo de 41
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
(quarenta e um) nos Municfp_ios de mais de um milhão
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
-e-menos di cinco milhões de habitantes;.
O Sr._l, Secretário procederá à leitura do Expediente.
e) mínimo de 43 (quarenta e três) e máximo de
É lido o seguinte
55 (cinqUenta e cinco) nos MunicípiOs de mais de cinco
.. milhões de habitantes."
EXPEDffiNTE
Art. 2> Esta Emenda entra em vigor na data de sua
AVISOS
publicação, aplicando-se às eleições municipais marCadas para
o dia 3 de outubro de 1992.
DO MINISTRO DÁ JUSTIÇA

Aviso n' 467/92, de 25 de junho último, encaminhando
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento
It' 261, de 1992, de autoria do Senador Esperidião Amin.
As informaçõeS-foram anexadas ao Requerimento,
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias aó Requerente.
DO SECRETÁRIO-GERAL DA
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Aviso n9 666/92, de 30 de junho último,- encaminhando
informações parciais -sobre os quesitos constantes do Requerimento n' 126, de 1992, de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
As informações foram anexadas ao ReQuerimento
e encaminhadas cópias ao Requerente. , -::-.: _
_
O Requerimento fiCará na Secretaria-Geral da Mesa, aguardando a complementação-das inforinaÇõêS:

OFÍCIO
DO SR. I• SECRETÁRIO DA
CÁMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado a seguinte matéria:
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N'7, DE l992
(N• 82/91, na Casa de origem)
Altera o art. 29 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe~eral,
nos termos do art. 60, § 3<?, da Constituição Fe_dei"al, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Art. I • É suprimido o inciso IV do art. 2.9 da Constituição Federal, renumerados os incisos remanescentes, e adita- ,

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLiCA FEDERATIVA DO
BRASIL

CAPÍTULO IV
Dos Municípios
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício riiínimo de dez dias~
e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal,
que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta
ConstitUiçãO, na Constituição do resp_ectívo Estado_ e os se· guintes preceitos:
l_- eleição do Prefeito, do ViCe-Prefeito e dos_Vereadores, para mandato de quatros anos, mediante pleito direto
e si:rriultâneo realizado em todo o País;
II- eleição do_ Prefeito- e do Vice..:Prefdto até nove:ó.ta
dias antes do témiino do mandato dos que devam suceder,
aplicadas as regras do art. 77, no caso' de municípios com
mais de duzentos mil eleitores;
DI -posse do Prefeito e do ViCe-Prefeito nO âla 19 de
j3neiro do ano subseqüente ao da eleição;
IV -número de Vereadores p:çoporcional â população
do Município, observados os seguintes limites:
a) mínímo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes;
b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um
nos Municípios de mais de um milhão e meno.s de cinco milhões
de habitantes;
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta
e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões de habitantes;
V- remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores fixad_a pela Câmara Municipal em cada legislatura,
para a subseQüente, ob_servado o _que dispõem os arts. 37,
XI, 150, II, 153, III e 153; § 2', I;
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VI -inviolabilidade dos Vereadores por suas_ opiniões,
palavras e votos no exercíçio do mandato e_ na circunscrição
do Município;
VII -proibições e incompatibilidades, no exercício da
vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do_ Congresso Nacional e, na Constituição do respectivo Estado, para os membros da Assembléia.
Legislativa;
VIII - julgamento d.o Prefeito perante o Tribunal de Justiça;
IX -organização das funções legislativas e fiscalizadoras
da Câmara Municipal~
X- cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
XI - iniC~ativa popUlar de projetas de lei de interesse
específico do Município, da cidade ou de bairros, através de
manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;
XII- perda do mandato do Prefeito, nos termos do art.
28, parágrafo- ú-nico.
·
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- O Expediente
lido vai à publicação. (Pausa.)
-Do Expediente lido consta a Proposta de Emenda à
Constituição_ nO? 7, de 1992, que está sujeita __às disposições
específicas constantes dos artigos 354 e seguintes do Regimento Interno.
Os Senhores Líderes deverão encaminhar à Mesa- Os nomes dos integrantes de suas Bancadas, que irão compor, de
'acordo com a proporcionalidade partidária, comissão de 16
membros incumbida do exame da matéria e_ terá o prazo de
30 dias, improirogáveis, pai'a emitir parecer sobre a proposição.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Sobre a mesa,
comunicações que serão lidas pelo Sr. 1-? Secre~ário.
São lidas as seguintes:
Brasília, 22 de junho de 1992
Senhor Presidente,
Atendendo ao Ofício- ri-~'70/92, venho i!ldicar como representante do Partido da Social Democracia Brasileira na Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a situação
atual da evasão- fiscal no País, ~m subst!t!J:ÍÇão ao Senador
Chagas Rodrigues, o Senador Jutaby Magalhães.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• ineus
protestos de consideração e ;~.preço. - Senador Fernando
Henrique Cardoso, Líder do PSDB.
Brasília, 1• de julho de 1992
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, nos ternios do artigo 39,
alínea a, do Regiinenfo Interno, que me·- ausentarei do País
no período de 3 aS do corrente mês, quando farei _unia viagem
à Argentina, para tratar de assuntos de interesse particular.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência os
meus protestos de elevada estima e distinta cODSideração. Senador José Eduardo.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -O expediente
·
·
·- ·lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr: 19
Secretário.
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OF: N' 37/92- GSISAR
-REQUERIMENTO 1'1' 477, DE 1992
Senhor Presidente,
Requeiro, nOs termos regimentais, que sejam cciilsideradas como licença autorizada minhas ausências compreendidas entre 4 de julho e 5 de agosto do corrente, quanúo
_estarei fazendo reavaliação fisioterápica, conforine atestado
anexo.
Atenciosamente, Senador Iram Saraiva.
ATESTADO
Atesto, para fins de prova junto ao Senado Federal, que
o Exm9 Sr. Seriado r Iram Saraiva encontra-se impossibilitado
de comparecer às suas atividade_s parlamentares por um período de 30 (trinta) dias a partir de 4-7-92, em decorrência de
tratamento (reabilitação motora), a que deverá se submeter
em clínica especializâ.da Qa l){liversidade de Miami- Flórida,
Estados Unidos da América.
Brasília, 30 de junho de 1992:- Dr. Edgelson José Targino Coelho, Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica
e Social.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - O requerimento está devidamente instruído, com atestado médico, de
acordo corri o art. 43, I~ do Regimento Inte:mo.
Em votação.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, fica concedic!_a a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -A Presidência
recebeu, do Governo do Estado de ~anta Catarina, o-Ofício
n' S/18, de 1992 (n' 6.114/92, na origem), solicitando a prorrogação da Resolução n' 47, de 1990, alterada pela Resolução
n' 88, de 1991.
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos
EconómicoS.
--- ------ O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -A Presidência
recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Ofício
n9 88/92, de 29 de junho último, comunicando que aquela
Corte julgou procedente a Ação Direta de Irtton_stitucionalidade n-~' 493-0/600, declarando a inconstitucionalidade dos
artigos 18, caput, §§ 19 e 49; 20, 21 e parágrafo único; 23
e§§; 24 e§§; da Lei n• 8.177, de 1' de março de 1991.
O expediente será encaminhado à ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania para conheciniento.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -A Presidência
recebeu, do Presidente do Tribunal de Çont~s da União, o
Aviso ri? 494, de 1992, de 30 de junho último, encaminhando
cópia da Decisão n9 33SJ92_, bem coino"- do relatório e voto
do Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, ao apreciar
9_ resultado da auditoria realizada na- Telesp e de denúncia
formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito-Federal.
O expediente será encaminhado à Comissão de ServiçOs
de Infra-Estrutura, para ser anexado ao Projeto de D.ecreto
Legislativo n' 103, de 1991.
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Há oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, acredito que todos os brasileiros assistiram
na noite de ontem o pronunciamento do Presidente da República. Seguramente, em todos os lares deste País, havia um
aparelho de TV ligado, e as pessoas, as fanu1ias, por certo,
estiveram angustiadas e apreensivas, reunidas em tomo do
seu aparelho de rádio ou de televisão, na expectativa, e eu
diria, na esperança-, de que tives-sem, da parte do Presidente
da República, na noite de ontem, uma afirmaçãO cabal,_ defini-

tiva e irretorquível do seu descomprometimento- com os fatos
recentemente denunciados.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, infelizmen·
te, não foi o que se registrou. É preciso que se diga com
toda a clareza, de forma bastante límpida- sem tentar enco~
brir os fatos, sem tentar dourar esta amarga pílula- é preciso
dizer com toda a clareza que o Senhor Presidente da República
foi rigorosamente insuficiente nas suas alegações. O seu pro~
grama, de mais de 20 minutos, se transformou muito mais
numa peça política, numa peroração, num discurso, numa
retórica advocatfcia de autode_fesa, e muito menos uma· fala
·serena, concreta, em cima de fatos, de situações e circunstâncias bem definidas para esclarecer a consciência da Nação.
Infelizmente, Sr. Presidente, é preciso registrateSSe fato.
A fala do Presidente foi frágil, precária e :iigoroSãlnente insuficiente para serenar o País, para tranqüilizar a Nação neste
momento de angústia, de tensão e expectativa nacional.
O Presidente da República invocou o testemunho de pessoas comprometidas com os fatos, de assessores muito próximos, de pessoas que estão necessariamente vinculadas a essas
circunstâncias, a essas denúncias e que, portanto, não são
testemunhas válidas, do ponto de vista jurídico nem do ponto
de vista político.
O Senhor Presidente deveria, naquele momento - se
é que Sua Excelência não tem nenhuma vinculação, não iem
nenhuma ligação com os fatos denunciados- trazer as provas
documentais irretorquíveis e testemUnhais insuSpeitaS; p-ara
a afirmação- definitiva da ·sua inocência perante o País.
Mas, infelizmente, não foi o qUe aconteceu.
Se era para valer-se tão-somente de dados tão precários,
se era para valer-se de referências tão limitadas, de provas
tão insuficiente~ e de afirmativas em sua própria- defesa tão
ineficazes, suponho que o Presidente da República não deveria
ter convocado uma rede nacional de rádio e televisão, poderia
ter dito tudo isso, através de uma nota oficial à imprensa.
Imagina-se, quando se convoca uma cadeia naçion~_de
rádio e televisão, que haja, por- trás disso, uma motiv~ção
absolutamente consistente, absolutamente séria, embasada
em provas materiais e- documentais inco~testáveis, ou num
posiciOnainento límpido e indiscUtível.
_____ _
Vimos que o Presidente da República ocuPou aquele espaço de mais de vinte minutos em rede nacional, para, iãO~-sO
mente, fazer um discurso político, e deixar pendentes ainda
as suspeitas que pesam sobre Sua Excelência.
Infelizmente, os fatos apontam contra o Presidente; as
denúncias apontam na direção do Presidente da República,
e era preciso que houvesse um desmentido vigoroso~ do Ponto
de vista da ênfase tonal do seu discurso. Não" estou me referindo ao grau de decibéis que Sua Excelência imprimidá-as
'las palavras. O vigor a que me refiro é o da veemência
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inequívoca da verdade. Verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que ainda é uma dívida do Presidente da República para
com o País -continuam todas as dúvidas que pairavam nas
48 horas anteriores.
·- É _evidente que m~mo precariamente, mes~~de :f,ol$..n.a, •
insuficiente, mesmo que o Presidente tenha pauperrimamente
apresentado alegações em sua defesa, n_ão significa:, também,
que nós já tenhamos a convicção plena, tOtal e irrecorrível
de sua culpabilidade.
O que se conclui, na seqüência dos fatos, é que a ConiiSSão
Parlamentar de Inquérito, instalada no Congresso Nacional
e atuando neste momento numa rigorosa investigação eril tor. no dos latos, é que esta CP! está cumprindo um papel da
mais alta relevância. O que quero dizer é que o País, a partir
de agora, não tem nenhuma outra fonte séria, confiáVel~ segu·
ra para a veracidade e a procedência, tanto das denúncias
e da acusação quanto da defesa, senão a Comissão ·Parlamentar de Inquérito.
Pro'nunciamentos desta o-rdem nada mais fazem senão
provocar uma comoção política, mas resulta desta fragilidade
presidencial, ontem exposta perante milhões de brasileiros.
Desta posição ainda dúbia, suspeita em que se eneóiifia" ó
Pr~sident~ da República, resulta o fato de que o foro mais
legítimo. neste momento, o epicentro da verdade e da digni·
dade nacional, está no trabalho sério, proffcuo, conSistente
que for capaz de levar a cabo a ComissãO Parlamentar de
Inqu-érito, que investiga tais ·fatos, Sr. Presidente e Sri. Sena. dor:e~.
.
.
A verdade é que o pronunciamento do Presidente_ .da
República, a par de provocar alguns entttsiasmos localizados
e eveDtu3iS naqueles que apóiam. o GõVerno, ao fim- e aO
cabo, terminou por deixar a Nação em estado de perplexidade
_~de incerteza ai~da ma~o r 9.o que aquele em que se encontrava
anteriormente ao aparecimento público de Sua Excelência.
Quero dizer aqui, Sr. Presidente, que não sou adepto
dos editoriais e dos discursos que pedem ou que sugerem
renúncia. Renúncia não se sugere e não se pede; renúncia
é um ato de foro íntimo, uma decisão pessoal profunda que
não cabe a ninguém, senão M próprio Presidente da República
aSsumir. O que cabe a nós todos neste momento, ao Congresso
Nacional, aos Partidos Políticos é dizer à Nação: há uma criSe
política. O País vive um· momento de rigorosa ingovema·
bilidade, mas as instituiÇões funcionam, e o Congresso não
vai permitir que as instituições venham a sucumbir neste momento.
Os Partidos políticos, incluindo os de oposição, principalmente os de ·oposição,- Sr. Presidente, posicionam-se numa
trincheira init>atJvel de defesa da permanência da validade
plena de todas instituições democráticas ínst~adas pela Cons-tituição de 1988, pela aplicação da lei e da Constituição até
as suas últimas conseqüências.
Não é, segUramente, propósito de ninguém, neste momento, propor, sugerir, jogar perante o Presidente da República qualquer proposta em torno de renúncia, licenciamento
ou afastamento.
Esta atitude seria, antes de mais_ nada, irresponsável,
no meu modo de entender, porque sabe-se que a simples
suscitação da id~ia de renúncia abala de maneira imediatamente visível os indicadores económicos do País, principalmente quando uma política económica, como esta que vem
sendo aplicada pelo Governo, e que a nós não cabe mudar,
cabe criticar, contestar, mas quem tem a legitimidade de levála adiante é o Governo.
·
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Uma política econômicã-como essa, que está fundamenO que me preocupa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
tada no câmbio·, nos preços públicos e na elevaçã~ das taxas
que temos, como disse, uma política económica baseada no
de juros, que depende desse aparato sistêmico e fínãnceiro,
câmóio, na t~a de juros_~ D()_ reajuste sisteJ:?-lático dos pl-eços
corre imensos riscos diante de cada abalo institUcionaL públicos;· uma política que, basicamente, depende do grau
de confiança que a sociedade tiver sobr,e ela; uma polftica
Por outro lado, é importante também âiZer: esta crise,
económica que não surtirá efeitos progressivos se for-coriõída
Sr. Presidente, não foi gerada na Oposição-.- As denúnciaS
que hoje leva adiante a Comissão Parlamentar de Inquérito,
na base da sua credibilidade. O que dá uma mínima base
de estabilidade a essa política _económica, que en-tendemos,
que levam ao escancaramento páginas e páginas -da i!nprensa
equivocada, recessiva, é o fato de que o Ministro- Marcx1io
a respeito de fatos escandalosos, estarrecedõi-es, estas denUnMarques Moreira inspirava, ou vem inspirando, a ldéiã -de
cias que geraram tudo isso pro"vém da família do PI-éSldente,
não apresentar surpresas, pacotes ou choques econôrrifcos ao
tem origem no irritãO do Presidente. Portanto, não cabe, não
há espaço para tentar atribuir-se à OposiçãO ou à ii-responsa- ·~País. Ou Seja~ a poSição ã.ntipa:cotista do-MinistfO--MãiCfiio
Marques Moreira dá-lhe, senão o aplauso, senão o apoio,
bilidade política dos Partidos que não estão no GoVernO a
- pe1o menos, a confiabilidade estável ao País. Só -que esta
origem dos fatos que aí estão.
A crise politica existe e náo fomos nós qtie 'à p~ióáúZíinOs,
políti~ económica esgot()_u os seus Instrumentos, porque -este
patamar de 20% não cairá com o instrUmental-que O Governo
nem sequer a pedimos. Mas não é possível se taparem os
está pondo em prática. Há necessidade de um ingrediente
olhos. Não é possível fazer de conta que não vemos.
de caráter político, D.os moldes, por exemplo, do que foi introInstalou-se no País uma crise de operação política, uma
duzido ~a Espanha,_ em Israel e no México, e há necessidade,
crise de govemabilidade- e eu me refiro aqui expliciüimente
também, Sr. Presidente, de uma reforma fiscal.
a uma coisa concreta que se chama gerenciamento do sistema
Eu estava manipulando, ontem, índices da Fundação de
estatal, gerenciamento e administração- do aparelho do EsEconomia e Estatística do meu Estado do Rio Grande do
tado.
Sul, um órgão público que faz aferição de dados e números.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País está iigorosa-mente
Registrava a Fundação de Economia e Estatística do Rio
paralisado. Há uma estupefação coletiva no âmbito da administração pública. Há uma anomia tensa que toma conta Oe
Grande do Sul que, há cerca de quinze anos, a arrecadação
todos os escalões do GOvernO. O Presidente da República
de jmpostos, no Brasil, significaVa 26% do Produto Interno
perdeu· a capacidade de operar politicamente o: País. Eu me
BrUto. Hoje, está em tomo de 21%. Parece-me, então, que
refiro a este comando operacional,- sísté-miC()," permanente,
é inegável a necessidade de uma reforma fiscal. E essa reforma
diário, cotidiano que compete ao Chefe de Governo e Chefe
fiscal não há de ser tão-somente fazer com que aqueles que
de Estado no nosso País.
não podem pagar p-aguem rnais. Há de ter um conteúdo de
justiÇa e de sensibilidade social que, todos sabemos, deve
O Congresso Nacional tem aprovado algumas leis de inte·
ter.
resse da sociedade, com origem em proposta do Governo.
Mas, pergunto aos nobres Senadores: essa política econóRecentemente a Câmara dos Deputados aprovou a reforma
mica não sobrevive sem a reforma fiSCãl? A refoima fiScal
do sistema portuário, mas, seguramente, Sr. Presidente 1 a
é absolutamente essencial para a continuidade do projeto ecoaprovação dessa reforma do sistema portuário não Se deu
nómico do Ministro Marcíl.io Marques Moreira, concordemos
através de _uma operação política do GOverno, não se deu
através de uma relação de confiança entre -a- Oposição e os
com ele ou não? Há condições políticas, há condições de
credibilidade, de confianÇa pública nacional, para que a sociePartidos que sustentam o Governo mais·o -Palácio do Planalto.
dade entregue _mais dinheiro, por ela gerado, nas mãos do
Não se deu através daquele liame, daquela ligação; daquela
atual Governo? Como nós, CongreSSistas, vamos dizer ao
conexão necessária entre o Poder Executivo respeitado e um
povo deste País, àqueles que representamos: "Olha, essa situaCongresso responsável. O que nós eSt:hDOs verifiCa-rido é qüe
ção toda que está aí, essa críSe, é por falta- de dinheiro e
o Congresso Nacional está tomando decisões eni coilexão direé preciso recolher ma:is impostos"? Ou: "É preciso arrecadar
ta com a sociedade brasileira e com os interesses que nela
mais,_ cobrando mais?" E nós, CongressiStas, temos- de pedir
se expressam, porque a capacidade de comando político do
ao povo· brasileiro,_ à Nação, à sociedade que proc;!uz, que
Governo faliu, foi a plena, total e mais absoluta derrocada.
O PaíS está desprovido daquilo que nós chamamOs _-de um
abra mão de mais recursos, sob a forma de tributos, para
comando político operacional da máquina públíca e é neste
que eles sejam entregues cegamente, sob confiança, nas mãos
do Governo qtie aí está.
momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores,__que·se desloca para
o Congresso Nacional o centro de gravidade do processo polítiPergunto-lhes, Srs. Senadores: Isso é possível? Isso é
co, do processo de decisões que vão mãfiter o País andando,
viável? Isso é factível?
caminhandO e de pé. E, assim, como muitas decisões foram
Eu não consigo im3.ginar,-Sr. Presidente, Srs. Senadores,
tomadas na Câmara, outras tantas foram tomadas no senado,
com todo o esforço de fantasia que possa fazer, o Congresso
em meio a uma crise política desta dimensão e gravíâade,
Nacional aprovando uma reforma tributária para aumentar
o Senado da República aprovou um plano para acordo- de
impostos no Brasil. Vou mais adiante, estou convencido de
recebimento de dívida, um crédito do Brasil com a Polônia,
que o Brasil precisa de uma reforma fiscal, embora entenda
em condições extremamente delicadas, em condições políticas
que uma reforma fiscal não é só arrecadar mais impostos,
extremamente difíceis e complexas. O Senado, serenamente,
é também, reduzir os gastos públicos. Estou convencido de
do alto da sua responsabilidade para com a Nação e o País,
que reforma fiscal é necessária. O que não sei é se ela se
aprovou o acordo da dívida da Polônia -com o Brasil.
tornou- politicamente factíVel diante do vazio institucional,
O que estamos vendo é urna relação e uma ligação direta
diante do vazio de operação política que se _estabeleceu no
do Parlamento com a sociedade e da sociedade com o ParlaPaís.
mento, porque há um vazio, hoje, na operação política do
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex• um aparte?
Poder Executivo.
.-
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ffiendá-la para a sociedade brasileira. Agora, a minha tese
é a de que temos que antecipar· o pailàmenhlrisino, porque-·
um preside_nte fraco~ mais nocivo à s9ciedade do que qualquer
outra modxficação que possa acontecer. Um presidente fraco,
da maneira como Sua Excelência está, será um marionete
nas m_ãos d_e outras pessoas que têm interesse na sua pennanência para pod~r ~on"Ç.1:1zir os destinos da _Naçã_Q~ __ _

O Sr. Divaldo Suruagy - Senador José Fogaça, V. EX'
traduz, com muita fidelidade, o quadro de inquietação que
domina a sociedade brasileira. V. Ex~ faz uma série de interrogações e responde, com grande velocip.ade, as interrpgações
formuladas, quando enfatiza o óbvio: o G6vernó perdeu totalO SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador Divaldo Suruagy, ao
mente a-credibilidade. O Pacto de MOncloa, a que V. EXl'
agradecer a intervenção, pela oportunidade e pela contribuifez referêilcia há poucos minutos·, ·permitiu a união de toda
ção, reconhec? que V. EX", neste momento, é um homem
a sociedade espanhola, sociedade esta que tem divisões muito
pleno de autondade para dizer o que diz e para fazer a análise
mais profundas do que a sociedade brasileira. Naquele instanque faz. V. E~ foi praticamente profético, porque antecipou
te, naquele momento, a Espanha uniu-se em. torno de um
a todos nós muito do que está acontecendo.
pacto que fez com- que _esse país, dentro de_ poucos anos,
se reorganizasse e está atingindo índices de desenvolvimento
. V. ~, que talvez seja um dos poucos aqui não surpreenbastante expressivos dentro da comunidade européia. Che- __dxdo pelo_s fatos: .lembra, com muita propriedade, que todos
guei, há pou-cos dias, da Espanha. Assisti a uma entreVista
~s ep1s6d10s P?ht1cos que sustentaram acordos nacionais pardo Primeiro-Ministro Felipe González, em qUe ele fazia um
tiam de estadtstas _envolvidos numa aura da maior confiabiapelo à compreensão -popular para que não lhe concedam
lidade: O Pacto de Moncloa se deu numa Espanha que recém
um terceiro mandato. Veja o paradoxal da colocação. Ele
- , sata de uma conflagração de cinqüenta anos de ditadura
está usando o argumento de que está cansado, que há a oportu- _fra~quista._ O comandante d_aquela.transição política e econônidade de se buscar um novo líder, um novo primeiro-ministro; - mica era o Prim~iro-Ministro Adolfo Suárez, oriundo dos quaele já está há 10 anos- tem mais 2 anos - govenando
dros
franqmsmo, um homem de direita que não corresa Espanha, e a população espanhola deseja, mais uma yez,
pondia, naquele momento, às expectativas reformistas da soreconduzi-lo por mais 5 ou 6 anos à chefia êlo governo. Veja
ciedade espanhola. Mas não importava o fato de que ele fosse
que diferença de colocação fõrtnUia~_as por lideranças distin~m homem ligado ao regime anteripr, porque isso nãO lhe
tas, a do Brasil e a da Espanha! Enquanto o Primeiro-Ministro
t1~ava o crédito, a confiança na:ciõ~nãl e o respeito do país.
Felipe GõíiZález consegUiu reunír e,m _tOmo do govçm.o que
. ---De modo que, na Espanha, tomou-se possível, tornou-se
lidera, uma confiança tão expressiva, ao ponto de se exigir
Vláv~l a transfonnação nacional me~iante um acordo polftico,
a sua recondução ao cargo,-pelo terceiro mandato cqnsecutivo,
med~ante ~m pr~cesso--p,oJítico pactuado. O que tomou isso
completando 18 anos de governo, aqui, o Governo perdeu
P?Ss~vel fOI algo ~1m pies, pequeno, mas absolutamente imprestotalmente a credibilidade. Não_ existem condições políticas
crndivel: a confiança nos homens que comandam ·o Estado.
para conceder nenhum crédito a esse Governei:" Ele perdeu
s:m essa cc:>nfiança, as _mudanças não se operam, as reformas
totalmente a sua autoridade. Cada vez que o Presidente fala
nao se realizam, os efeitos não aparecem.
à Nação traz mais des_crédito para o Governo, já tãó_ desacreTalvez seja essa a questão- rrlais transcendental que estaditado. V. Ex• fala, também, sobre a reforma fiscal e reforma
mos -Vivendo nesses -dias. Apesar de estarmos levantando o
tributária. Ofereço uma pequena contribuição de quem iniciou
véu de uma doença cancerígena, que é a corrupção que grassa
a sua vida pública como SecretáriO da Fazenda, no Estado
enf boa parte 4a administração pública brasileira, apesar de
de Alagoas. Todos sabemos que quanto mais alta é a carga
estarmos levantando o manto que encobria essas coisas, apesar
tributária, menor é a arrecadação, porque maior atração é
de estarmos prestando esse serviço ao País, através do trabalho
concedida à sonegação. Então, o Brasil, aumentando a sua
córâjosO -ela- imprensa e da assunção de responsabilidade por
carga tributária, vai aumentar a sonegaÇão e dlm.inuif a arrecaparte do Congresso Nacional, vou confessar a·v. Ex~ que
dação. V. Ex• trouxe números, em termos percentuais, de
estou tranqüilo quanto ao nossõ- departamento de polícia.
que houve uma queda de quatro pontos no volume de arrecaOu seja~ o processo de investigação vai-se 'dar de maneira
dação do País - e aumentaram os impostos, aumentaram
absolutamente eficaz no âmbito da CPI. Não tenho nenhuma
a carga tributária. Mas o argumento de que o Governo está
desconfiança, nenhum receio-de que isso não aconteçá. Nesse
gastando mal, está aplicando mal, também é outra atração
caminho, nós vamos bem. O que está me preocupando não
para a sonegação. Então, V. E~ merece, mais uma vez, as
ê o departamento policial, mas é 9 çJepartamento político.
nossas congratulações pela oport~:midade e pela importância
O que fazer com· o quadro de coisas que está diante de nós?
do pronunciainento que está fazendo nesta tarde. O Governo
Como re'ãgir. corria buscar saídas, como construir alternativas?
perdeu totalmente a credibilidade. Não chego a propor a reQual é o papel do Congresso neste momento?
núncia do Governo, porque isso é um ato unilateral. Somente
Parece-me que essa é a questão transcendental que temos
a consciência, somente o interior do Presidente é que deve
que enfrentar. Embora muitos estejam centrados numa preoditar essa atitude. O processo c!<?_ i~peacbment é doloroso,
cupação legítima, que é a de investigar os~fatos e Jevá-los
lento e traumático. E, por urria coincidência, a única expeaté às_suas últimas conseqüências, eu não crêio que ísso seja
riência de um processo de impeachment no Brasil fOi riO Estado
fundamental. Isso é imprescindível, é índispensável, mas não
de Alagoas. Processo de impeachment esse que chegou até
é o fundamental. O _fundamental me parece ser o que daí
a provocar um tiroteio dentro da Assembléia Legislativa, que,
resulta~ o que daí se tem como conseqüência, que é a mais
por sua vez, foi também o -único tiroteio existente num- parlaabsoluta debilidade política do comando central do País no
mento na história do mundo. Isso também aconteceu em AlaPoder Executivo·. Há, no meu modo de ver, um estado de
goas. Veja V. Ex• como Alagoas .é um Estado sui generis!
inallição políticã riesse GOverno. Daí, a indagaÇão que fazePois bem, essa experiência foi pfofunOament traumática e
mos: "Para onde vamos?".
negativa para a sociedade alagoana e eu jamaiS poderia reco-
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um aparte,

Estou_ tranqüilo quanto ao departamento de polícia: vai
chegar lá, vai investigar, vai descobrir, vai aferir, vai levantar,
vai comparar e vai concluir, a meu ver, de maneira proficiente.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muito prazer; Senador
Quero saber onde é que está o nosso departamento político
Onofre Quirfan, concedo a palavra a V. E~ para um aparte.
do Cángresso Nacional, e o que esse departamento político
deve fazer ao lado do funcionamento do outro departamento
O Sr. Ono{re Quinan - Nobre Senador José Fogaça,
policial, porque ambos são_ ne.cess.ários. Um não eli_mi!la o
a reforma fisCal, sem dUvida, é importante, mas desde que
outro. Mas, é preciso alguma articulação política entre Partiseja feíta com o intuito de falicitar a vida do contribuinte
dos e entre lideranças para produzir uma solução nos limites
e também da autoridade, no sentido de agilizar o processo - da lei e da ConStituiçãó-q~~te momento._yejo o quadro, n<;Jbre
de contribuição, jamais para ãumentar impostos. A população
Senador, com muito temor e com muito receio~_Só ~Spero
brasileira não suporta mais aumentos de jmpostos. A popuque não venha o pior para ó nosso País. A verdade é que
lação brasileira não- suporta mais a atual recessão e aumentar
o Presidente, ontem, foi rigorosamente insuficiente nas suas
impostos significa-atiirientá-la. Portanto,quero me_congratular
alegações. As dúvidas, as suspeitas, as incertezaS, a insegu·
com V. Er pelas colocações que tem feito no Senado Federal
rança nacional, a fragilidade política da sua posição continuam
e, nesta oportunidade, gostaria, também, de enfatizar que
exatamente as mesmas do_que aquelas que tínhamos__ antes
a arrecadação brasileira não caiu, o que caiu fol o-Crescimento
d9_ seu pronunciamento. Só espero que o País sobreviva a
do Produto Interno Bruto. Então, se esse caiu, conseqüeneSse terremoto.
_ ___ _ ___
temente os percentuais se modificam. Hoje; felizmente, ouvi
Obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente~
na imprensa, que o Banco Central suspendeu o contingen- O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Concedo a
ciamento dos bancos que, sem-dúvida, pode minimizar um
palavra
ao nobre Senador Lavoisier Maia para uma comuni~
pouco a recessão, se houver medidas complementares para
cação nos termos do art. 14, VII, do Regimento Interno.
isto. Caso co_ntráliO; a recessãO Vai cotitiiiuãr. Todos nós,
O SR. LAVOISIER MAIA (PTD- RN. Para uma comu·
aqui, sabemos que a população brasileira não suporta mais
nicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senaessa recessão_ e eu_ nunca entendi porque é imposto tamanho
sacriffcio à população brasileira. Muito obrigado.
dores, o RiO Grãnde do Noite cet6bra, hoje, o centenário
de instalação do Tribunal de Justiça com muitas festividades
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Senador Onofre Quinan, não
promovidas pelo atual Presidente daquela Córte~ Desembartenho nenhuma discordância com V. E:xl, muito ao contrário,
gador Deusdedit Maia.
também penso que a reforma fiscal, neste momento, não pode
A organização do J udiciá.rio rio território rio~gtártdense
ser meramente tributária, mas uma reforma pata aumento
do-norte iniciou-se em 18 de março de 1818, quando, por
de arrecadação, ou para aumento dos_tributos. _Reforma fiscal
força de um alvará baixado por D. João VI, a Capitania do
é uma ampla mudança estrutural no País, no nosso- Sistema
Rio Grande do Norte desmembrou-se da Comarca da Paraíba.
de contribuição, que venha, como -diz o Senador Divaldo_ SuCom a Procblmação da República; Governador Pedro
ruagy, reduzir a carga para aumentar o volume de arrecaVelho de Albuquerque Maranhão criou o -Ttibunal de_Justiça
dação, ampliar a base de tributação para que ela não incida
do Estado do Rio Grande do Norte no dia 1' de julho de
somente so.bre_alguns cidadãos e incorporar aqueles que hoje
1892.
sonegam ao universo formal e legal dos contribuintes.
Ao longo destes cem anos de existência, o Tnôunal de
V. Ex•, também, tem raZão quando diz que esta mudança
Justiç-a
do Rio Grande do Norte contou com o trabal_h_o profíde política, ou seja, o fim ·do contigenciamento, já é uma
cuo-de oitenta e sete desembargadores, ho~en~ prOboS, devomudança de rota. Em contd.partida, eu não entro no mérito
tados à causa pública, promotores da paz e da harmonia no
se essa mudança de rota é positiva ou negatiVa, mas o fato
seio da famfiia-potiguar.
de ter havido uma mudança de rota já é uril Siital de fragilidade,
Mesmo distante das festividades. quero deixar consignada
já é uma primeira concessão de uni Governo que perdeu
do Senado a passagem desta data tão significativa
nos
Anais
as rédeas, per.deu o controle da política económica e, gradatipara o Estado, que tenho a honra de representar nesta Casa.
vamente, perderá ainda mais.
A todos quantos têm o múnus de_ distribuir a justiça no
O que houve, ontem, na televisão foi algo, a meu ver,
território potiguar, máxime os ExcelentíssimOs Srs: Desemabsolutamente simples de se julgar, de se analisar e de se
bargadores, levamos as Mssas congratulações neste dia fesconcluir. Nós temos um Presidente que não renuncia, nós
tivo.
__ .
temos condições políticas e institu~iori3.is bastante- restritas
Era
o
que
tinha
a
dizer,
Sr.
Presidente.
(Muito
beD;l!)
para um processo de impeachmente, é um processo amargo,
doloroso, que iremos adorar se assim cncluir a CPI, mas sabeO SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
mos que é um processo que tem imensas dificuldades para
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplky.
ser posto em andamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pronuncia o
Em terceiro lugar, teremos um governo que não pode
seguinte discurso. Sem re~isão d9 orador.).- -~r. _Presidente,
mais governar.
Lucídio Portelta, Srs_._ Senadores, eu gostaria de _coinunicar,
Esses tr_ês_ d:;ados_conclusiv_os, que _e~r~í da fala presidende antemão, que há poucOs instantes iriformei à senhora assescial, ontem, o Presidente que não renuncia, para o- qual o
sora do Líder do..PFL.! ~arco M~ciel, que iria falar algo que
impeachment é algo muito difícil, e um Presidente que não
considero grave e importante para a Nação e, inclusive, refetem mais capacidade de operat politicamente o PaJs, esses
re-se ao P"FL, Avisei à d. Aúrea, mas como está aqui presente
três dados me deixam estarrecidos e assust:;ado.
O Pre"síderite_ do PFL~ Senador~ugo Napoleão, sinto..:me tranEu queria, neste momento, ale~r o Congresso Nacional,
qüilo de estai o PFL representado neste in~tante, diante da
alertar o Senado para o mom._ento gravíssimo que estamos
reve~ação que ire~ comentar, na medida em que o Presidente
vivendo.

o
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da República, ontem, fez um pronunciamento à Nação ques·
tionando as revelações da revista IstoÉ e, em especial, o depoimento do Sr. Francisco Eriberto Freire de França, motorista
da Sra. Ana Maria Acioli Gomes de Melo, que revelou a
maneira, segundo a qual, as contas da Casa da Dihda e de
diversas despesas do Presidente da República, da Sra. Rosane
Malta Collor de Mello, eram efetuadas par depósitos que,
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dia 9 de julho de 1988 usou palavras de extraordinária gravidade a respeito do comportamento dos Ministros, à época,
Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães e, em espeCial,
aquele que hoje é o Ministro politicamente maiS iffipõttante
do seu Governo, Jorge Bom_~~l!-ser;, ~!!!i~t_ro e Secretário
de Governo?
Duzentas pessoas, aproximadamente, ouviram. CoitStasegundo depoimento do Sr. Francisco Eriberto Freire de Frantamos, pelo vídeo, que estavam à mesa o Sr. Cláudio Humça, provinham, pelo menos em boa parte, de depósitos, -em
berto Sousa e Silva, Sra. Ana Maria Rattes, que foi Deputada
cheque. Às vezes, o Sr. Francisco recebia quantias em dinheiro
Constituinte, ·e era, então, ã Sra. do Prefeito Paulo Rattes,
dados pela secretária da empresa Brasil Jet, de propriedade,
de ~_etrópolis. Havia outras autoridades. Encontrava-se preprincipalmente, do Sr. Paulo César Cavalcante Farias e do
sente, na ocasião, o Sr. Alexandre Alcântara, que presidia,
Comandante Jorge Bandeira de Melo que, segundo informou
naqude movimento, se não me _engano, o Partido do então
à CPI, tem 5% da empresa, sendo Presidente da empresa.
candidato Fernando Collor de Mello, que procurava mobilizar
a jUventude. O jovem Alexandre tão cheio de entusiasmo
Esta manhã, a ComissãO Parlainentar de lnquérito teve
resolveu filmar toda a sessão. E liliitou, com vídeo, cerca
a oportunidade de ouvir o depoimento do motorista, nascido
no Rio Grande do Norte, Francisco Eriberto Freire de França,
de 40 minutos de pronunciamento e de debates do candidato
que teve um procedimento digno, honrado, revelando extrema
Fernando Collor de Mello, à época, candidato em potencial
à presidência da República. Ele muito se entusiãSmO-u_ coin
sinceridade. Ao contrário do que tentaram insinuar, primeiro
a Sra. Ana Acíoti, em depoimento escrito, lido ontem pelo
as palavraS do Sr. Fernando Collor de Mello. Aliás, esse documento que vi ontem foi re-velado, foi mostrado na residênciaPresidente da República, de que ele poderia ter recebido qualdo Deputado Sérgio Machado, que estava acolhendo os Presiquer vantagem ou revelar à lstoÉ, aos jornalistas Augusto
dente dos Partidos de Oposição, como o Presidente do PSDB,
Fonseca, J. Santan3 Filho e Mino Pedrosa, ao contrário do
que tentaram insinuar algUns, que ele poderia ter recebido
TassO Jereissati; O Presidentes do Partido dos Trabalhadores,
os mais variados presentes, qual tenha sido a forma para dizer
Luiz Inácio Lula da Silva; o Presidente do PMDB, Orestes
o que disse, ele mostrou extraordinária dignidade, dizendo
Quércia. Estava presente o Deputado Miguel Arraes e outras
que irül se sustentar,- agorã; desempregado que está, com
lideranças importantes.
a força do seu trabalho. Isso, até, contrasta muito com o
Ontem; o Senador Pedro Simon estava ao meu lado na
depoimento utilizado na campanha do Senhor Fernando Cohára em que vimos esse documento na sala da SUSTEL llor de Mello, quando resolveu utilizar-se das palavras da
Subsecretaria de Técnica Eletrónica, do Senado Federal.
Sra. Miriam Cordeiro, para falar da vida pessoal de Luíz
O documento encontra-se em mãos do Sr. Alexandre
Inácio_ Lula da Silva. Depoimento que, tardiamente, dois anos
Alcântara, do PSC. Ele tinha 21 anos em 1988; portanto,
e meio após, o Presidente disse em entrevista à IstoÊ, quando
agoratem aproximadamente 25 anos. Hoje ele é cã.ndidato
perguntado se lamentava-o episódio: ''Aquilo poderia ter sido
a prefeito de Macaé. Procurou, inclusive, o Partido dos Trabaevitado. Sem dúvida, aquilo poderia ter sido evitado. Eu não
lhadores com esse documento, dizendo que avaliava ser imporrepetiria aqUilo de jeito nenhum". Ao que se sabe, a Sra.
tante pudesse o mesmo ser mostrado à Nação. O Partido
Miriã.n Cordeiro, até hoje, vem tendo as suas despesas pagas
dos Trabalhadores avaliou que era importante mostrá-lo a ·
pelos amigos próximos do Presidente Fernando Collor de Metodos os Partidos.
llo.
O QUe diz o então candidato Fernarido Collor de Mello
O Sr. Francisco Eriberto Freire de França recebeu hoje
riesse depoimento? Oiz que os-Ministros Marco Maciel e Antônio Carlos Magalhães estão sobre as suas costas, procurando-o
os aplausos dos que resolvem dizer a verdade, contribuir para
a justiça, impressionando a todos os presentes.
insistentemente. Até aí poderia ser por pressão política: ''ClaSerá que o Presidente da República foi realmente sincero
ro, estão querendo o meu apoio e o dos meus correligíonários.
ontem? Será que o Presidente dã República costuma sempre
estão sobre as minhas costas". Até aí poderia ser uma procura
intensa do então Governador Fernando Collor de Mello, que
falar a verdade? Será que o Presidente da República av_alia
que o povo brasileiro merece ter um Presidente que nunca
despontava na sua Luta pela moralidade e contra os marajás~
falte com a verdade? Começo a ter cada vez_mais dúvida~.
Mas ele disse que o Ministro Jorge Bomhausen o havia-proCuOntem, vi um documento que considero· da maior- relerado com uma mala preta e feito" propostas- parã.- comprar
vância, porque mostra o Presidente Fernando Collor de Mello,
os que com ele estavam. Disse mais: que o Ministro Bornhauno dia 9 de julho de 1988, na cidade de Petrópolis. À época,
sen não o podia me desmentir. Disse 111:ais: _q~e ele, emü~.úme·
S. Ex• era Governador do Estado de Alagoas e- faziã um~
ras ocasiões, já havia dito tais palavras. E disse mais: que
peregrinaçãO ~indefesa da moralidade no Brasil, defendendo_ o Ministro Bornhausen falou que ele poderia comprar· um
prédio com aquilo que estava na mala preta e depois eles
a caça aos ma-iajás, oportunidade em que fazia críticas veementes ao Governo José Sarncy e aos seus Ministros. -- . __
·
.
., _
.
se acertaiiãril.
Ora, se o Presidente da República disse ontem que todos
À noite, assisntindO à filmageffi, vin16S que, dentie as
suas palavras, há uma passagem em que o Presidente Femanco
reconhecem a sua equipe ministerial como uma das melhores
e rn·ais integras que o Brasil jamais teve, será que Sua ExceCollorde Mello faz referência à sua equipe ministerial, (aSpas)
lência -sempre diz a verdade, ou será_ que, em 1988, ele não
"que todos reconhecem como uma das melhores e mais íntegras que o Brasil jamaiS--teve".
estava falando a verdade, quando mencionou que o Ministro
O Presidente afirma que todos reconhecem a integridade
Jorge Bornhausennão poderia desmenti-lo? Porque ele disse
- e·-reafifmo-·qúé o Ministro Jorge Bornhausen o procurou
da sua equipe ministerial. Todos quem? E aí vem- a -riüriha
com uma mala preta para ·comprar a ele e aos que estavam
pergunta: será que o Presidente da República reconhece a
·integridade de todos os membros da sua equipe, quando no . . com ele.

5570

QuinJa-feira 2

DlÁRIO DO .CONGRESSO NACIONAL_(Seção II)

. Considero, Senador Hugo Napoleão, Presidente do PFL,
algo ...
O Sr. Hugo Napoleão- V.
e vou pedir o aparte.

Ex~

me chamou à colação,

O SR. EDUARDO SUPLICY ... extremamente grave, que
precisa ter um esclarecimento do P_residente. Porque, se o
Presidente costuma falar a verdade, se falou em 88, então,
como fica -agora a Sua palavra?
Essa questão é muito irilpOrtànte, porque·a Nação hoje
percebe que ao Presidente está faltando credibilidade. O. seu_
pronunciamento de ontem foi riiUito bem falado do ponto
de vista da drarnaticidade, Muitos atares deram entrevistas
hoje, mencionando que o Presidente for Um atOr notável on~
tem, no sentido de bt!m se apresentar aos telespectadores.
Sua Excelência pareceu tranqüilo, sereno, firme, dizendo palavras-que par-~cíãm corivi'ncentes a_·_um_te1espéCtaâor que hoje
não conhece tão bem a documentação e o_vQlume Qe t~steJUu
nhas relativas a tudo aquilo que é objeto da CPI.
Exatamente agora, quando a Nação pergunta se o Presidente falou ou não a_v~_rdade, aí vem à tona esse documento
onde o então candidato .Fernando CoUqr de Mello faz uma
acusação dessa gravidade contra o Sr. Jorge_ J3o~nhausen, sobre a qual eu próprio ilão tinha ouvido falar antes_. Mas esSa ~
acusação foi feita como urri desafiO pelo -eritão candidato Fer"nando Collor de Mello, Governador de Alagoas, porque ele
ainda dizia: "E o MiniStrO- Bornhausen nã.o m_e_ desmente!",
[alando daquele jeito com que, às vezes, ele gosta de falar.
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lhes disse que a revelação desse fàto teria que ser apurada
tendo em vista o interesse público e que não admitia que
o Partido dos Trabalhadores ou qualquer outro Partido desse,
em troca desse do_cumento, qualquer quantia em função de
-sua _campanha.
Ex~

O Sr. Hugo Napoleão --Não cheguei a esse ponto. V.
está colo_cando, mas eu não cheguei a afirmar isso.

O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas eu disse.
O Sr. Hugo Napoleão- Estou afirma_ndo o que a revista
Veja disSe.
-

O.SR. EDUARDO SUPLICY - Pode ser verdade, o que
não desautoriza a autenticidade do documento.
O Sr. Hugo Napoleão - Mas V. Ex~ não precisa dizer
isso; porque eu não pus em dúvida absolutamen_te, em momento algum, nem insinuei direta ou indiretamente. Eu me
cingi àqUilo que a revista Veja havia afirmado. Então, devo
dizer a V. EX" que, em matéria política, ocorrem muitas vezes
circunstâncias em que alguns, por força dos movimentos, estão
de um lado e o_utros estão do 01.1tro e depois se encontram.
Assim foi tecida, por exemplo, a Aliança Democrática, quandb tradicionais adversários no Brasil se encontraram para
transformar as instftuiÇões de- autOritárias e_m instituições· Qemocráticas. E assim é a própria vida.
O Presidente Fernando Collor de Mello pode ter falado
a esmo, ou pode ter feitO algum tipo de afirmaÇão ·com relação
ao Ministélió-ã.ilterior, mas nunca precisou, nunca· falou especificamente do nome do hoje senador Marco _Mªci.._el, cuja
O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex~ me perntite um aparte?
honorabilidade ninguém põe em dúvida; nunca falou d_o_ Sr.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, nobre
Antônio Carlos Magalhães, que é um ex_emplo e padrão de
Senador Hugo Napoleão.
moralidade, e muito menos do Sr. Jorge Bomhausen. PodeO Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Eduardo Suplicy,
mos estar juntos hOje? Pode_111os. É porque SUa Excelência
começarei pela última parte das afirmações de V. Ex~ o Miniso ·senhor Presidente da -República reconheCeü que esses "três
tro Jorge Bornhau_sen é um homem que a Nação conhece.
homens públicos aos quais V. Ex~ fez referência, são homens
Eu refuto e repudio as palavras que V. Exd vem trazendo
de qualificaçãO, ·são verdadeirOs eStadistas, que já governaram
à consideração desta Casa.
os seus_~-stadQS~- que têni uni passado administrativo respeitado em: todõ 6 País.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Permita-ITieapénas conEu gostaria, nobre Senador Eduardo Suplicy, de dizer
trapor que as palavras foram ditas por Fern-aildo Collor de
a V. Ex~ que não devemos_ nunca prejulgar, e, sim, deixar
Mello, e eu gostaria _que V. Ex~ tivesse a __oportunidade de
que os acontecimentos se clarifiquem põr ·si SóS, como· fazem
ver o documento,
- -os juízes, como fazem os magistrados, que examinam o pro~
O Sr. Hugo Napoleão -Chego lá. Eu disse que começaria
cesso até o final para então julgar. Esta a sugestão qUe eu
do último ponto. De tal sorte que o Ministro Jorge Bornhaus_en,
faria. Obrigado a V. Exa, permítindo-me, se for o caso, voltar
não é um homem de malas e é conhecido de todos pela sua
a pedir o aparte a V. Ex~
ilibada vida pública. Esse é o ponto número um, inquestioO SR. EDUARDO SUPI..ICY- Senador Hugo Napoleão,
nável. Aliás, a sua ascensão à_ atual função foi elogiada por
com respeito ao Governador_ Antônio Carlos Magalhães, não
gregos e troianos, gu~lfos e gibelinos. _Essa Expressão está
tenho uma_ convivência com_ S~,E~, para fazer juizO de valor;
traZida pelo Sr. Alcàntara, fitas, algumas informaçÇ)es.
com respeito aõ Senador Marco Maciel, dou o qteu teste~_u
nho da seriedade com que sempre procede aqui.
O SR. EDUARDO SUPLICY c- Uma U!i(iipenas.
-Na fita graVada o que está_ dito é_que ambos estiveram
O Sr. Hugo Napoleão - Ou uma fita apenas.
com~ lhe procurando, "estiveram sobre as minhas costas",
O SR. EDUARDO SUPLICY- É um episódio só.
o que não significa qualquer ato inadequado. Pode ser uma
O Sr. Hugo Napoleão - Ou, que Seja, um episódio só.
figura de eStir pressionando politicamente, procurando-o.
A revista Veja, alguns números atrás, chamou_-o d~_ espertaA afirmação relativa ao Ministro Jorge Bornhaus.en pode
lhão, acusando-o de haver tentado vender essas fitªs para
ter sido uma força de expressão utilizada, então, pelo candimuitas pessoas que não quiseram comprar, inclusive para o
dato, mas eu vi e outros _viram, e acredito que serta importante
Ministro Jorge Bornhausen, segunc!o es_tão_ afirmando agora _ que todos pudessem ver, sem qualquer exigência da parte
os nossos colegas, aqui no plenário.
- - -- - ----- - - do Sr. Alexandre Alcântara e daquele que- o acompanha,
Jessé Rocha_._
OSR. ED.UAROOSUPLICY- .Vou transmitir a V. Ex"
Eu gostaria de, inclusive, dizer que quando o ex-Senador
importante. On1em, o Sr. AlCântara, juntamente -coin o Sr.
Jorg_e
_Bor~hausen foí nomeado Ministro, eu até_ perguntei
Jessé Rocha, conversou comigo a respeito do assunto. Eu
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para alguns dos nossos colegas como era S. Ex\ e tive depoímentos de que se tratava de pessoa séria.
----=
Então, não poderia, aqui, fazer um jufzo de valor, mas
me surpreendi, porque fOi -a primeira vez -que ouvi alguém
falando dessa maneira, muito grave, sobre -o Miriístrõ Jorge
Bornhausen. E quem disse -e, na época, estava dé Cãl)elos
longos, e bem mais jovem do que hoje- foi Femam;lo CollOr
de Mello. Entusiasmando uma platéia- de 200 pessoas, inclu-

sive este Sr. AleX:a:ndi:'e Alcàntarã., que está apoiando um outro
candidato a Prefeito de Maca é.
Está presente na bancada da imprensa o Sr. Aléxandi-"e
Alcãntar:a que, inclusive, faz questãO de mostrar a fita, que
poderemos ouvi-la daqui a instantes, na Sustei.
-·-----Eu gostaria de convidar o Presidente do PFL e os demais
Senadores que quisessem ver o documento, porque, realmente, ele existe.
Eu disse ao Sr. Alexandre Alcântara e ao Sr. Jessé Rocha
que a divulgação de fato tão importante s6 poderia ser, no
meu entendimento, pelo interesse público. Eles me procuraram, porque avaliaram que seria impOrtante que- um -senadáf
do PT pudesse transmitir isso-à Nação. Conversei coiii -o Pre-sidente do meu Partido, com as Lideranças do PT, que aValiaram ser importante moStrar a outros Partidos. Foi por esta
razão que esta manhã o· Sr. Alexandre Alcântara mostrou
--- a fita aos presidentes de outros Partídos.
Acredito que o importante é poder pedir explicação -ao
Senhor Presidente Fernando Collor de Mello, porque, quando
é que Sua Excelência falou a verdade? Em 1988 Ou -Oiliem
à noite"?
Sr. Presidente, registro, porque-muito me honra, apresença que agora adentrou no plenário do Senado, do ex-Deputado Federal e Presidente do Partido dos Trabalhadores~
Luiz Inácio Lula da Silva. Para mini é unla honra estar falando
na presença do Presidente Lula, acompanhado do_ Deputado
José Carlos Vasconcellos.
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - A Mesa tem
a maior satisfação em registrar a presença do ex::o_eputado
Luiz !gnácio Lula da Silva e do Deputado José Carlos Vasconcellos.

O Sr._Júlio Campos- Permite-me V. E~ Uni aparte-?O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer, nobre &enador.
O Sr. Júlio Campos- Eminente Senador Eduardo Supli·
cy. estamos ouvindo com muita atenção o importante pronunciamento -de V. Ex•, relembrando e mostrando documentos
da fase pré-eleitoral de 1988/1989, por ocasião da sucessão
presidencial, quando o então candidato Fernando Collor de
Mello percorria o Brasil, pregando a sua mã.nifestação contra
os "marajás" e outros tipos de atividades que combatia como
candidato. Há um ditado que diz, eminente Senador, "errar
é humano", e o erro, realmente, a pessoa pode reconhecer.
No instante em que -talvez, naquela empolgação ·de uma
campanha eleitoral, o atual Presidente, então candidato Fernando Coilot de Mello ~fez esE;a- declaração;-·mmaâ~cern.
VHS, na cidade de Petr6polis, se não me engano, Sua Excelência tinha aquela impressão dos atuais companheiros da
sua administração. Sua Excelência deve ter mudado de conceito, ao conhecer tão bem, hoje, a figura do_ Senador Marco
Maciel, que V. Ex~ já o conhece, como eu o conheço e tenho
a honra de ser seu liderado. Conheço-o desde o tempo da

Quinta-feira 2

5571

antiga Arena e, depois, do tempo do PDS, quando fomos
companheiros _de Partido, e sei da sua integridade e da sua
moral elevada. Como conheço, também, desde_aquela época,
o atual Ministro-Chefe da Secretaria do GovernO, Jorge Bornhausen, e, penso; sob_o_ meu ponto de vista, que o então
candidato Fernando Collor fez" aquilo num geSto- de explosão~
num gesto político, num gesto de acarrear voto, e, hoje, talvez,
conhecendo esses homens como Sua Excelência conhece, jamais repetiria essas_ afirmações. Tenho certeza absoluta. Dizia
meu velho amigo,'político mato-grossense, -eminerite senador
que presidiu esta Casa, que liderou o PSD, depois a Arena,
o Senador Filinto Müller: que o adversário de hoje é o correligionáriO-de amanhã. Penso que, ho]e, o Presidente Fernando
Collor vem nessa linha de somatório. Entendeu que o seu
fulgor,_ o seu impulso de candidato não pode ser o mesmo
de um Presidente da República. E entendeu que tinha que
coilvoca:f esses homens tão ilustres, que tantos serviços prestaram ao Brasil como Marco Maciel, Jorge Bomhausen e outros
Líderes que o PFL tem na sua estrutura nacional. Hoje estamos af, ajudando a viabiliza( o seu Governo, dando ao Presidente o _apoio necessário para que, realmente, possa cumprir
o seu programa apresentado quando candidato a Presidente
da República._ E que fique bem claro que Sua Excelência
não é um filiado_do_PFL, mas_sim de um outro Partido, o
PRN. O PFL? como ·os aemais outros Partidos, PTB, PDS,
PDC, participaram do seu Governo de quase coalizão. Mas
temos o nosso próprio programa e as nossas próprias Lideranças em nível nacional e estadual. Tenho certeza que essas
Lideranças que o PFL tem são constituídas por homens de
respeito ·perante a opinião pública brasileira, entre eles o próprio Presidente_ do nosso Partido, o eminente Senador Hugo
Napoleão, que participou do Guvemo José Sarney como Ministro da Educação e passou lá como um homem sério, digno
e honrado, fazendo uma das melhores administrações que
o _:Ministério da Educação teve no Governo passado. Lamentamos, eminente Senador Eduardo Suplicy, o que aconteceu
no passado. Como bem declarou V. Ex~ recentemente, o Presidente Collor atual não repetiria hoje o que aconteceu por
ocasião da campanha, quando fez acusações contra o ex~De
putado e então candidato do PT a Presidente da República,
Luiz Inácio Lula_ da Silva. Ele próprio reconhece que exagerou
na sua maneira, no seu afã de _chegar ao Palácio do Planalto,
aq fazer acusações que, hoje, não repetiria. Tenho certeza
de que precisamos de paz neste País, precisamos de tranqüilidade. E V. Ex•, que sempre foi um homem tranqüilo, um
homem por quem tenho profunda admiração, pelo seu comportamento sério e coerente rio Senado, há de entender que
essas acusaç_ões, trazidas através de videoteipe, para conhecimento de vários Líderes partidários da Casa, foram coisas
do pa-ssado, que hoje mais não se repetiriam. Deus queira
que tal fato não _aconteça mais na política brasileira. Muito
obrigado!
O SR. EDUARDO SUPLICY - É importante que as
denúncias sejam feitas com responsabilidade. O Presidente
Fernando Collor, como candidato, estava agindo dessa maneira-?-Semqli€ Sua-Excelência1'staV".rla2endcmma calúnia-sobre
fato _inv~rídico, ou havia fundamento para o que falou em
9 de julho de 1988 sobre o então Ministro Jorge Bomhausen
e hoje Ministro de seu Governo?
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex• com prazer.
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O Sr. Divaldo Suruagy - Confesso que fiqUei mUitO preonão com a crítica que o então candidato à Presidência

cupado~

da República, o Governador Fernando Collor de Mello fez
ao Ministro Jorge Bomhausen, pois, ser criticado por Fer~an
do Collor de Mello pode significar um elogio para qualquer
homem público. Por isso, preocupa-me o elogio feito ao Ministro Jorge Bomhausen. Ser elogiado por Sua Excelência impli-

ca grande·crítica. Essa a minha colocação. O Ministro Jorge
Bornhausen está acima de qualquer suspeita. Ser elogiado
pelo Presidente da República é motivO tk inquietação.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte do
nobre Senador Dival_do Suruagy. V. Ex• conviveu mais tempo
co~ o -~~esidente Fernando Collor de Me_llo e sempre tem

aqux-lraZido _o seu testemunho sobre o comportamento de
Sua Excelência. A meu ver, V. Ex• fala para registro na Histó.:.
ria do Brasil.
O Sr. Elcio Álvares- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. E~• com prazer.0 Sr. Elcio Álvares - Senador Eduardo Suplicy, já se
está tornando hábito ouvir praticamente a palavra diária de
V. Er-, potque -temos inclusive a oportunidade de trazer temas
muito momentosos4 Embutido no s_eu discurso, evidentemente
dentro de__ uma outra ótica, gostaria de assinalar um f3.t0 a
propósito exatamerite do fulcro do seu pronunciamento. Estamos querendo implantar, neste País, sejãm por elementos
da Oposição, sejam por elementos do Governo, um clima
de campanha. Na verdade, nobre Senador, tudo o que está
acontecendo no Brasil, envolvendo noticiário diário, está nos
levando à idéia de que há um clima de campanha. É como
se estivéssemos na expectativa· de um terceiro turno da eleição.
Vamos carrear todas as provas, vamos carrear todas as ftligfanas para formar um raciocínio. Acontece que-, por melhor
que seja o propósito - e nunca duvido dos propósitos de
V. E~ - o Brasil infelizmente está vivendo uma hora muito
difícil, principalmente na área económica. Seria iinpatriótico,
impiedoso até, um comportamento que quisesse a esta altura,
quando todos os brasileiros que têm amor a este País desejam
um clima de tranqüilidade, resolvermos o passado, buscando
exatamente alguma coisa que pudesse repercutir na opinião
pública e viesse a ser mais uma acha dessa fogueira incrível
que está sendo erigida no Brasil. Quero dizer, em razão da
honra e da dignidade de cada um a lei dá o caminho competente. Se alguém ofender a miilha honra e a minha dignidade,
vou promover um crime contra a honra, através de um prow
-cesso-próprio -e-cãpitül"ar quem quer que seja. Agora, o que
estou vendo, Senador Suplicy -esse é um ponto que quero
advertir, inclusive, com o maiOr :respeito aos líderes de Oposiw
ção - é que não podemos cair no irracionalismo político.
Este País não merece isso. Está se falando com muita insistênw
cia, e agora a toada já ganhou um volume muito grande,
no impedimento do Presidente. O Presidente, ontem, fez um
pronunciamento à Nação que, depois, com maior·tranqüiw
lidade e vagar, eu me permitirei exãrilinar ·com olhos críticos.
E hoje assisti ao depõfmeilto da CPI que apura as irregularidades sobre PC Farias que eu acho que o melhor caminho
para aqueles que querem homenagear a verdade seria analisar
o depoimento do Presidente que deu oportunidade do contraditório e investigá-lo transv~rsalmente para que a Nação tivesse a resposta que todos nós almejamos. Mas a tes~t C<?mo
estava falando, nobre Senador Suplicy, do impedimento do
Presidente, ontem ela encontrou uma afirmativa vigoiosa.
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Não quero discutir as razões de ordem pessoal, renúncia é
um ato pessoal e o Presidente falou claro, alto e em -bom
som que não vai renunciar e nós sabemos _que politicamente
o processo de impedimento, os artigos do impeachment passam por um crivo que não teria cabimento no atu_al sistema
político do País. Enquanto o Presidente tiver apoio do Partido
da Frente Liberal, do PRN e outros PartidQs__~ue o sustentam,
é inviável, politicamente, articular_ artigOs 'do impedimento.
Então, onde está sendo leva® essa çonve:rsa jA ~cardada entre
os principais--líderes da OposiÇão exíg1ildo do Presidente o
impedimento? É uma conversa que efetivamente está alimentando o noticiáiiO -erif prejuízo do País. Acho que deve haver
bom senso e racionalidade, Os principais jornais do País, independente dos noticiários incendiários, eStão conclamando a
_todos nós, principalmente os Parlamentares, que não permitamos, que não transformemos esse momento num terceiro turno de eleição para Presidente da República, fazendo qUe o
País fique engessado e imobilizado~ Este episódio que V. Ex•
relata deve ter sido um entre os milhares que têm acontecido
j>ela vida afõrã, prlndpaliiie-rite nessa tumultuada vida política
brasileira.
Acho, nobre Senador SupHc)r, que a parte de V. Ex~
está inteiramente resguardada; a última coisa que se f3.ria
seria julgar a respeito da sua idoneidade, dentro de um ponto
de vista negativo. Agora, não é -possíVel, Senador Eduardo
Suplicy, que nós, que temoS amor_ ao Pá.ís_,_ que estamos corts-:
cientes da realidade, permitamos que, cada vez. mais, proliferem comentários, posições políticas -articuladas pelas oposições num movimento para alcançar as rrlas a fim de impedir
o ;presidente. Há uma Constituição neSte País; há um resultado
bom ou mau celebrado pelas eleições que consagraram o Senhor Fernando Collor de Mello c_om mais de trinta milhões
de votos. Há uma decisão do povo que precisa_ ser re&peítada.Se pe,rdi a eleição, tenho que respeitar o meu adversário,
agora, tenho um caminho legal e nunca será o do impedimento, porque todo o mundo sabe- e é_ preciso apregoai-se
aqui no Senado - que seria inviável politicamente o impedimento do Senhor Presidente porque iria contra à norma legal
e à norma constitucional; não passaria enquanto o Presidente
tiver o apoio dos Partidos que lhe dão sustentação; tal atitude
não seria viável. Neste momento, seria importante que a Oposição trilhasse outro caminho; não o camin_ho de, não conseguida a renúncia::.:..... o-Presidente ontem fa-lou de maneira
clara ser um ato pessoal - insistir na tese do impedimento.
É hora de cada um compreender: não vamos fazer campanha
para 1994 em pleno 1992. Se admite até uma peqUenã-campara a~ eJeiç9es l_l}unic_ípaj.~.--~-~~-E_a_r~_Presidência da República não. Infelizmente, as pessoas que eSt30-diilà03..S-priiici~
pais declarações - todas conduzindo a esse ponto - são
possíveis candidatos à eleição de 1994. O Brasil não merece
isso. Os políticos brasileiros, nesta hora grave, devem ·ter
bom senso. Não quero ser sensor de opinião alheia, mas quero
dizer que, neste momento, enquanto houver a minha voz,
modesta e humilde como representante do Espírito Santo,
não vou permitir. Não sou defensor pessn· l , • • ~enhor Presidente Fernando CoRor de Mello; tive anteceà~ ~s de eleição
que me separaram totahnente da sua c:. 4·~·:<:.<ü'.a; sou ViceLfder do PFL e não sou Vice-Lfder do (joverDo. Mas acredito,
sinceramente, que, enquanto existir uma dose de bo_m sensp,
de prudência, de moderação o Brasil não pode f!cttt sujeito,
de forma alguma, a esses altos e baixos colocados, às vezes,
quem sabe, por aqueles que ainda não assimilaram o resultado
_de 1990. Então, o Senador Eduardo Suplicy, no momento
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em que a sua honra for arranhada, serei o primeiro a levantar
a voz porque conheço a sua idoneidade como Parlamentar;
no momento em que houver qualquer voz se levantando contra
V. EX" no exercício puro do seu mandato, vai· contar com
a minha defesa intransigente, não só pela solidariedade do
companheiro, muito mais pelo respeito que V. Ex• infundiu
em todos nós. Mas, vou fazer esse registro: é importante
que as oposições entendam que o impedimento é inviável
politicamente. Falar em impedimento agora é fazer com: qUe
o Brasil cada vez tome-se mais instável na sua política econô. mica. Fazendo esse registro mais uma vez, quero di.Zer que
V. EX" tem permitido, em todos os seus pronunciamentos,
o debate de temas muito importantes e, hoje, mais uma vez,
V. E~ me permitiu colocar no seu discurso esse aparte que
é apenas um pronunciamento pessoal, mas representa, no
fundo, o meu sentimento como Senador da República. O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Elcio Álvares,
acho importantes as suas palaVras, ínclusive quando r-eSsalta
que adversários não pódem estar caluniando, mentindo, e
que o Presidente Fernando Collor, enqUanto candidato, de
repente, quem sabe, entusiasmou-se e :alou algo que, se não
for verdade, ele precisa esclarecer.
Acabo de ter a notícia de que poderemos assistir à fitã;
o documento, dentro de instantes, no Gabinete do Presidente
Mauro Benevides.
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O ponto principal do meu ·discurso, hoje, é em função
de toda a evidência já coletada, pela sinceridade, importância
e força de convicção do depoimento do Sr. Francisco Eriberto
França. Tenho informações de que no Palácio do Planalto
assistiram ao vivõ- porque a Televisão Bandeirantes estava,
até por ·volta da hora do almoço, mostrando as cenas - e
quem o fez ficou impressionado. Mas, quem não ficou-irrlpre-s=
sionado?
o· depoimento do Sr: Francisco Eriberto FranÇa mostra
uma dignidade, uma clareza, mostra, na minha opinião, verda~
des que agora precisam ser averiguadas pela conta bancária
da S~ Ana- Acioli, que, estranh~m_ente, chegou ao Palácio
do Planalto foi" negada à CPI. QUatro Parlamentares membros da CPI foram ao Bancesa e obtiveram do gerente e
de outros funciOnários a informação de que a conta da referida
senhora havia ido parar em Fortaleza. Por que tanto receio
em se mostrar a conta da Sr' Ana Acioli, bem como a conta
da Sr-o Maria Gomes, que, aliás, são a mesma pesso·a: Isso
é muito estranho Senador Elcio Álvares.
_
Gostaria, agora de ouvir ·o Senador Pedro Simon.

e

O Sr. Elcio Álvares- Perdoe-me, mais uma vez, Senador
Pedro .Simon. Para concluir gostaria de dizer que não estou
entra!J.dO no mérito do depoimento, mesm:crpotque·sou m:em~
bro da Comissão e gostaria de dizer a V. Ex~ o que acho
ser o ponto principal, já que cada um tem uni enfoque. Assisti
o depoimento ·do motorista como V. EX', estávamos lado
O Sr. Pedro Simon - Permite V. E r um aparte, nobre
a lado. Tenho uma opinião pessoal que guardei dentro de
Senador?
mim. Mas, hoje, me inquietou um outro fato, també-m, SenaO Sr. Elcio Álvares- Aditando ao meu aparte, se V.
dor Suplicy; em pleno depoimento do motorista, membros
Er- me permitir, antes de falar o Senador Pedro Simon, nãO
da nossa Comissão irromperam em aplausos ...
estou discutindo o mérito, e já me colOquei antecipadamente
O SR- EDUARDO SUPLICY- E, ·ontem, foram os memsolidário com V. Ex~ Estou discutindo o método que está
bros do PFL, para o Embaixador Marcos Coimbra e na hora
sendo adotado no País. Cada dia aparece uma novidade, um
em que o Deputado Eduardo Mascarenhas fez uma análise
fato como-se· fosse neste momento o ressurgimento de fatos
de
defesa do Governo; falando como o grande psicanalista
que já estãO inteiramente sepultados, até pela luta eleitoral;
que é, o PFL e os membros do Governo, do PRN, resolveram
quanta coisa aconteceu na campanha de 1990. Mas, na verdaaplaudir.
de, nobre Senador Eduardo Suplicy, o cuidado que tive em
Fui conversar um pouco com a minha mulher, que é
colocar o meu aparte foi -esse de resguardar V. E~ Acho
que nesse ponto não seria uma fita g:Favada há- ·~~~-4--oU -5- psicanalista, que falou ontem com a Dr~ Léa e usou_ uma
frase notável, cito-a porque não é minha: "A psicanálíse pode
anos -que iria arranhar o verniz de sua dignídade. De maneifa
ser muito- bem utilizada para a ética ou para a perversão".
nenhuma.
. E temo, aliá~ hoje ~odos estranhamos_ quando o Deputado
O SR. EDUARDO SOI'UCY - Não tenho nada a ·ver
Eduardo.Mascarenhas deixou de fazer a análise sobre. o Sr.
com essa fita, não fui o personagem da mesma, não fui eU
FranCisCo Ei10erto França, porque sobre ele não poderia dizer
quem gravou, só a estou trazendo aqui.
- --que o seu depoimento foi movido pela inveja, foi movido
pela busca da vantagem, diante da situação de desempregado
0 Sr. E leio Álvares - Mas o _fato de trazer, o fato maior
que e~e está, diante da dignid<).-~dele dizer que nada recebeu,
e mais grave.._. que vai Ero_curar sobreviver pela força do seu trabalho.
O SR. EDUARDO SúPLICY - Ela é
documento
Sobre isso, eu gostaria de ouvir o Sr. Eduardo Mascaimportãnte, um documento da história do Sr. Fernando Collor
renhas fazer a análise psicanalítiCa da motivação sincera de
de Mello, enquanto estava em campanha; um documento altadefend_er o ~nteres~e da, Nação.
-. _
.
...
mente revelador.
Agorat co_p.~do o aparte ao Senador Pedro Simon.
O Sr. Elcio Álvares- Discuto, nobre Senador Eduardo
O Sr. Elcio Álvares- Sen~dor Eduardo Suplicy, gostaria
Suplicy, o método de se trazer o assunto. Evidentemente,
de completar. porque o meu raciocínio foi Cortado, só para
V. Ex• tem sido aqui um dedicado participante da Oposição,
adit;:tr o ~eguinte: não elogiei os membros_ do Governo que
mas ess-e método de trazer, Senador Eduardo Suplicy, é e vi.
ba~e.ram palmas, critiquei uma prática, seja do Governo ou
cientemente o ressuscitar de fatós que já estão supera-dos,
da Oposição, que é inconcebível numa comissão com tanta
às vezes. Por que o cidadão está traZendo a fita? Qual é
responsabilidade para apurar a verdade. As_ palmas de ontem
o objetivo? Qual a vantagem que o P3{s leva? Qual o resule de hoje são profundamente graves para quem quer um resul~
tado?
tado isento. Confesso a V. Ex•- não estava presente ontem,
infelizmente, mas louvo-me nas :,.Uavras de V. Ex' ~ que
O SR- EDUARDO SUPLICY- É importante, para saoerfiquei perplexo. No momento em que um membro da Comismos exatamente se o Presidente costuma faltar com a verdade,
sãq, -quando alguém está prestando um depoimento, faz uma
ou falar a verdade. Esse é o ponto. --- -- ------

um:
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colocação que é julgada lesiva a favor- ou contra ó GóVi::rno,
eu me inquieto. Senador Eduardo Suplicy, issó está fícando
grave) Neste momento, quero, com toda responsabilídade de
uma participação- a·ssfdua, no momento em que-verifico que
os depoimentos, de ontem e hoje, inclusive, estão sendo saudados através de palmas, daqueles que têm a responsabilidade
de julgar, talvez, uma das decisões mais. graves que vamoS
ter que assumir perante esta. Casa, que é a CPf, cOin o seU
relatório, apurando as irregularidades do Sr. Paulo César Fa-

rias, o meu comc_n_tá_rio crítico não é_ Sotneiite'~e-nrrelação,
hoje, aos elementos da Oposição que bateram palmas; é contra
todos aqueles que perdendo, às vezes, a serenidade de inte~
grantes da Comissão, -demonstram um comportamento que
faz pensar que o desfecho fiilal seja COlocado, até certo ponto,
sobº- manto, talvez diáfano da paixão política-.
O Sr. Pedro Simon- Perrnite~me V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY -.Com prazer, ouço· v.
Ex~, Senador Pedro Simon qUeJ indusive, teVe a-oportunidade
de ver o documeoto que estará à disposição dos demais Sena~
dores dentro de instantes.
O Sr. Ped_ro Simon - Antes de entrar no assunto que
trouxe V. Ex• à tribuna, gostaria de falar sobre a última parte
do pronunc_iamc_nto do ilustre Senador. Quefo discordar do
Senador Elcio .Álvares. Acho que a atuação da -CoMissão
Parlamentar de Inquérito está sendo, surpreertdenteinenfe,
a mais respeitOsa e no Iiiais alto nível. Querer que Parlamentar, Deputado e Senador, não tenha debate, não tenha
discussão, num assunto dessa natur~za é querer milagre. Mas
a grande verdade é que a esmagadora maioria dos depoi~
mentos está sendo debatida, está sendo analisada, está sendo
tomada com a maior seriedade e com.a maior .~raoqüilidade.
Ontem, com relação aos aplausos que foram dados ao Sr.
Embaixador, eles foram espontâneos.. Na verdade, para nós,
iriclusive, da Oposição, à margem do_que ele disse e do que
ele não disse, ficou clara a admiraÇão pelo homem de be_m,
um homem sério, um homem respeitoso, um homem em_queni
se sentia estar ali desempenhando a sua missão. Ent.ãó, co.m
relação à testemunha de_ ontem, os aplay.~()S não foram para
perturbar. o seu pronunciamento, não foram em miiO- ao seu
pronunciamento; eles foram ao final do seu pronunciamento,
quando já havia terminad_o, quando ele já hãvfã discutido,
quando o depoente já havía ditO o que queria e o que desejava
dizer. Ao final, ele teve os aplausos. Dizer que os aplausos
tumultuaram o pronunciamento do_Ministro Marcos_Q:ümbra
ontem, não é verdade; dizer que o depoimento do Ministro
Marcos Coimbra, ontem, foi tomado sob impulsos de paixões
ou de fantasias, isso também-Dão é verdade! E.o de hoje,
então, nem se discute! Uma pessoa simples, uma pessoa hu.mil~
de, um trabalhador, um motorista que veio depor com_ a mais
absoluta tranqüilidade. Os Parlamentares, Deputados_e_Senadores do Governo e da Oposição disseram, repetiram, cansaram, c a linha do pronunciamento dele foi"á linha praticamente
da IstoÉ; não avançou quando quiseram arrancar mais com
relação- à secretária, e ele, no maior respeitO; com- o maior
carinho pela secretária; quando quisefam··avan-ç-ar-para qu·e
ele dissesse algo a mais do que ele queria -dizer, do que ele
zer, ninguém arrancou dele mais do que se -poderia desejar.
Com toda a sinceridade, acho que o depoimento do cida~
dão foi o mais -qigno. E assim Comd ós Trã.ba_Ihadores_gu~
encontraram 30 mil dólares e devolveram, pode-se encontraruma pessoa -que muita gente não está entendendo -que
perdeu o emprego, que perdeu a casa e que dá um depoimento
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com a seriedade com que foi dado. Os aplausos, hoje como
ontem, foram ao __fin_al do depoimento. Quando determinado
Parlamentar quis violentar, fazer irijUStiÇáCOrii-0 -ciâad~o _que
estava ali, achando, talvez por ser ele um trabalhador, que
a -senhora dele não podia ter um brinco ou coisa que o valha,
isso realmente irritou, ·a tal ponto que o Senador José Paulo
Bisol, um Senador que merece o mais absoluto respeito, se
irritou por estarem querendo desmoralizar_ a testemunha.
Agora, dizer que o ambiente da CPI não é da maior seriedade,
iSSo nle surpreende, porque faço--justiça acis Parlamentares
do Governo, que estão defendendo o Governo sim, mas se
posicionam com a maior dignidade, como nós. da OpoSição,
também. Outra coisa, Senador Eduardo_Suplicy: querer dizer
que estamos aqui no terceiro tempo em busca de candidatura
à Presidência da Repúb~ica, não iiie pã.fece que isso seja verdade. Vamos deixar claro: aqui não há nenhum Carlos Lacerda,
_como h--ªvia em 1954 durante o Governo.Ge.túlio. Yargas, ou
em 1964 no Governo João Goulart. Não há ninguém tramando
golpe. Quem apresentou a primeiria denúilda fcii o irmãO do
Presidente da República, o Sr. Pedro Collor; quem continuou
cÜÍn as denúltcias foi ó seu ex-líder do Governo, o Dr. Renan
Câlheiros; -quem aumeritou as denúncias foi o ex-rre~idente
da Petrobrás, que Sua Excelência e&colheu; e quem faz agora
um depoimento fantástico é o motor.ista da _:;ma secretária
particular. Onde é que está a Oposição nisso_ tudo? O_oçle
estão o PT e o PMDB? Onde está o candid_ato .à Presid~ncia
da República nesse debate todo? Aliás, a CP! está servindo
de palco institucional para que essas coisas sejam ouvidas;
se isso não tivesse acontecido, onde estaríamos? Mas não
estamos criando o fato. É_ ridículo alguém dizer, cOmo disse,
que esta CPI é grotesca, porque os Parlamentares es!ão ouvindo os fatos que aparecem. Não me parece. E dizer que os
Parlamentares, ao invés de e_starem cuidando dos problemas
do Brasil, da,Bolsa, porque o Presidente quer trabalhar, estão
perdendo tempo nessa CPI. .. Mas essa é fófmula? Essa é
a forma de dizer o que está acontecendo? Aconteceu Ou não?_
Aconteceram os fatos ou não?_ São reais ou não são reais?
Parece-me que essa_é a análise que deve ser feita. O Presidente
da República falou ontem. Acho muito difícil que tenha na
CRLalguém que não reconheça fatos graves contra o Senhor
PC Farias! No depoimento do Presidente, ontem, de vinte
minutos, Sua Excelência respondeu ao documento do motorista! Durante vinte rninu~os, em Cadeia de rádio e televisão,
o Presidente da República falou ao Brasil inteiro para respon~
der ao documento do motoristal_Diga-se de passagem, acho·
que o Presidente, depois de quarenta e oito horas, deve voltar,
porque o depoimento de ontem já morreu! E, em relação
ao depoimento de onter;n, há gente da imprensa achando muito
bacana, porque o Presidente citou o Sr. Paulo César Farias.
CitOu-o para elogiar ...
O SR. EDUARDO SUPLICY giar. Não condenou os seus atos.

Exatamente, para elo-

O Si. Pedro Simon - ... , para dizer que deve muito
a ele pela campanha; que conheceu muitos empresários, etc.,por intermédio do Sr. PC Farias e que muita gente que batia
palmas, agora está se escondendo! Não disse que o está processando, nem que o está investigando! Não disse urna palavra
daquilo que toda a Nação quer saber! Com relação ao Sr.
PC Farias, Sua Excelência ficou para:do! Absolutamente parado!
O SR. EDUARDO SUPLICY- Estranhei isso também!_
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O Sr. Pedro Simon- Agora, querer culpar o Congresso
Nacional, como culpar o Sr. Lula, o Sr. Quércia, OU qlúlJquer
pessoa que esteja debatendo sobre a matéria é impossível,
porque toda a Nação está debatendo essa matéria. Com relação ao pronunciamento de V. Ex~, realmente, convidado, eu
assisti em Petrópolis, através de um cinematografista amador,
a um depoimento do candidato Fernando Collor à Presidência
da República aos jovens de um determinado Partido._ E, aí,
vi as referências dele: Antônio Carlos, Marcos Maciel e Jorge
Bomhausen. Ele era candidato. Acho que isso merece uma
análise nossa, para vermos que,-muitas vezes, pode levar tempo, mas o aqui que se planta, aqui se colhe. O qUe ele disse
sobre o Senador Marco Maciel? O que ele disse subre o Sr.
Antônio Carlos? E o que ele disse sobre o Sr. Jorge Bornhausen? Nós aqui, que somos adversários dessas pessoas a vida
iriteira dizemos que são homens de bem, principalmente os _
Srs. Marr;o Maciel e Jorge Bornhausen, que conhecemos desta
Casa. São homens de bem, e tenho o maior respeito por
eles. Posso divergir sim, ~té porque eles nem eram CãndidatosA
Quem _fez aquilo, foi a televisão para demolir, como foi feTfu
com o ex-Presidente José Sarney, usando os dado_s_da CPI
da Corrupção contra seu Governo e se elegeu com o au-xílio
daqueles dados? Agora, na verdade, ninguém está fazendo
com o Presidente da República o que Sua Excelência fez
com o ex-Presidente Sarney. Ninguém está usando contra
Sua Excelência o que o Presidente Collor usou contra os outros. Creio que, nessa altura, o aparte do ilustre Senador
do Espírito Santo recomendando-nos cautela, é válido, concordo com ele. Ninguém deve incendiar; ninguém deve sair
por aí e tumultuar o ambiente, que já está carregado e difícil.
Temos a responsabilidade de levar adiante a CPI. Não pelo
Presidente da República, mas pelo País, pela responsabilidade
que temos como representantes do povo. Mas ninguém noS
pode atirar pedras. Ninguém pode dizer que a culpa pelo
que está acontecendo aí é do PMDB, do PT, dos políticos,
da imprensa ou da ComisSão Parlamentar de Inquérito. A
culpa é do Presidente Collor, que tinha condição bastante
e, na verdade, até agora, não disse a que veio. Meus cumprimentos a V. Ex~ pelo seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Obrigado, Senador Pedro
Simon.
Na verdade, o Cohgressó Nacional está cumprindo com
o seu dever constitucional ao fazer a CP!, tanto que, se cheg_armos a conclusões claras, de que houve criine de responsabilidade contra a probidade adminiStrativa por pãrte do Presidente Fernando Collor de Mello, não poderemos nos furtar,
inclusive, a uma denúncia por impeachment, se for este o
caso; senão não estaremos cumprindo com a nus_sa obrigação.
Mas, o que estou aquí mencionando é que esse episódio
faz com que a Nação pense no fato de o Presidente ter o
costume de falar sempre a verdade ou, às vezes, faltar com
ela; essa é a questão.
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para se discutir como, aliás, está sendo feito, e mUito bem,
cõm.-·-um ·com.portamei'üo- elogiáVel por parte- de todos nós.
Agora, o que acho sensato é deixar contidas no âmbito da
CPI tais considernções, pois vindas para a tribuna do Senado,
vêm contribuir, apenas, para tumultuar ainda mais o quadro.
Ora, a CPI está cumprindo o seu papel rigorosamente; o
Sr. Paulo César Farias_ está sendo investigado pela Polícia
Federal. Não é bem como acabou de diier o Senador Pedro
Simon, que ningU.em Cstá Sendo inveStigado; -esião sendo in~
vestigados pela Polícia Federal, ele e tantos outros que estão
aí. Veja bem, V. Ex~ é candidato a Prefeito de São Paulo,
com candidatura já posta. As manifestações de V. EX~', independentemente de minhas considerações, tomam foro eleitoreiro. V. Ex• é membro titular atuante, dos mais atuantes
na CPL
O SR. EDUARDO SUPLICY- Suplente, Senador Jonas
Pinheiro.

O Sr._ JOnas Pinheiro - Suplente, mas está lá todos os
dias questionando, apesar de não ter exercitado ainda o seu
direito de voto.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Procuro cumprir o meu
de_ver, com a honra concedida pelo PMDB, de ter sido desig-nado suplente'.

O Sr. Jonas Pinheiro -- Exatamente, e está cumprindo
admiravelmente. Agora, como V. Ex• já tem participação
ativa na CPI, é um dos ·mais atuantes, como disse, poderia
muito bem dispensar-se de ser colocado sob censura e sob
suspeita de estar trabalhando em prol de sua candidatura em
São_ Paulo. Aliás, este é o segundo momento, de nossa convivência parlamentar, em que V. Ex~ me surpreende. Tão lúcido,
tão obstinado na maioria das vezes, geralmente coerente, em
dois momentos traiu para mim esse sentiinento, essa avaliação
altamente positiva que tem V. Er- Primeiro, recordo, foi na
Comissão de Assuntos EconórriicOs~ cftiàndo eStávãriios sabatinando o Dr. Francisco Gros. Depois de mais de 7 horas de
lúcido debate, de questionamento saudável, ao final, todos,
praticamente St!ID exceção, se manifestaram favoravelmente
à aprovação do nome do Sr. Francisco GtoS-pcfrã a Presidência do Banco Central. E V. Ex~ se incluiu entre todoS; não foi
exceção, não discrepou; foi até generoso ~a adjetivação favo-_
rável ao Dr. Francisco Gros; e o considerou altamente qualificado; e o parabenizou e desejou que tive~se êxito em s-ua
missão. Mas ao finãl dessas considerações, V. Ex~ surpreendeu
a todos porque disse: "Apesar de tudo, Dr. Francisco Gros,
não posso votar a favor de V~ Ex~". Surpreendeu-me: e _estarre-:_
ceu_,;,:m:e, porque não há nadã no inUndo capaz de me fazer
proceder diferentemente da minha consciência.
OSR. EDUARDO SUPLICY- V.
do a razão.

Ex• não está lembran--

O Sr. Jonas Pinheiro- Permite V. Ex~ um aparte?
O Sr. Jonas Pinheiro- V. Ex~, salvo engano, disse que
O SR. EDUARDO SUI'LICY- Com muita honra, Senatinha ori~ntação partidária.
dor Jonas Pinheiro.
·o-sR. EDUARDO SUPLICY- Não, Senador Jonas PiO Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador, na verdade,
nheiro; quero lembrar exatamente. Foi porque o Congresso
na minha avaliação, o que está havendo é um condenável
Nacional já havia aprovado, nu!""a das Casas, um projeto
prejulgamento, alheio aos mais lídimos princípios da demode lei que tramita na Cânlara dos Deputados e estabelece
cracia. Um prejulgamento altamente prejudicial à economia
que ·qualquer pessoa que já tenha diii&ido instituições finaô~
desta Nação, num momento já de grave recessão, viVida na
ceiras nos últimos cinco anos - e era o caso do Sr. FránciSco
luta constante pela queda dos elevados índices de inflação.
Gros -_-Dão pode ser Presidente do Baflco CentraL Foi uma·
Instituímos uma CPI e cremos que seja o fórum aprOpriado
razão objetiva. ·
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O Sr. Jonas Pinheiro - Mas isso já estava superado,
já estava aprovado na Câqtara dos Deputados. Todos_ nós
concordamos e vQt:;tmos.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Então, ele não poderia
ser presidente do Banco Central.
O Sr. Jonas J;Jinheiro- V. Ex', então, discrepou, arrimado nesse argumento que é altamente subjetivo.
O SR. EDUARDO SUPLICY- É um argumento maior.
É lei que o Congresso está aprovando. ~
_ __
·

O Sr. Jonas Pinheiro- Não era considerado, em absoluto. Então, todos os outros descQJlsideraram as normas, não
cumpriram a legislação!
O SR. EDUARDO SUPLICY- E meu Partido apoiava
esse projeto.
- O Sr. JoDas Pinheiro- V. EX' discrepou e poderia, na
minha avaliação, ter-se exonerado da obrigação de dizer aquilo. Não precisava. E, agora, como V. EX' tem um comportamento atuante, brilhante, elogiável na CPI poderia, também,
dispensar-se de trazer essas palavras para dar eco, para dar
ressonância. A hnprensa já está suficientemente· alimentada
das informações. Já basta o que acontece no âmbito da CPI,
e que repercute~ abalando, no dia-a-dia, as bolsas de valores
de São Paulo e do Rio de Janeiro, assim como o mercado
financeiro de modo geral. Não devemos reclamar, não devemos incendiar e trazer o debate para fora da CPI, para fora
da Polícia Federal, fora da Receita Federal; isso é fazer repercutir algo que é nocivo e danoso à economia do País, a este
quadro difícil que estamos vivendo. Nobre Sena-dor, essas
eram as minhas considerações. Lamento não poder concordar
com o que faz V. Er" neste instante, fazendo ecoar ainda
mais longe o que já é tão grave, tão ruim para a nossa Nação.
O SR. EDUARDO SJ]PLICY- Prezado Senador Jonas
Pinheiro, permita-me discordar de V. :ex~_______ ___
Entendo que um Senador pode vir à tribuna do Senado
comentar o_que disse o Presidente da_Re_pública_em seu pronunciatnento à Na_ção. E o Pre~dente falou da CPit
O Sr. Jonas Pinheiro - Mas V. Ex• já falou tanto da
CPI hoje!
O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas foi o Presidente
da República que falou da CP!!" E se V. Ex• falou que há
pessoas que ganham e perdem na Bolsa, o Presidente também
falou que, a cada boato e especulação, remarcam-se os preços,
o dólar sobe, a Bolsa cai. O Presidente da República revelou
ontem, pela primeira vez à Nação, que, através do sr:t:táudio
Vieira, também faz movimentos financeiros no mercado de
capitaL Algo interessante!
Sua Excelência condenou aqueles que ganham muito os atravessadores, os especuladores, os cartéis - e nenhuma
palavra teve para condenar aquela pessoa que, diferentemente
de todos os brasileiros, nos últimos anós, ganhou de maneira
a pagar só US$100 mil por ano de bnposto de Renda, quando
havia pago já bastante, e este ano veio a pagar US$1,5 milhão,
o que é sinal, não sei ainda se completo, do eJQ:raordinário
enriquecimento do Sr. P(!.ulo Cásar _Caval~te Farias. E, segundo todas as evidênciás at.Ç agora coletadas, poderá ter
ganhQ tal patrimóniO, por meios que precisaremoS rapidamente concluir. Eu duvido que tenham sido lícitos!
O Sr. HuMberto Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senador Humberto Lucena.
- -. OSr.HumbertoLucena-DesejocumprimentarV. Ex•,
nobre Senador Eduardo Suplicy, e lembrar ao· nobre Senador
Jonas Pinheiro que V. Ex• tem o seu estilo parlanientar. É
nafural Que cada-Um de Dós-se apresente com a sua maneira
de ser V. Ex• não poderia ser diferente daquilo que é. Pelo
que conheço de V. Ex•, desde a sua atuação na Câmara M~ni
cipal de São Paulo, onde freqüentava- diariatnente a tribuna,
V.- Ex• sempre foi mUito meticuloso no exame de todas as
matérias. O Senaào Federal é testemunha de que V. EX'
foi o primeiro que conseguiu conectar o terminal de com]:nJ..:
tador do seu gabinete coro o sistema de computação deo processamento de dados de órgãos da área económiCa do GQverno.
Com isso, apontou-nos um Caminho a seguir, colhendo informações valiosíssimas para os trabalhos do Poder Legislativo.
Nesse particular, V. Ex• merece menção honrosa. Acredito
que, a respeito dos seus pronunciamentos concernentes à Co~
missão Parlamentar de Inquérito, V. Ex• apenas comenta o·
seguimento dos trabalhos daquela comissão, sem fazer, porém,- nenhum prejulgamento. Como Membro_ da Comissão~
naturalmente, V. Ex!' vai aguardar o final dos trabalhos da·
CPI, para emitir a sua opinião e dar o seu voto, se convocado
na oportunidade, como suplente, para completar o quorum,
na hora da decisão da Comissão Parlamentar de Inqu~rito.
Não acho, portanto, que a atuação de V.. Er" mereça algum
reparo. A meu ver. V. Ex~ procura apenas situar o seu ponto
de vista perante o Senado Federal e a opinião pública. Mesmo
ao trazer à colação esse documento que lhe chegou às mãos
por meio de uma fita cassete, relativa a um episódio da fase
preliminar à campanha da sucessão presidencial, V. EX' apenas
quis mostrar que, muitas vezes, as pessoas se equivocam e
expressam opiniões que, depois, são obrigadas a rever. Foi
o caso -do Presidente da RepUblica quanto ao Senador Marco
Maciel, ao Miriistro Jorge Bomhausen e ao Governador Antônio Carlos Magalhães. Faço· este registro, para enaltecer ã
atuação parlamentar de V. EX', porque ela tem um compromisso maior com os interesses nacionais.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as palavras
do nobre Líder Humberto Lucena, com quem tenho tido grande afinidade nos trabalhos do Senado.
O
Aureo Mello- Permite V. Ex~_um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, Senador Aureo Mello.
O Sr. Aureo Mello- A discussão abordada por V. EX'
nesses pontos fez-me lembrar de um livro do jornalista E pitácio Caó,- quando, referindo~se a Carlos Lacerda, institulou
esse .livro de "Carteirista da Traição". Nesse livro ele enfoca
os contrastes daS declarações daquele jornalista e parlamentar
que redundaram nãs declarações finais em··que ele praticamente desmentia tudo aquilo que asseverava. A políticã. é
um ser vivo, evolutivo, e continuamente nós estamos a afirmar
algo que depois os fatos desmentem e obrigam-nos a modificar
essa opinião. Agora, nobre Senador Eduardo Suplic}r! não
me canso de afirmar a minha simpatia pelo aplomb de V.
Ex\ pela classe com que se manifesta e, afinal, pela inteireza
moral que lhe é_característica. Aproveitando, por assim dizer,
Uma das carretas do. seu brilhante discurso, mas deixando
de concordar com ele em tempo, número e·grau, no c'oncernente ao Presidente Collor, quero destacar que nãO me parece
de grande moral um motorista que, burlando aquilo que é -
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um código de honra da class~, que é justamente o sigilo de
tudo aquilo que ouve num carro, de tudo aquilo que vé, venha
a se arvorar economista e contabilista para saber onde estão
os documentos, as -contas que foram aprese-ntadas: Ele não
· pode ter visto essas contas, a nãO ser perfunctoriamente, revelando isso tudo o mal caráter _que ele possui e que é, inegaVelmente, uma característica de o todo tipo que se aproveita
dos maus momentos, principalmente dos seus ex-patrões, para
se vingar de determinadas eventualidades. Quanto ao mais~
a Comissão de Inquérito da Polícia Federal, nos trará conclusões, com as quais teremos oportunidade de, à luz de uma
decisão final, talvez até da solicitação de um impeachment
que tenho certeza, será negado neste plenário, tomarmos uma
decisão que permita que este País prosSiga em seu andamento,
e o Presidente continue trabalhando CID. favor da sua Pátria
com o idealismo, a força e a pureza de propÓSitO que lhe
são-características. Muito obrigado a V. Ex•

O SR- EDUARDO SUPLICY - Senador Aureo Mello,
agradeço a V. Ex' pelas suas palavras. Entretanto;· permita-me
discordar de um ponto importante. Se um inotorista, trabalhando lealmente com a pessoa que o .contrata, hipoteticamente, um dia vir aquela pessoa realiziu algo contra os interesses desta Nação e lhe for perguntado a respeito, considero
uma atitude digna e honrada da parte dele revelar a verdade.
O Sr- Nelson Wedekin- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR- EDUARDO SUPLICY- Concedo o aparte a V.
Ex•, esperando que seja o último, Sr. Presidente, dada a generosidade de V. Ex•
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - V. Ex• já
excedeu o seu tempo em mais de uma hora~ portanto pode
exceder mais de dez minutos.
O Sr- Nelson Wedekln -Senador Eduardo Suplicy, quero
ser bastante breve. Faço apenas uma afirmação: eu não ousaria
recomendar a V. Ex•, nem ao Senador Jonas Pinheiro e nem
a nenhum outro que aborde, ou
deixe de abordar, desta tribuna, qualquer assunto. V. Ex•
tem todo o direito de discorrer dessa tribuna sobre o assunto
que bem lhe convier, ainda mais quando se compOrta, em
todos_ os_ momentos, com elegância, serenidade e honestidade.
Era o que tinha a lhe dizer.
O SR- EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. Ex• pelas
suas palavras. Penso que significa o fortalecimento das instituições democrática&, podermos aqui expressar, a cada dia, o
nosso sentimento. Muito obrigado pela atenção. Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy~ o _sr.
Lucfdio Portel/a, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupãâa pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presid€nciã, que é ocupada pelo Sr. Lucfdi'o Po_rtella, Suplente de Secretário.
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Porte!la) - Concedo a
palavra ao nobre S~nad_or B!l!Ilb~r_to Lucena, como Líder.
O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Uder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, até os que resistiram ao requerimento da COmissão
Parlamentar de Inquérito para apurar as denúncias do Sr.
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Pedro CoUOr de Mello sobre as atiVidades do Sr.- PãUlo César
Farias devem estar hoje convencidOs de (iUe õ COngie'Sso Nacional agiu oportuna e acertadamente, indo ao encontro de
um anseio popular, pois, segundo pesquisa de opinião pública
divulgada pela Folha de S- Paulo, na fase da colheita de assinaturas; "88% das pessoas consultadas concordavam com a" CPI.
E os trabalhos que se vêm desenvolvendo no âmbito dessa
Colnissáo Parlamentar de Inquérito, sob a presidência do Deputado Benito Gama, do PFL da Bahia, e a relataria do
Senador Amir Lando, do PMDB de Rondônia, vem alcançando a maior repercussão nacional. Basta ler, mais uma vez,
os resultados das pesquisas de opinião pública para se verificar
que toda a nossa população acompanha, passo a passo, o
que ocorre hoje nesse órgão do_ Congresso Nacional.
Realmente, nunca uma Comissão Parlame_ntar de Inquérito fOi tão prestigiada pela opinião pública c_omo essa, justamente porque ela procura investigár a fundo denúncias_ da
maior gravidade, relacionadas com corrupção passiva e ativã
no âmbito da AdministraÇão- Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, posso _dizer, porque tenho
ali comparecido - pelo menos para ouvir os depoimentos
mais importantes, sem, entretanto, deixar de ler todos os
demais - que a atuação dos membros dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, independentemente de Partido~ tem sido
a mais correta possível.
Quando nós, líderes d!! todos os Partidos, nos reunimos
sob a presidência do Sen.ador Mauro Benevides, no seu gabinete de trabalho, na fase anterior à assinatura do requerimento
.que gerou a CP! que apura as denúncias do Sr. Pedro Collor
de Mello, deixamos claro, todos nós, que essa Coi.niSsão Parlamentar de Inquérito teria um caráternitidamente institucional;
que ela não se transformaria, como não se _transformou até
agofã, em -instrumento"'ae- perS-eguiÇão política de quem quer
que seja, quanto mais do Senhor Presidente d~ República;
que ela não teria nenhum caráter sectário; que- ela desempenharia tão-somente uma atribuição constitucional do Co_n~
gresso Nacional, qual seja, a de fiscalizar, com rigor, altivez
e coragem, todos os atos_ político-adnliniStrativOs'do Governo.
E é issO o qúe Vem oCoriendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Força convir, COin o testemunho desta Nação, que todas
as -demínci3.S de corrupção passiva e ativa na Administração
Pública, muitas delas resvalando, inclusive, para o envolvimento da própria pessoa figura do Senhor Presidente da República, partiram daqueles que freqüentarn a intimidade do Poder Central; partirani de familiares de Sua Excelência, sobretudo do seu irmão Pedro Collor de Mello; partiram de amigos
íntimos do Senhor Presidente Fernando Collor de Mello.
Nenhuma dessas ·denúncias, portarito, foi de iniciativa
de adversários do Senhor Presidente da República, de algum
Senador ou Deputado da Oposição: Isso nos deixa muito à
vontade para agir com o maior rigor, ao--prestigiar a ação
da Comissão Parlamentar de InquéritO~ a fim de que ela se
aprofunde o mais possível em busca das provas testemunhais
e documentais que a levam a decidir, dentro dos autos do'
processo,- no sentido de que as suas conclusões seja~ en.cami~
nhadã.s ao -Sr. Procurador-Gei"al da República, doam em quem
doer.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a minha responsabilidade de Líder do PMDB nesta Casa, afirnio que, a esta ·
alhifa, pelo que vem ocorrendo nesta CPI, não se pode mais
ter dúvida de que já há indícios veemente que poderão levar
ao indiciamento do Sr. Paulo Cêsar"Farias por tráfico de influência e, talvez, por sonegação fiscal.
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Persistem~ taÓJ.bém, gfandes dúvidas e suspeitas sobre
o envolvimento do Senhor Presidente da República nas ativldades do Sr. Paulo César Farias.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi aqui, hoje, num aparte do nobre Senador Elcio Alvares ao Senador Eduardo S~pli- _
cy, que as principaiS lideranças de OpOsiÇão rió Congtesso
Nacional, estariam se coordenando, para colocar na rua _um
movirilento de mobilização popular em apoio de impeachement do Senhor Presidente da República.
Quero dizer, alto -e bom som, desta tribuna, que desconheço totalmente essa articulação nacional.
_.-· _
Nesta altura, precisamos agir com frieza,- não podemos
nos deixar levar pela emoção. Somos homens de responsabilidade e temos que acompanhar a averiguação das denúncias
pela CPI, sem qualquer prejulgamento.
O que existe na verdatJe, Sr. Presidente, é o intuito firme
e inabalável, de prestigiannos a CPI. Se, por ventura, ela
chegar a reunir provas que possam amanhã, não só indiciar o Sr. Paulo César Farias, mas até abrir o caminho para o
enquadramento do Senhor Presidente da República num crime da responsabilidade, aí estaremos diante de fatos graves,
que terão que ser devidamente analisados e que, naturalmente, poderão levar a outras conseqüências.
No caso de ser o Senhor Presidente da R,epública atingido
por provas ou indíciOs- veemerites, haveria dois caminhos a
seguir, sendo que, quanto a um, quem tem pregado não somos
nós, da Oposição, mas a imprensa. Ainda ontem, os principais
editoriais da Folha de S. Paulo e do jornal O Estado de ~
Paulo foram no sentido de que o Senhor Presidente da República deveria renunciar ao cargo ·para tranqüilizar a Nação
e, sobretudo, a economia.
A proposta do impeachment, Sr. Presidente, não houve,
até hoje, no seio dos Partidos_d_e_Oposição nenhuma decisão
nesse sentido, até porque não podemos nos antecipar à conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar ºelnquérito;
No momento, entretanto, tenho para mím que a melhor
saída para o Senhor Presidente da República - sobretudo
depois do seu pronunciamento de ontem, quando Sua Excelência afirmáu categOricameilte à Nação que era inocente e,
portanto, mentirosas todas as acusações contra ele --seria
que Sua Excelência - para ficar mais à vontade e para Que
a COmissão Parlamentar de Inquérito tivesse maior condição_
de tudo - até para resguardo de sua pessoa, optaria por
uma licença da Presidência da República? Sua Excelência
poderia afastar~se temporariamente pot 30 ou 60 dias a fim
de que a Comissão Parlamentar de Inquérito trabalhasse melhm.
.
·
.
·
..... ·
Sr. Presidente, essa seria uma posição ética de Sua Excelência, bem aceita pela opinião pública. Se_ hoje, çle acordo
com o Direito Administrativo em vigor, um contínuo de uma
repartição federal, estadual ou municipal cometer qualquer
ilícito e abrir·se u~a comissão administrativa de inquérito,
ele terá que se afastar das suas funções para que se proceda
a investigação e, depois, se nada for apurado, voltar ao exercício dessas. Ora, se um modesto servidor público tem que
se afastar para que o inquérito se realize, por que, então,
o Senhor Presidente da República não tomar a iniciativa de
se licenciar das suas funções, para que assuma o Sr;· Vice-Presidente da República, e a Comissão Parlamentar de Inquérito
conclua os seus trabalhos, no caso, com muito mais desenvol~
tura? Aliás, Os funcionários da Receita Federal, e da Polícia
Federal, que estão também fazendo inquéritos, SObre __essas
_ ~esmas denúncias, por ordem do Senhor Presidente Fernando_.
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CQ}lor de MeUo, ficarão mais à vontade para desempenhar
sua mfss-ão, pois não terão nenhum constrangimento, já que
o ~res~dent~ 4a República, sobre cujo envolvimento se denuncia, estaria afastado de s_uãs funções. E se, ainanhã, nada
fosse apurado contra Sua Excelência, o Presidente CoJlor reassumiria a Presid~ncia da República.
___ :asse, Sr. Pi:'esidentet é wp. ponto_-de vista peSSoal, que
trago ao Senado, para reflexão do Senhor Presidente da República. Se Sua Excelência tem a consciencia tranqüila; se Sua
Excelência está absolutamente convicto da sua inocência '\iuel ilão_ ~eve nãÕ- teme" -{Uin vetflo ãdágio popui3r -,o §~U caminho seri_a ~,licença, para que continuassem_ as inves·
tigaç6es da Comissão Parlamentar__ de Inquérito~ da POlícia
Federal e da Receita Federal, num clima de maior isenção.
Ao concluir, Sr. Presidente, desejo ler, para que conste"
dos Anais, a seguinte nota, que resultou da reunião realizada
hOje, em-Brasíliã,- dos Presidentes dos Partidos de Oposição:
·- .. Reunidos para examinar a crise criada em tomo
da Presidência da República, por denúncias trazidas
a público por pessoas do círculo próximo do Sr. Fernan~
do Collor de Mello e veiculadas pela imprensa, os Partidos_ de __oposição julgam que o pronunciamento de on~
tem do Presidente não foi convincente, c_olocimdo-o,
na verdade, no centro das investigações em curso no
Congresso Nacional.
Julgam mais: que, ao tentar posicióriar-se -como
vítima de uma espécie" de conspiraÇão da imprensa,
da Oposição e de outros setores, o Presidente procurou
mistificar a opinião pública brasileira, chegando até
mesmo a assumir a iniciafiva de convocação extraor- âinária do Congresso; ·como Se o- próprio Congresso
já não se houvesse autoconvocado.
Portanto, reiteram seu tot.al apoio à CPI, inclusive
para a exaustiva investigação de todos os argumentos
apresentados pelo Presidente e para busca de compro·
vação objetiva de seu conteúdo.
Desejam também a união de todas as agremiações
políticas do País, para defender o absoluto respeito
à Constituição; -em todã e qualqUer circUnStância que
possa sobrevir como conseqüência das investigações
da CP!, pela apuração da verdade.
Brasília, 1' de julho de 1992."
Seguem as assinaturas dos Presidentes dos Partidos de
Oposição.
·
·
·
· ·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se vê, a linha política
daqueles que militam nos Partidos de Oposição, não ·só pelas
suas direções mas também pelos seus militantes dentro e fora
do Congresso Nacional, é uma só: absoluto rigor na apuração
das denúncias de corrupção passiva e ativa na administração
públicã, particulannente das denúncias do_ Sr. Pedro Collor
de Mello contra o Sr._ PC Farias, envolvendo a pessoa do
Senhor Presidente da República~ e, sobretudo, respeito total
à Constituj J Federal, para que ela seja cumprida, pois o
que nos interessa neste delicado instante da viâa na~onal,
é prestigiar, preservar e consolidar as_ institui_ções deriiocráticas.
Eál o que tinha a Ciizer;Sr. Pre"sidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) palavra ao nobre Senador Alufziõ Bezerra.

"oncedo a

O SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB - AC. Pronuncia
o segUinte· discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
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Srs. Senadores, estamos, no momento, fazendo a_ esta Casa
uma comunicação da mais alta importância. Dl:i ·respeito a
um novo centro cultural que está sendo construído oa Amazônia brasileira. Refiro-me à Universidade Pan-Amazônica,
resultado do trabalho conjunto do Parlamento A,rn_azônico,
que reúne Parlamentares dos oito pafses que cOrirpôem a bada
Amazónica. EsSa Universidade foi proposta minha, como representante da delegação brasileira·, enl mar~o do ano passado, em Santa Cruz de L~ Sierra, na Bolívia. Teve- a sua aprovação por todos os pares representando os países da região.
Em novembro do ano passado,em Caraballeda, na Venezuela, foi aprovado o estatuto, nomeado o ReitOr- Um professor brasileiro- e definida a cidade de Manaus como-local
da sede. Após conta to com _o-Governador_GilbertQ_M_eS:trinho,
S. Ex~ já concedeu a casa para funcionamento da sede provi- - -sória-da Universidade_ Pan-Amazôn1ca.
0 Parlamento Amazónico esteve reunido no Rio de J aneiro no período da EC0-92. Abordaremos amanhã, em pronunciamento que faremos nesta Casa, ·o te-ma, enfocando todo
o trabalho de participação do Parlamento_ Ama_~ónico n_a
EC0-92 nó Fórum AnlãZCfnico.
Mas, realçando aqui o trabalho já organizado pela Universidade Pan~Amazônica, que, no seu ano de estruturaÇão,
já está atuando em algumas áreas, devo dize_r que, a partir
de sua estrutura inicial c embrionária, viabilizou-se o apoio
científiCO--CUltural ao Fór_um Amazónico no· Rio-~de Janeiro
junto à ECQ,92.
..•.......•...•.••.•.
Mas a importãOcTã- extraOrdinária da Unive~idade PanAmazônica ficou rrm-rcada e tomou. uma importância muito
maior durante curso e após a Conferência da OrganiZaÇão
das Nações Unida_s_ sQb_re o Meio .Ambiente.
Sr. Presidente, o que corounicainQs_hoje diz respeito jus-tamente a todos -os contatos_ que mantivemos nes_se período
acerca da consolidação da Universida~de Pan-AmazôJi.ica e-,
prinCipalmente, o encontro que tive-mós -no Sábado passado,
no Rio de Janeiro, no escrifõi"ío do arquiteto Oscar Nieriie_yet ,_
onde, depois de uma hora e meia de conversa~ ele manifestOu,
ao final, o seu apoio integrai ao projeto -da __ Universidade
Pan-Amazônica; e; sobretUdo; que ele, Oscar Niemeyer, ehlborará o projeto da Universidade P.an-AmazQntça, a ser" edificada gratuitamente em Manaus._É_a colaboraç<;io_desse_ ax:qUiteto; que tem uma-sensibilidade .cxtrao_idfn'ãrfa_ -paràCõm Os
problemas sociais e, sobretudo, no que diz respeito ao casoconcreto da Uoi_y_e_r_si_dade Pan-Amazônica, ao papel que ela
pode ter nessa etapa da história da pesquisa científica voltada
para a área da biodiversidade.
~
O fato de sediarmos a_ Universidade Pan-AmazônjCa é
muito importante para nós, no Brasil, porque pai-a ela poderão
convergir recursOs, atravéS -da cdõp-eraÇãô científica; p"ara a
pesquisa científiCa Que viabilize os grandes avançOs nessia área,
de forma a _se fãZef o aproveitamento raciohal do colosso
de recursos naturais, biológicos e minerais, com a funÇão,
em primeiro lugar, de elevar a qualidade de vida dos povos
da região arnaz'ôn1C~:
-Sr. Presidente, este registro que fazemos é de uma importância muito gtanàe náõ sãinente para o Brasil, como para
os oito países amazónicos. Ao consolidarmos a Universidade
Pan-Amazônica, estamos_ consolidando um ponto avançado,
na área da pesquisa científiCa, que há de ser-modelo para
a área amazónica e também para outras áreas eni. vias de
desenvolvimento, na África, na Ásia, por-qUe a pesquisa cieil.tífica nas áreas das grandes florestas tropicais constitui O grande
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problema e a grande reivindicação dos países em vias de desenvolvimento.
Esse é o registro, Sr. Presidente, que faço neste instante:
a participação do arquiteto Oscitr Niemeer no projeto de construção da Universidaçle_ Pan-AmazôniC(l: em Manaus,_ centro
da região amazónica, cotrio um passo na nossa luta para avançar a pesquisa científíca e o desenvolvimento da região.
OSR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Sobre a mesa,
projetes que serão lidos pelo Sr. 19 -Secretário.
São lidos o_s seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 96, DE 1992
Reyoga os incisos I, II e III _do_ art. 7" da Lei n9
8.162, de 8 de janeiro de 1991, para permitir que o
tempo de serviço público federal, prestado pelos servidor~ celetis~ _que passaram ao regime da Lei n~ 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, seja contado também para
fins de anuênio, incorporaçãO-de "quintos" e licençaprêmio por assiduidade.
O Congresso N a'ciollal decreta:
Art. 1<:> São revogados os incisos I, II e III do art. 7<:>

da Lei n' 8.162, de 8 de janeiro de 1991.
Art. 2<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revog-ãril~se_ aS_disposições em contrário.
-.Justificação
O diSposto nos incisos I, II e III ·cto arL 79 da Lei n 9
8.162, de 8 de janeiro de 1991, ge~ou ':!_ma situação curiosa
e que pode ser considerada discriffiinatóriã effi_relação à contage_m de tempo de serviço pUblico federal dos servidores celetiStas que, em 12 de dezembro de 1990, passaram a integrar
o regime jurídico _úliico iriStituído pela Lei n" 8.112, de 11
de -dezembro de_ 199_0, e daqueles que em qualquer outra
época passaram ou vieram a ·ser submetidos ao mesmo regime
de trabalho.
Estabelece a Lei n<:> 8.112/90 que, em. regra, o tempo
d_e serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas, é contado para todos os efeitos - art. 100. _CQntudo,
_á Lei ri<:>-~)_62/9_1, fefe~ir.do-se especificamente aõs servido!es
_d~i_s {ederais q~e tiverall! seus_ cq_ntratos_ de trabalho .extintos
Cm 12 de dezembro de 1990 e que passaram ao regime estatutário tiá rhesma data, determina que o tempo de serviço destes
não é computado para fins de anuênio, incorporação de "quintos" e licença-prêmio por assiduidade - art. 7<:>, incisos I,
II e III.
Da coexistência dessas duas normas legais, resulta, hoje,
uma situação inuSitada: uma parcela de servidores pode conta-r, para todos os fins, o tempo de serviço público federal,
prestado sob o regime da Çonsolidação das Leis do Trab_alho,
ao passo que outros não podem fazê-lo para efe"itos de anuêil'io, "quintos" e licença-prêmio, embora sejam todos submetidOs a um úriico regrrne jí.ifíOiCõ, qual seja o_da Lei n" 8.112,
de 19QO. .
. .. . .
.
....
O presente ProjetO de Lei procura corrigir tal distorçãO,
propondo que o tempo-de serviço público federal,_prestado
pelos servjdores celetistas incluídos em 12-12-90 np Regime
Jurídico Unico instituído -pela -cei fi<:> -8.112/90, seja, igualmente, considerado para todos os fiils, inclusive para anuêhio,
"quintos" e licença-prêmio, á exemplo do que já ocorre com
o tempo de serviço celetista dos servidores admitidos no regime estatutário em qualquer data diferente de 12-12-90.
·
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Diante das raz.ões expostas e na busca da aplicação do
princípio constitucional de que todos são iguais perante a
lei, esperamos contar com o apoio de nossos pares para a
aprovação da presente proposição.
Sala das Sessões, l9 de julho de 1992. ,_,__Senadora Marlace Pinto, (PTB-RR).
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.162, DE 8 DE JANEIRO_DE !99!
Dispõe sobre a revisãQ dos vencimentos, salários,
proventos e demais retribuições dos servidores civis e
a fixação dos soldos dos 111ilitares do P.Qder_Executivo,
na Administração direta autárquica e fundacional, e
dá outras providências
Art. 7~ São considerados extintos, a partir de 12 de
dezembro, de 1990, os contratos individuais de trabalho dos
servidores que passaram ao regime jutídico inStitUído pela
Lei n• 8.112, de 1990, ficando-lhe assegurada a contagem de
tempo anterior de serviço público federal para todos os fins,
exceto:
I --anuêniO;
I I - incorporação da gratificação de que trata ·o artigo
62 da citada lei;
ill-licença-prêmio por assiduidade.

LEI N• 8.112, DE l l DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Púbücos Civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais.
o o o o

O O O <O O o~~ o·o·o,••-··~->o•

,..,, · - 0<

-

~~~.H O <••·~~ço=.p~~-- O--~·.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania decisão terminativa.)

PR(' JETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1992
Dispõe sobre a inclusão, nas cédulas utilizadas como
meio circulante nacional, de elementos que possibilitem
sua identificação por pessoas portadoras de deficiência
visual.
O Congresso Nacional decreta:
_ _
Art. 19 As cédulas utilizadas .como meio circulante nacional conterão elementos que possibilitem sua identificação
r:-.. ~~soas portadoras de deficiência visual.
1-... t. z~ J Poder Execut~vo regulamentará esta lei no
prazo ti.; W (sessenta) dias a nartir de sua publicação.
Art. 39 Esta lei cntu. em vigor ful data de sua publicação.
Art. 4~> Revogam-se as disposições eiT! contrário-.
Justificação
Transparece, na ordem constitucional vigente, a preocupação com a indiscriminaçâo elas pessoas portadoras de deficiência. A nova Carta assegura-lhes um percentual nos cargos
e empregos públicos (art. 37, VIII), atendimento educacional
especializado (art. 208, lll) e condições de acesso adequado
aos logradouros _e edifícios de uso público, bem como aos
veículos de transporte coletivo (art. 227, § 2•).
Nosso projeto insere-se nessa ordem de preocupações.
Buscamos assegurar, aos portadores de deficiência visual, mediante a obrigatorieQade de inclusã_q_ na~_ cédulas de e~ern.entos
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de identificação por eles perceptíveis, o direito, elementar
aliás, de atuar cotidianamente no mercado.
Cumpre registrar que o Conselho Monetário Nacionál
decidiq inclu:i,r, em caráter experimental, no desenho das cédulas de Cr$50.000,00, recentemente colocadas em circulação,
três barras verticais e paralelas, acima dos algarismos indica~
ti vos_ do valor da nota, com a finalidade de facilitar sua identificação por pessoas portadoras de deficiência visUal.
Consideramos, contudo, que a situação de discriminação
em que se encontram esses cidadãos, num plano tão fundamental quanto da circulação de bens e serviços, exige, para
ser sanada, a vigência de lei específica sobre o tema.
Estas as razões da apresentação do presente projeto de
lei que esperamos venha a _merecer o apoio e a aprovação
de noss_os_ilustres Pares.
Sala das Sessões, I• de julho de 1992.- Senador Mareio
Lacerda.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL
Art. 37. A administração :Pública direta, iildireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados_,
do Distrito Federal e dos Municípios obecederá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidãde, pubiicidade e também ao seguinte:
••-~~.,._ .. -· ".. .._4 ••••••••••••-•• -.-.-

···=-· ..........................-.................. .

VIII- a lei reservará percentual dos cargos e empregos
púl--licos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá
o!. critérios de sua admissão:

Art. 208.

O dever do Estado com a educação será efetide:

va~o mediant~ _garantia

III- atendimento educacional especiaJízado aos porta-dores de deficiência, preferenciahnente' -na rede regular de
ensino;
--~--A.·;;_--227.-·-·é·.i~~~~-.i~-i~;;;ru~:d;~~~i~'d~ct~-;-;;~·E;t~d~
assegurar à criança e ao adolescente, com absqluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberd.ade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma_de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
•••• • •• • •••~·• • • • ,,. • •• • • • •••••• ••

~·•r•••~r•~•••••••••-••••••••••~••••-~•••;.-,.;..~

§ 29 ~;.lei disporá sobre normas de construção dos logradouras e dos edifícios de_ uso público e de fabricação de veículOs de transporte coletiv_o, a fim de garantir acesso adequado
fi:s pessoas portadoras de defi~iência.
-- -

(À COmiSsão- de Assuntos Económicos- decisão
terminativa.)
O SR. ?RESIDENTE (Lucídio Portella) - Os projetos
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

_
_REQUERIMENTO N• 476, DE 1992
Nos termqs do art. 210 do. Regimento Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciam~nto_ feito pelo Senhor Presidente da República Fernando .
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Collor de Mello, em rede nacional de rádio e televisão, no
dia 30 de junho de 1992.
·
·
Sala das Sessões, 1' de julho de 1992. -Jonas Pinheiro.
(Ao exame na Comisstio Diretora)
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Portanto, nesta oportunidade, quero registrar nos Anais
do Senado os sentimentos pelo falecimento _deste grande brasi
leiro que foi o Dr. Octávio CaValcai:it1 Lacombe, deseja~qo
e enviando a sua esposa e aos seus oito filhos os meus sinÇeros·
pêsames bem como do povo mato-grossense.
Que o Brasil tenha, futuramente, grandes homens como
foi o Dr. Octávio Lacombe.

. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - De acordo
com o art. 210, § 1"', do Regimento Interno, o requerimento
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
lido será submetido
ao exame da Comissão• Diretbia.
__ _
I
- ., • .,••
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Há oradores .
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o --=-~--- '- : inscritos.
segU.iilte discurso.)....::...._ Sr .. Pr6sidtmte, S~ e srs.·-senadores,
Concedo a palavra o nobre Senador Júlio Campos.
o MERCOS~L-:.._ Mercado Comum.do_ CQnC Sul, abre, sem
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT .. Í'ronunda o seguin- - dúvida, novas perspectivaS para: Argentina, Brasil, Pai"ag.uai
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presid_ente, Srs.
e Uruguai. Afinal, estes países têm 190 milhões de habitantes,
Senadores, o Brasil perdeu, no último dia 22, uril dos seus
um território de 12 milhões de quilômetros quadrados e um
grandes empresários da área de mineração. Trata-se do Dr.
Produto Interno Bnito superior ã"420 bilhões de dó1ares Octávio Cavalcanti Lacombe, um-dos grandes pioneiros da
estimativa deste ano.
região amazónica e também .do meu Estado de Mato Grosso,
O Tratado de Assunção, que criou o MERCOSUL, é,
vítima de um acidente rodoviário.
sobretudo, um tratãd.o -de coirlércio. Ao privilegiar os seus
CarioCa, nas.cído há 65 anos, formado pela U~iY~fsidade
aspectos mercadológicos, o Tratado de Assunção subestimou
de Michigan, nos Estados Unidos, ainda jovem retomou ao
uma perspectiva que poderia ser bem mais abrangente, mais
Brasil, onde começou- a fazer grandes investime-ntos na área
política, mais ecoilómica e estrUtural.
--·
·
da pesquisa da mineração, e terminou sendo uni dos grãndes
O conceitO que defendemos é o da integração dos nossos
empresários da minera-ção no nosso País.
-·· .
povos, dos povos dos quatro pafses, e até--mais, dos povos
O Dr. Lacombe tinha um tipo consagrado para o descobrida América do Sul e -~ª'tina. Nossos esforços se devem somar
mento de riquezas do subsolo e fez vários investimentos nessa
para a busca do cresdrneilto económico e· do piõgress.o social,
área, em especial nos Estados do Amazonas, do Pará, com
e não s6 para ·realçar a economia nos limiteS rio mercado,
a Mineração São Raim.undo, de Rori.dónia e, também, em _na ótica·do empresariado.
Mato Grosso, através da Mineração SãO FrancíSCo.
·
O cefto é a união das nossas forças, sim, mas não só
Ele tinha um grande mérito.- Era realmente abnegado
para vender e comprar, como, e principalmente, para uma
no trabalho. E o próprio jornal que noticiou-no· dia seguinte
estratégia comum que vise superar nossa condição hístórica·a sua morte, no dia 23, a Gazeta Mercantil, dentre os comen.... _
e as difiCUldades COI!l:l.!_~ls_~üs nossos países.
tários que fez sobre sua pessoa, disse:
POr enquanto, o MERCOSUL está conCeituado, iriú1gi~
nâ.do e debatido dentro desses lirriites estreitos. Por:. e~emplo,
"Tinha como maior orgulho o fato de a Parana.~i..l!guém cogitou se:quer, até hojef de_ uma ali3nça dos paísespanema ter crescido sem incentivos .fiscais e benesses
membros para negociai em conjuntO-, oU parã-apresentát umã
do governo. Preferia-trabalhar com rec.ut:S9S próprios
proposta comum na questão da dívida externa, o que, evidenprincipalmente depois_de meados de 70, quando a er.
~e!llente, daria muito mais forÇa a todos. e a cada um.
presa enfrentou uma concordata e um endiYídamentL
_
. Ao contr~ri_o, 6i&~n~ina, Brasil, Paraguai e Uruguai,
excessivo."
parecem aceitar pasSivameri:te ã. hegemonia dos EUA e Seus
interesses, na América Latina e no niundo". Pa.recem ace"itar
Ele conseguiu batalhar, trabalhar e tirar sua -empresa
uma '"nova" distribuição internacional do trabalho, que nos
dessa situação e transformá-la numa das grandes empresas
reserva um papel subalterno e subordinado.
.
.
do mercado acionário das Bolsas de Valores -do Brasil.
É exatamente niSSo que reside o principal problema do
O presidente da Parãnapailema, Dr. Laconlbe, .a. Ciuem
MERCOSUL, capaz de levá-lo ao fracasso. _
prestamos esta homenagetp, na tarde de hoje, era consid~rado
. O MERCOSUL, que poderia ser um eficaz instrumento
um homem austero em sua empresa; jamais voava erti jàfíriliqs de defe.sã. dC?s nossOs interesses ·cOinUriS," ae fOrmulação e im~
particulares ou alugados, só embarcava em aviãO de ca!re-ira,
plementação de políticas e de estratégias de desenvolvimento
com a maior humildade, com gente simples. Era um homem·
regional
e do Continente, acaba por reiterar, reforçar o mode grande valor.
delo dependente, que pereniza a nossa condição de periferia
Neste instante, dou o meu testemunho, corilo represen
do mundo- origem, causa e raiz das nossas crises.
tante do Estado de Mato Grosso, que ele muito ajudou em
···-o MERCOSUL.poderia ser ~mas não está se encamivida.
n_hando _pa~a isso --um _espaço privilegiado para uma nova
Naquela época, como "Governador? eu o procurei e ele
dimensão de desenvolvimento, que produzisse imediatamente
fez doação de inúmeros equipamentos e veículos. para que
a reativação de nossas economias, uma política de distribuição
a Polícia Militar de Mato Grosso pudesse se .equipar para
da renda e da riqueza, enfini, um conjunto de políticas gover~
dar maior segurança à região norte do estado.
·
narnentais, oomuin ·aos quatro· pafs'es :_por que não a tOdos
Chegou a investir em obras culturais e também em gran~
os paíseS da América do Sul e Latina? - que sinalizasse
des incentivos no setor da educaçãQ. A Mineração S.ão Franpara o desenvolvimento económico, o progresso social .e ··a·
cisco tem todas as situações sociªis que um ttaQªIQaººr aspira
preservãção ambiental, apontasse ·para estímulos decis1VOS fias
em termos de salário~ alojamento, habitação; água e saneaáreas de ciência e tecnOlogía,·a expansão de pesquisas integra·
mento básico. EnfiiD, era uin homem que visava também
das, ou que se completasse no âmbito dos quãtiO ·p~íseS, parao ser humano que com ele trabalhava.

ª·
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Leia-se:
um grau mínimo de integração dos _s.eus sistemas ~ducativos,
VI reunião da' Subcomissão de Transportes da CEBAC,
tudo tendo como objetiVó a modernidade que realmente interessa, que é o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos
1974 .(~epresentante).
Na página 3437, 1• coluna, no item -13 da Ordem do
povos.
--~----·· _____ _
Não se espere isso, entretanto, das elites dos quatro paíDia.
Onde se lê:
ses-membros, que quando muito são capazes_ de vislumbrar
o MERCOSUL como mero pacto de ampliação dos seus negóPROJETO DE LEIDA CÃMARA
cios. Além do que, como elites subalternas, são absolutamente _
· N• 108, DE 1991
incapazes de questionar e confrOntar o- modelO dependente
Discussão,
em
tumo
único, do Projeto de Lei da Câmara
e periférico.
n9108, de 1991, de autoria da Senadora Marluce PintO, ...
As elites aceitam a subordinação porque, no modelo,
Leia-se:
têm &.s suas vantagens e privilégios, que lhes são bastantes.
Bolívar, San Martin, Tiradentes são vagas referências_históPROJETO DE LEI DO SENADO
ricas e não símbolos da luta pela emancipação e indepenN• 108, DE 1991
dência.
DiscussãO, em turnO único, do .Projeto de Lei do Senadc
O Mercado Comuin .do Cone_ Sul não nasce, ad_emais,
n<:> 108, de 1991, de autoria da Senadora Marluce Pinto,n.
de um amplo entendimento entre todos os segmentos que
ATA DA 88• SESSÃO, EM 25 DE MAIO DE 1992
serão afetados nos quatro países, mas é, basicanlente, uma
_(Publicada no DCN- Seção l i - de26-5-92) ·
iniciativa dos respectivos governos e conglomerados económicos.
---Na página n9 3872, :2, -cohlUa, na leitufã · do_ Parecer n<:>
Trátá-se, pois, de uma articulação de cima e por cima,
146, de 1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadana qual a população, como um todo, mal sabe que existe
nia, na ementa do projeto deste parecer,
ou passou a existir, bem como desconhece a extensão e a
Onde se lê:
profundidade dos seus reais efeitos e consi::cfüências. ·E este
·, .. da administração federal para Estados_e Municípios,
é um defeito fuD.damental.
inclusive a c:;eus órgãos e entidades, e dá outras_ providências".
Claro, no MERCOSUL tudo está no s_eu começo, há
Leia-se:
um certo grau de improviso, há pressa demais em alguns seto... da administração pública federal para Estados e Munires, há muita coisa- para fazer, meSm.õ Considerando só os_ cípios, inclusive a seus órgãos e entidades, e dá outras proviseus aspectos de troca·e comércio: Os prazos e o calendário
dências".
já começam a apertar.
· - Mas é certo, também, que o MERCOSUL aí está e veio
para ficar.
ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
Cabe aos setores progressistas, que têm_ uma viSão_ diferenciada deste processo -- eo __aqui abordamos alguns desses
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
aspectos diferenciados - ampliar, no debate e na _ação, a

abrangência do MERCOSUL.
Ampliar o conceito de MERCOSUL para algo além de
uma visão meramente negocial e na linha de uma visão que
privilegie uma real e efetiva- integração dos quatros países
- e da América Latina-, e que tenha em conta os interesses
e os direitos dos nossos povos ao bem-e_star e à prosperidade.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos -

Almir Gabriel -

Alufzio Bezerra

- Aureo Mel!o - Cid Saboia de Ca..Valho - Coutinho J Qrge
-Eduardo Suplicy- José Fogaça- Marluce Pinto- Meira
Fuho -Onofre Quirliin ·· - ·· ·· -· O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella) -

Nada mais

bavendo_a_tratar, a Presídência vai encerrar ós-traballlóS.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a se~stJ.a _às__l_7 hor_as_e_SO minutos.)

RETIFJCAÇÕES
ATA DA 84• SESSÃO, EM 20 DE MAIO DE 1992
(Publicada no DCN - Seção II de 21-5,92)
Na página-ii<:> 3679, 1<:> coluna, no Curriculum Vitae, que
acompanha a Mensagem n' 202, de 1992 (n' 166/92, na origem),
Onde se lê:
Vrwneunião da Subcomissão de Transporte da CEBAC,

1974, (representante).

N• 20, DE 1992
Á--ComissãO'Diretol-a"-dO" se-~~do Fe-derat:-nõ usO de suas
atribuições regimentais e· regulamentares, e tendo em vista
o que consta dos Processos n" 010256/91-1 e 011605/9.1-0,
Resolve transferir as servidoras NINA LUCIA DE LEMOS TORRES e LIEGE DE SOUSA SALGADO, ocupantes da Categoria Funcional de Analista Legislativo - Area
de Taquigrafia, Classe Especial, Padrão III, para a Categoria
Funcional de Analista Legislativo- Área de Processo Legisla-

tivo, Classe Especial, Padrão III, do Quadro de Pessoal do
Senado_ Feder~l, de aç9~do com o disposto no artigo 23., §

!•, da lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no artigo
418, inciso I, do Regulamento Administrativo do Senado Fe- _
deral.

Senado Federal, 2 de julho de 1992- Mauro Benevides
- Alexandre Costa - Saldanha Derzi - Meira Filbo.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 21, DE 1992
Dispõe sobre exames médicos para os fins do art.
5•, iDciso VI, da Lei n' 8.112, de 1990, no ·âmbito do

Senado Federal.

·

- · -· ·· ··

· -·

A CcirD.issãó Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar, Resolve:_
Art._ 19 Para a apreciação da aptidão física e _mental,
antes da investidura em cargos_ 4e provimento efetivó, ou
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Art. 6~' Nas hipóteses de inabilitação, haverá· relatório
em comissão, exigir-se-ão exames de saúde e testes psicotécnicos, na forma estabelecida neste Ato.
minucioso e fundamentado a ser arquivado na SSAj.MS para
Art. 2" Os Candidatos serão submetidos, obrigatoriautilização em eventuais ações judiciais.
. mente, aos seguintes exames:
Art. 79 Este Ato_ entra em vigOr na data de sua publicação.
·
I -radiografia do tórax (ân.tero-posterior e perfil);
II- hemograma completo;
- Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
Til- dosagem de glicose;
Senado Federal, 2 de julho de 1992. -Mauro B.enevides
IV- dosagem de uréia e creatiitinii;
=.c Alexandre Costa -·Saldanha Derzi - Meira Filho.
V-VDRL;
VI-J.O. Almeida;
ATO DO PRESIDENTE
VII -anti-HIV;
N• 276, DE 1992
VIII-EAS;
IX -exame parasitológico de fezas;
Homologa o Concurso Público para Categoria FunX - eletrocardiograma;
cional do Analista Legislativo - Área de Taquigrafia.
XI- teste psicotécnico;
XII -cünico.
·
" _. • -: -- O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compeArt. 3• Caberá à Seção de Administração da Subsecretência regimental, Resolve:
taria de Assistência Médica e Social, após a apresentação
Art. 1' É homologado o resultado final do ConcurSo
de expediente fornecido pela Subsecretaria de Administração
Público para a Categoria Funcional de Analista Legislativo
de Pessoal, autorizar, junto às entidades conveniadas, a reali- Área de Taquigrafia, promovido pelo Senado Federal em
zação dos exames laboratoriais ou- radiológicos e, ainda, dos
convênio com a FundaçãO Universidade de Brasília, cuja clascomplementares julgados necessários.
sificação final é apresentada no Anexo deste Ato.
Parágrafo·!' O eletrocardiograma será realizado na SecreArtr 29 A nomeação ·dos aprovados far~se~á de acordo
tatia do Serviço de Laboratórios e Diagnósticos da SSAMS.
com o Edital e obedecerá:
Parágrafo 29 Após os exames e de posse dos resultados,
- I -às necessidades do Senado Federal na respectiva
o candidato será submetido ao exame clínico, marcadO pela
área·
------ ----·
·
.
Cbefia do Serviço Médico.
ÍIao
número
de
vagas
estabelecido
no
edital
de
COnvoParágrafo 39 O teSte psicotécnico será i'ealizada pela Secação; e
ção de Psicologia e Assistência Social.
Til- à ordem de classificação.
Art. 4' O médico responsável pelo exame cünico poderá, caso persistam dúvidas quanto ao diagnóstico/ solicitar
Art. 3<:> Este Ato entra em vigor na data de sua publia realização de exames específicos que correrão ig',!almente
cação.
às expensas do Senado Federal.
i
!
__
Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5• À vista dos resultados, a SSAMS emitirá laudo
Senado Federal, 2 de julho de 1992. - Senador Mauro
final, concluindo pela habilitação ou inkbilitação do candidato.
Ílenevldes, Presidente do Senado Federal .
.\.NEXO

Homologação do Concurso Público para a Categoria Funcional de Analista Legislativo -Área de Taquigrafia.
lNSCaiÇi\0

00422
00072
00?38
00584
·00473
·00055
00098
00312
00459
.00059
00569
00457
00504
00041
00001
00501
00199.
00093
00003

NO'L'A !.'''INAt.

N0:1L::

RIBEIRO

556,3

IWPRTGO -COS'l'/\ [)!·: SOU:::>A LTMA
- AN!·: CLJ\lJDU\ IJI·: Of,_IV!·:HUI. CAVI\LCI\N'r.I

5r)7,4

VEPh LUCIA TOLLENDAL

ÇO~ES

LEONARDO SOUZt\ UE OLIVEIRA
t-ll\Rit\ IVE•rg FERREIRA

s-fs, o

IRACI 13IfiNCfliNI
SOLANGE DE
ADRIAN!\

CARVALIIO~PINTO

DA LUZ

l:mCKMAN M.C::H;:ELLP.S

MARIA DA GRAÇA PhiXOTO DS ARAUJO VAZ
M"l\RlA ELIZABG't. NI::VES
ELõ.ILANE"- r•rüORA 'l'AV'l\RE:S

WANESSA DE NELQ _FRANCO SILVA
LEi\ f'olARTA GP.J\QUINTO DOS

SJ\r~TOS

LIGIA FERNANDA GUIMARÃES PIMENTF.L
ELIZETH t-1/I.R!A BORGES SJ\MP/\IO CANIHDO

LILIAN RIVANA DE CAS~RO RODRIGUES
JOSI DOS. SAN'r'OS POLITI
1\DORILil\ DE: LOURDES 5_AT-ISTA

NAIRA MARIA DE

~RAUJO

53G,2
535' 8
.526,2
512,3
50/.,0
475,2
471' 5
466,4
463,4

:462r6

456,0
416,5
409,9
406,0
404,7
400,9
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00034
00331
00077
004·05
00020
00197
00332
00500
00019
005'32
00015
00308
00281
00411
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NO'rA L·'HlAt.

TF.REZ!NfiA LILIAN GARRY FACO

391,8

ANA BEATRIZ GAVAZZA DE AZEVEDO TAVEIRA
MARIA TEREZA DE SOUSA
CLAUDIO AUGUSTO VIZIOLI
EL!ANJ> CLAR).l'r CALDIURA CALÇADO DE MORAIS

3ST, 5
380,9
38_0, 7

MJ\RLTSE f.P.VOR.SSI~

Dr·:

VALfmiA OA C-OS'l'/\

[•'l;;RR~:IRA

1\LMIHDA

IOLIINOA RODRIGUES C!IAVBS
MARCIA CARNEIRO FILIPPI
VTVIANE ROCDA RBSENDB
FRANCISCO ANTONIO ALVE:S. DE OLIVEIRA
HONTtJ\ -l\LVES DE LEVY_ !-tACHADO

CDRISTIANE CARVAL!!O DE: ALENCAR
LEILA DE SOUSA ARANHA FARIAS

PORTARIA N• 40, DE 1992
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
sua competência regulamentar, e tendo em vista o que consta

do Processo n' 003516/92-0 e da Portaria n' 30, de 1992,
Resolve:
Aplicar a penalidade de SUSPENSÃO por 8 (oito) dias
ao servidor DAMIAO GALDINO DA SILVA, Técnico Le-

378.~5

377,1
365,3

364,1 ..
363,7
362,1
358,7
355', 8
349,9
348,3

gislativo, matrícula 2583, por ViOlação dos incisos IV e XV _
do art. 117 da Lei n~" 8.112/90, ~_?m base no disposto nos

arts. 555, I e III, 558, I, e 559 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal, combinado com o disposto nos arts. 127,

I e II, 129, e 130 da Lei n' 8.112/90.

. .

.

Seriado Federal, 2 de julho de 1992~_":""""" Senador Dirceu
__
_
Carneiro, Primeiro Secretário.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVD- N•lOl

SEXTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 1992

BRASÍLIA- DF

..----··CONGRESSO NACIONAL
ATO CONVOCATÓRIO
Convocação extraordinária do
Congresso Nacional
ADITAMENTO
O Presidente da Câmara dos Deputados e o Presidente do Senado. Federal, no uso da competência
que lhes é outorgada pelo inciso II do § 6• e § 7• do art. 57 da Constituição da República Federativa
do Brasil, resolvem ADITAR à pauta da convocação extraordinária do Congresso Nacional para o período
de 1' a 31 de julho de 1992, o seguinte:
·
..
.
·
1 -Projeto de Lei n• 1.718, de 1992, que "Define a utilização dos Títulos da Dívida Agrária prevista
na Constituição Federal";
2 - Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1992 (PL n• 2.095192),. que "Dispõe sobre os vencimentos
dos Docentes de Primeiro e Segundo Graus pertencentes ao Plano Unico de Classificação e Retribuição
de Cargos de que trata a Lei n• 7.596, de 10 de abril de 1987";
3-Proposições relativas à matéria orçamentária (art. 166 da Constituição Federal); e
4 - Funcionamento das Comissões Parlamentares de Inquérito Mistas e de cada uma das Casas do
Congresso Nacional.
Congresso Nacional, 2 de julho de 1992. -Deputado lbsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos
Deputados -Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Fereral aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art.
48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
N• 38, DE 1992
Autoriza a República Federativa do Brasil a ultimar contratação de operação de crédito
externo, no valor de até Y 4.407.000.000,00 (quatro bilhões de ienes), junto às empresas Marubenl
Corporation e Marubeni Benelux Si A.
O Senado Federal resolve:
~
Art. 1• É a República Federativa~do Brasil autorizada a contratar operação de crédito externo, no
valor de Y 4.407.000.000,00 (quatro bilhões_ e quatrocentos e sete milhões de ienes), dividida em duas
parcelas, sendo um de Y 661.050.(J()(f;lXr(seisceiifos ·e sessenta e um milhões e cinqüenta mil ienes) e
a outra de Y 3.745.950.000,00 (três bilhões, setecentos e quarenta e cinco milhões e novecentos e cinqüenta
mil ienes), junto ãs empresas Marubeni Corporation e Marubeni Benelux SIA., estabelecidas a primeira
~·
~
~
no Japão e a segunda na Bélgica.
Parágrafo único.

A Operaç-ão de crédito externo, definida no caput deste artigo, destina-se ao financia-

mento parcial da aquisição de equipamentos para a implantação do Centro de Previsão do Tempo e Estados
Climáticos - CPTEC, a cargo do Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE, órgão vinculado à Secretaria
Especial de Ciências e Tecnologia da Presidência da República.
Art. 2'

As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:

I~prazo:

a) operação com a Marubeni Benelux S/A.: oito anos;
b) operação com a Marubeni Corporation: dez anos;
II -carência:
a) seis meses, contados dos desembolsos reJ;pectivos;
b) seis meses, contados de cada embarque dos equipamentos;
III- taxa de juros:
~
a) "Prime Rate de Longo Praso de Yen Japonês - LTPR" mais 0,6% ao ano, fixada na data de
assinatura do contrato, exigível s~mestral~ente;
b) "Prime Rate de Longo Prazo dP Yim Japonês -LTPR" menos 0,2% ao ano, fixada na data
de assinatura do contrato, exigível semestralmente;
IV- juros de mora: a) e b) 1% ao ano, acima da taxa operacional;

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NAC!ONAL (Seção II)

Sexta-feira~3

V -amortização:·
a) em dezesseis parcelas semestrais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira seis
data do desembolso final;

5587

meses após a

b) em vinte parcelas semestrais, iguais e -cOnsecutivas," Vencendo a primeirá s:eis·m.e·s:es ·após cada
embarque.
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de doze meses,
a contar de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entraem vigor na data de sua publicação.
··
··
Senado Federal, 1' de julho de 1'992. -Senador M3uro ile11evides, 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• 39, DE 1992
Dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação dos aios de outorga e renovação
de concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' O exame e a apreciação· pela Comissão de Educação dos atos de outroga e renovação de
concessão, permissão e autorização para serviço de radiodifusão sonora e de-- sons e imagens, obedecerá
às seguintes formalidades e critérios. -I - quanto aos de renovação:
a) exposição de motivos do Ministro dos Transportes e das Comunicações;
b) requerimento da concessionária ou permissionária solicitando a renovação, do qual deverá constar
·
a declaração de que não infringe as vedações do § 5• do art. 220 da Constituição Federal;
c) comprovação de que a emissora está em dia com suas obrigações sociais e éõntribuições sindicais,
nos termos da legislação em vigor;
,
d) certidão de quitação de tributos;
e) relação de todos os empregados da emissora, com as respectivas funções;
f). laudo de vistoria técnica do Dentei;
.
g) informação do Dentei sobre a existência ou não de. processo de apuração, em andamento, de
qualquer infração cometida pela emissora durante o último períod.o de vigência de sua concessão ou petmissão;
em caso positivo, a documentação integral do processo relativo à infração, bem como de denúncias apresentadas em relação à emissora;
h) parecer da Diretoria Regional do Dentei e da Secretaria Nacional de Comunicações soore o requerimento;
·
i) documentos atualízados revelando a composição acionária da emissora e eventuais alterações havidas
em seu conntrato social durante o período de vigência da outorga, nos quais se esclareça se os requerentes
foram cedentes ou concessionários de cotas, ações ou outros meios de transferência do controle direto
ou indireto da sociedade;
j) informação, pela emissora, da programação semanal que venha sendo executada, discriminando
os horários, dedicados ao jornalismo, de geração própria e de retransmissão;
I) manifestações de apoio ou contesta;ção à reno-vação-da concessão apresentadas em qualquer instância
durante o processo;
m) declaração firmada pelos diretores e administradores das emissoras, de que não participam de
clireção de outra concessionária ou permissionária do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, instalada
no mesmo município ou em muniéípio contíguo.
II- quanto aos de concessão:
a) exposição de motivos do Ministro dos Transportes e das Comunicações, da qual constem as razões
que o levaram a autorizar a abertura de licitação;
b) requerimento das entidades que pleitearam a concessão ou perimissão, do qual deverá constar
declaração de que não infringem as vedações do § 5• do art. 220 da Constituição Federal;
·
c) cópia do edital que abriu a concorrência;

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÇIONAL (Seção II)

5588 Sexta-feira 3

d) cópia de todos os documentos apresentados pelos concorrentes em cumprimento aos itens do edital,
especialmente:
1) atos constitutivos e alterações subseqüentes das sociedades;
2) quadro societário atualizado, do qual constem o número, valor e o tipo de ações de cada sóció;
3) certidão de quitação de tributos por parte de cada acionista ou cotista;
4) documentos relativos a cada acionista ou cotista;
5) demonstração de recursos técnicos e financeiros;

6) proposta de programação a ser desenvolvida, detalhando o período dedicado a jornalismo e a
debates de temas locais e regionais;

7) eventuais alterações no contrato social;
8) cópia do contrato para execuç~ão dos serviços de radiodifusão;
e) estudos técnicos apresentados pelas entidades e sua avaliação pelas diversas instâncias da Secretaria
Nacional de Comunicações;

f) levantamento da capacidade económica da cidade pretendente;
g) estudos de viabilidade económica da implantação de emissoras de radiodifusão sonora e de sons
e imagens não previstas no Plano Básico de Distribuição de Canais correspondente;
h) pareceres e estudos desenvolvidos pela Secretaria Nacional de CorriU.riic3ções em relação ãs propostas

apresentadas;
i) informação de eventuais exigências oti esclarecimentos adicionais solicitados a cada pretendente;
j) informação oficial do Ministério dos Transportes e das Comunicações sobre a participação das
empresas pretendentes ou de qualquer de seus sócios em qualquer outra emissora de rádio ou televisão
no País e, em caso afirmativo, indicação do local da_ concessão ou permissão, potência da emissora e
vínculos com a programação de qualquer rede de rádio ou televisão;
I) informação sobre a existência de previSão de novos canais para a localidade;
m) informação sobre a composição acionária e vínculos de programação de outras emissoras que
operem na cidade ou região abrangidas pelo edital;
n) recursos ou documentos de apoio ou contestações a qualquer das sociedades pretendentes;
o) em caso de igualdade entre os pretendentes quanto aos requisitos legais, técnicos e financeiros,
a informação das razões que levaram à escolha da vencedora;

p) infrações registradas no Dentei quanto a outras emissoras de propriedade da sociedade ou de
acionistas de entidade pretendente;
q) termo de compromisso firmado pelos pretendentes, no qual se assegure o cumprimento, em particular,
na programação, do disposto nos arts. 5•, incisos IV e XIV, 220 e 221 da Constituição Federal;
r) documentos que deram origem à abertura da liCitação;
s) declaração firmada pelos diretores e administradores das emissoras de que não participam de direÇão
de outra concessionária ou permissionánã ~do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, instalada no mesmo
município ou em -mimicípi6 Cónfíguo.

Parágrafo único.

Constarão ainda, do processo, os documentos resultantes das análises e consultas

feitas pela Comissão;

Art. 29 A Comissão de Educação levará em conta, como fator positivo, para uma conclusão favorável
à outorga ou renovação, o fato de existir, nos- autos, comprovação:

I - de maior tempo dedicado à produção cultural, educacional, artística e informativa;
II- de maior nível de compromisso com a: promoção da cultura nacional, regional ou local;
III- de maior nível de compromisso com os valores éticos e sociais da pessoa e da família;
IV -de oferecimento de maiores facilidades de participação da população como sujeito do processo
comunicativo.

-

Art. 3• A Comissão de Educação, por~ deliberação da maioria de seus membros, poderá realizar,
no período de até quinze dias do recebimento do processo, audiência pública, a ser anunciada pela imprensa
oficial.
§ 1' A Comissão, por deliberação da maioria de seus membros, relaCionará as autoridades e lideranças
do município, sede da emissora interessada, que deverão ser convidadas a participar da audiênCia pública. ·
§ 29

Do Anúncio, pela imprensa oficial, deverá constar que a Comissão considerará correspondências

das autoridades e lideranças mencionadas no parágrafo anterior, qua tratem dos requisitos constantes -do

art. 29
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Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5• Revogam-se as disposições erri contrário.
··
Senado Federal, 1' de julho de 1992.- 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• 40, DE 1992

Autoriza a União a celebrar contratos bilaterais de reescalonamento da dívida externa
polonesa junto aos credores da República Federativa do Brasil.
O Senado Federal resolve:
.
Art. 1' É a União autorizada, nos termos do art. 52, inciso V, da COnstituição Federal, a celebrar
contratos bilaterais para a reestruturação da dívida externa polonesa, de acordo com os parâmetros fixados
em cinco Acordos Multilaterais "Agreed Minutes" de reescalanamento, assinados no âmbito do Clube
de Paris e datadas de 15 de julho de 1985 (Fase I); 19 de novembre6 de 1985 (Fase II); 16 de dezembro
de 1987 (Fase III); 16 de fevereiro de 1990 (Fase'IV) e 21 de abril de 1991 (Fase V).
Art. 2' As condições financeiras previstas nas Atas e nos Acordos são as seguintes:
I - Agreed Minute de 15 de julho de 1985 (Fase I):
-divida afetada: vencendo de 1' de janeirô''de 1982 a 31 de dezembro de 1984 (valores originais),
incluindo juros de mora;

-data e taxa de consolidação: 31 de dezembro de 1984/11, 95% ao ano, da cada vencimento original
até a data de consolidação;
-valor de face: US$ 1,635,955,386.17 (um bilhão, seiscentos e trinta e cinco milhões, novecentos
e cinqüenta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis dólares e dezessete centavos);
-valor consolidado em 31 de dezembro de 1984: US$ 1,955,729,853.61 (um bilhão, novecentos e
cinqüenta e cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinqüenta e três dólares e sessenta
e um centavos).
Condições de Reescalonamento:
- taxa: Libor semestral mais O,5% de spread;
- pagamento do principal: doze prestações semestrais iguais e sucessivas de 1• janeiro de 1990 a
1' de julho de 1995 (10,5 anos com 5 de carência).
··
Os juros, vencendo em 1985, são pagáveis da seguinte forma:
-50% em 31 de dezembro de 1\185;
· ·
-.50% (restantes) em quatro parcelas anuais iguais e sucessivas de 31 de dezembro de 1986 a 31
de dezembro de 1989, sendo cobrados juros sobre este saldo à Libor semestral mais 0,5% de spread.
A partir de 1986, juros pagáveis a cada 1• de janeiro e 1• de julho, até 1' de julho de 1995.
II- Agreed Minute de 19 de novembro de 1985 (Fase II):
- dfvida afetada: vencendo de 1' de janeiro de 1985 a 31 de dezembro de 1985 (valores originais),
sem juros de mora;

- data e taxa de consolidação: 30 de abril de 1986/9% ao ano, de cada vencimento originá! até
a data de consolidação;
-valor de face =valor consolidado: US$ 107,247,931.54 (cento e sete milhões, duzentos e quarenta
.e sete mil, novecentos e trinta e um dólares e cinqüenta e quatro centavos).
Condições de Reescalonamento:
-taxa: Libor semestral mais 0,5% _de ''spread'';

- pagamento do principal: dez prestações semestrais iguais e sucessivas de 1' de janeiro de 1991
a I' de julho de 1995 (9,5 anos com 5,5 de carência);
-juros: semestrais, até 1• de julho de 1995, a cada 1' de janeiro e 19 ode julho.
III- "Agreed Minute" de 16 de dezembro de 1987 (Fase III):
É dividida em duas janelas, cada uma com tratamento distinto, descritas a seguir:
a) primeira janela:
-dívida afetada: vencendo de 19 de janeiro de 1986 a 31 de dezembro de 1987, compreendendo
valores originais e os resultantes dos reescalonamentos ~nteriores (inclusive o íli"St intetest da segunda
agreed minute). Inclui juros de mora;
· ·

----- -.

--~--
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-data e taxa de consolidação: 31 de dezembro de 1987/7,65% ao ano; · ,-_.,' --valor de face: US$ 514.107,409.21 (quinhentos e quatorze milhões, cento e sete mil, quatrocentos
e nove dólares e vinte e um centavos};-valor consolidado em 31 de dezembro de 1987: US$ 558,246,303.81 (quinhentos e cinqüenta e
oito milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e três dólares e oitenta e um centavos).
b) segunda janela:
_
-dívida afetada: vencendo de 1' de janeiro de 1988 a 31 de dezembro de 1988, compreendendo
valores originais e os resultantes dos reescalonamentos anteriores, sem juros de mora;
-data e taxa de consolidação: 30 de julho de 1989/9,45%;
-cvalor de face = valor consolidado: US$ 226,228,852:13 (duzentos e vinte e seis milhões, duzentos
e vinte e oitO mil, oitocentos e ciflqüehtá ·e·- dois dólares e treze centavos);
- total do valor consolidado da terceira agreed minnte: US$ 784,475,155.94 (setecentos e oitenta
e quatro milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, cento e cinqüenta e cinco dólares e noventa e quatro
centavos).
Condições de Reescalonamento:
-Taxa: Libor semestral mais 0,5% de spreead.
- pagamento do principal: em dez prestações semestrais iguais e sucessivas, de 30 de junho de 1993
a 31 de dezembro de 1997 (10 anos com 5,5 de carência);
juros: semestrais, a cada 30 de junho e 31 de dezembro, até 31 de dezembro de 1997.
IV- "Agreed Minute" de 16 de fevereiro de 1990 (Fase IV):
-Também é dividida em duaS janelas, cada uma com tratamento diStinto, descritas a seguir:
a) primeira janela:
- dívida afetada: vencendo de 1' de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1989, compreendendo
valores originais e os resultantes dos reescalonamentos anteriores (inclusive o first interest da terceira
agreed minute). Inclui juros de mora;
-data e taxa de consolidação: 31 de dezembro de 1989/10,77% ao ano;
-valor de face: US$ 379,761,105.15 (trezentos e sete'nta e nove milhões, setecentos e sessenta e
um mil, cento e cinco dólares e quinze centavos);
· -valor consolidado em 31 de dezembro de 1987: US$ 401,955,568.62 (quatrocentos e um milhões,
novecentos e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito dólares e sessenta e dois centavos).
Condições de Reescalonamento da Janela:
taxa: Libor semestral mais 1 ,5% de spreead;
- pagamento do principal: doze prestações semestrais iguais e sucessiVas; de 31 de dezembro de
1997 a 30 de junho de 2003 (13,5 anos com 8 de carência);- dívida afetada: vencendo de i' de janeiro de 1990 a 31 de março de 1991 (valores originais e
os resultantes de reescalonamentos anteriores), sem juros de mora;
- valor de face = valor consolidado: US$ 903,223,902.95 (novecentos e três milhões, duzentos e
vinte e três mil, novecentos e dois dólares e noventa _e_cinco centavos).
Condições de Reescalonamento da Janela:
-taxa: Liboi semestral mais 1,5% de spreead;
- pagamento do principal: doze prestações semestrais iguais e sucessivas, de 30 de junho de 1999
a 31 de dezembro de 2004 (13 anos e 9 meses com 8 anos e 3 meses de carência);
-juros: semestrais, de 30 de junho de 1991 a 31 de dezembro de 2004.
Os juros vencidos de 1' de janeiro de 1990 a 31 de março de 1991 terão condições especiais. Seu
valor total é de US$111,815,128.52 (cento e onze milhões, oitocentos e quinze mil, cento e vinte e oito
dólares e cinqüenta e dois centavos) a serem pagos -da seguinte forma: 30% na data da assinatura do
acordo bilateral; 70% em dez prestações anuais iguais e sucessivas, de 31 de dezembro de 1993 a 31
de dezembro de 2002, sendo cobrados juros sobre esse saldo à Libor mais 1,5%.
·V- Ageed Minute de 21 de abril de 1991 (Face V):
-Dívida afetada: toda a dívida polonesa em 1' de abril de 1991, com os juros calculados do último
vencimento até 31 de março de 1991. Exclui juros de mora. O total da dívida é de US$ 3,765,415,284.62
(três bilhões, setecentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, duzentos e oitenta e quatro
dólares e sessenta e dois centavos);
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-condições: esta agreed minute contempla três opções que têm o mesmo resultado prático: a) redução
do principal; b) redução de juros; e c) capitalização de juros devidos sem incidência de juros simples
ou compostos. O Brasil optou pela alternativa h - redução dos juros.
A forma de aplicação de redução da dívida prevê dois estágios comuns a todas as opções: _
1') redução imediata de dívida e reorganização ("immediate debt reduction and reorganization" a
partir de 1• de abril de 1991): reduz o total da dívida em 30%, com 80% de redução dos juros nos
três primeiros-anos. Repagamento em dezoito anos com 4,5 anos de carência, em percentuais crescentes
de amortizaçãq.de 0,25% até 8,75;

2') redução adicional de dívida e reorganizaç-ão ("addcitional debt reduction and reorganization" a
partir de 1' de abril de 1991): reduz a dívida em mais de 20%, totalizando assim 50% de redução. Os
juros serão calculados com base em tabela red!ltora anexa à agreed minute. Repagamento em dezoito
anos, com 4,5 de carência, em percentuais crescentes de 0,25% a 8,75%; -taxa de juros: Libor semestral mais 0,6% despreed e juros de mora de 1% acima da taxa contratual.
Art. -:l• Os desembolsos autorizados por esta Resolução não poderão ultrapassar os liniites e condições
estabelecidos pela Resolução u-' 82, de 1990, do Senado Federal.
Art. 4• Em qualquer hipótese, cópias dos atos, contratos ou acordos firmados com base no disposto
nesta Resolução serão enviados ao Senado. Federal até quinze dias após sua respectiva assinatura, na
forma original e devidamente traduzidas para a língua portuguesa. - - Art. 5' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1' de julho de 1992. -Senador Mauro Benévides,_ Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 2• SESSÃO, EM 2 DE JULHO DE 1992
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

-

N~

234 e 245192 (n~ 252 a- 254/92, na origem), de

agradecimento de comunicações. _
. _ . .
- N' 247192 (n•-257/92, na origem), restituindo autográf6s de projeto de Je.LS:ancionado. _ _ __ _
Submetendo à deliberação do Senado a escoUta.de llOIDe
indicado para função cujo provimento depende de sua prévia
·aquiescência:
- N' 246/92 (n' 255/92, na origein}, referente a escolha
do Sr. Félix Baptista de Faria, MinistrO de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a funçãp de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica da Mauritânia.
1.2.2- Ofício do 19 Secretário da Câmara dos Depu-

tados
-Encaminhando _Sub_stitutivo ao Projeto d_e Lei do

Senado n' 228/91 (n• 2.559/92, naquela Casa), que concede
pensão especial a Francisco Paula Cândido __e_ d..á .outras
providências.
1.2.3- Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n' 98/92, de autoria da
Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre o custeio de
programas não convencionais de escolari~ção do ~n~ino
fundamental para crianças e adolescentes carentes, com
recursos do salário-educação e dá outras providências.
1.2.4- Requerimentos
- N' 479/92,' de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando ao Tribunal de Contas da União que realize
inspeção no BancQ Nacional _de_ Desenvolvi.tl).ento _Econó-

mico e Social - BNDES.

- N' 480/92, de autoria do_ Senador Nelson Carneiro,
solicitando a inclusão na Ordem. do- Dia do Prójeto de
Lei do Senado n9 258/91, que fixa o valor dos títulus na
composição do preço para aquisição de_ bens a serem alienados.
- N>' 481/92, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
solicital).do a inclusão,_e_m Ordem do_Dia, do Projeto de_
Lei do Senado n 9 112/91, que âetermina a illstalação de
equipamentos antipo1uição em veículos aut<;>motores de uso
urbano._

- N• 482/92, de autoria do Senador Mário Covas,
solicitando que o Projeto de Lei da Câma.ra

n~

66/92

(n~

8191, na Casa de origem), que dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos projetes organizados e das instalações portuários e dá outras providências, seja despachado,
também, à Comissão de Assuntos Econômicos.
- N9 483/92, de autoria do Senador_ César Dias, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do Editorial
''General Agenor, honradez a qualquer prova'', de autoria
do jornalista Antônio Pedr.eira, da Revista O Poder,_ edição_
~S/92.

.

.

..

. .

- N9 484/92. de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando a transcrição, llos_ Anais do Senado, do
a;rtigo sqb o título "Para tranqüilidade da Nação", publicado no j ornai O Estado de S. Paulo, de 1' de julho de
1_~92, o q__ual focalíza a atuação do Presidente do Senado
Federal, Senador Mauro B_enevides, na presente conjuntura política.
1.2.5- Comunicações

-Das Lideranças do PMDB e PSDB, de substituiç~o
de membros na CPI 4estinada a, ipy~stigar os ataS âecorrentes de denúncias de irregularidades coi_lletidas em fundO:$ õé. pensões -de estatais e na Petrobrás.
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1.2.6- Discursos do, Expediente
SENADOR MAURICIO CORRÊA, como LíderRebatendo informações de que S. Ex~ seria contrário ~ _
inclusão, no ato convocatório, de vetos presidenciais.
SENADOR ELCIO ALVARES - Funcionamentodas comissões parlamentares de inquérito e mistas, na coo~
vocação extraordinária: do Congresso Nacional.
SENADOR CHAGAS RODRIGUES, como Líder
- Manifestação de apoio ao aditame_nto do ato convocatório do Congresso Nacional.
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Absolvição
do Géneral Newton Cruz.
FALA DO PRESIDENTE- Dedicação e aplicação
do funcionalismo da Casa para o funcioname.nto_ da CPI
do caso PC, a propósito de entrevista conçe_diõa pelo Senador Amir Lando ao Jornal de Brasília.
SENADOR ALUÍZIO BEZERRA- Avaliação política da EC0-92.
SENADOR NEY MARANHÃO - Solidariedade
dos pequenos e micro empresários ao Presidente_ F~rnando
Collor no atual momento de crise. Resultad9 _R.~ pesquisa
de opinião pública sobre o pronunciamento do Presidente
Collor feito na última terça-feira.
1.2.7 - ComunicaçõeS da Presidência
·-Recebimento do Ofício n• 1.161192, do Sr. Presidente da Cãmara dos Deputados, encaminhando o nome
dos Parlamentares daquela Casa que integrarão a Comissão
Representativa do Congi"essõ Nacional.
-Aprovação, pela Corriissão Diretora, -em reinlião
realizada no dia 29 último, dos RequerimentoS âe Informações n•' 441 e 445, de 1992.
1.2.8 - Requerimentos
- N' 485/92, do Senador Almir Gabriel, solicitando
a prorrogação por mais 60 dias, do prazo concedido à Comissão Temporária do Senado Federal, destinada a proceder amplo estudo do sistema previdenciário" brasileiro.
Aprovado.
-N9 486192, do Se-nador Coutinho Jorge, solicitando
a prorrogação por mais 30 dias, do prazo concedido à Comissão Temporária do Senado Federal, destinada a estudar, analisar e acompanhar as atividades da Conferência
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento-EC0/92. Aprovado.
- N' 487/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n' 62192 (n' 2.905/92; na Casa de origem), que
dispõe sobre os vencimentos dos docentes de 1» e 29 graus
pertencentes ao Plano único de Classificação e Retribuição
de Cargos, de que trata a Lei n' 7.596, de 10 de abril
de 1987.
1.2.9- Nota oficial
Do Movimento pela Ética na Política, Tiitegrado por
entidades_ da sociedade civil, referente a novas denúncias
sobre o episódio Pedro Collor - PC Farias, que indicãm
agora o envolvimento do Senhor Presidente da República.
1.2.10- Apreciação de matéria
Requerimento n~ 487/92, lido na presente sessão.
Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães.
1.2.11 - Discursos do Expediente
SENADOR GUILHERME PALMEIRA- Reparos
à conotação que Vem sendo dada a referênciaS feita-s ao
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Ministro Jorge Bornhausen pelo candidato à Presidência
da República, Fernando Collor de Mello.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Homenagem--de pesar pelo rãíecime:Oto cto empresáfio Sergipãno
-Albino Silva da Fonseca.
SENADOR NELSON WEDEKIN -Preservação do
meio ambiente relacionada com a erradicaçãO da miséria.

SENADOR ODACIR SOARES~ C..ris<.na çaçauicultura brasileira.
1.2._12- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária a realiza.r:_se
hoje, às 19 horas e 8 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
1.3- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 3• SESSÃO, EM 2 DE JULHO DE 1992
2.2. -ABERTURA
.. :. 2.2.1 -EXPEDIENTE
2.2.2- Requerimentos

- N' 488/92, de urgência para o Projeto de Lei da
· Cãmara n• 60192 (n'2.341/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera a estrutura
do Ministério--das Relações Exteriores, e dá outras providências.
- N9 489/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n• 61/92 (n•2.486/92, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera os arts. 30
e 58 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano
de Custeio, e o art. 41 da Lei n' 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.
2.2.3- Discurso do Expediente
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CÃRDOSO, como Líder- Clima de tranqüilidade que deve direcionar os trabalhos da CPI do caso PC. Editorial publicado
no jornal O Estado de S. Paulo, intitulado "O Drama da
Pe~quisa no Brasil".
2.2.4 - Requerimento
N~ 490/9_2, de autoria do Senador Marco Maciel e outros, solicitando transcrição~ nos Anais do-Seriado, do editorial "Para Tranqüilidade da Nação", publicado no jornal
O Estado de S. Paulo edição de 1• de julho de 1992.
2.3- ORDEM DO DIA
RequerimentO n" 475/92~ -de autoria do Senador Júlio
Campos, solicitando, nos termos regimentais~ tenham tramitação conjunta, os Projetos de Lei do Senado n~s 47
e 61/92, e o da Lei da Câmara n" 59/92, que versam sobre
a mesma matéria. Aprovado.
- Requerimento n" 482/92, de autoria do Senador Mário
Covas, solicitando, nos termos regimentais, seja tam.Oem
ouvida a ComisSão de Assuntos Económicos sobre Projeto
de Lei da Cãmara n' 66/92 (n• 8/91, na Cas~ de origem),
que dispõe-sobre o regime jurídico da exploração dos portos
organiZados e das instalações portuárias, e dã outr-as p-rovidências. ApJ;"Ovado.
2.3.1 -· Matérias apreciãdas após a Ordem do Dia
-RequerimentO n9 488/92, lido no Expediente da presente sessão. Prejudicado, em virtude da retirada de assina-
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turas~ tendo usado da palavra os Srs. Nelson C_a(_neiro,
Jutahy Magalhães e Ronan Tito.

- Requerimento n' 489/92, lido no Expediente da presente sessão. Prejudicado, em virtude da falta de quorum,
2.4- ENCERRAMENTO
3- RETIFICAÇÕES

Ata da 110• Sessão, realizada em 9 de junho de 1992.
Ata da 116' Sessão, realizada em 12 de junho de 1992.

4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

6- COMPOSIÇÂU DAS COMISSÕES PERMANENTES

r---

SUMÁRIO DA ATA DA HJO• SESSÃO REALIZADA EM 3 DE JUNHO DE 1992
..
RETIFICAÇÓES
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção
II), de 4-6-92, na página n' 4278, 2• coluna, no item
1.3 - ORDEM DO DIA, no Projeto de DecÚ:to
Legislativo n"' 32,

-

Onde se lê:
Projeto de Decreto Legislativo n"' 32191- (n9
50191 ,. ._ .
..
. Leia~se:

Projeto de Decreto Legislativo n' 32792 (n'
50191,...
- Na página 4280,-1' coluna, na Ordem do Dia,
no Projeto de Lei da Câmara n' 107/91,
Onde se lê:
Projeto de Lei da Câmara n' 107/91 (n' 1.877/82,
na ...
Leia-se:
Projeto de Lei da Câmara n' 107/91 (n' 1.877/83,
na ...

r---
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SUMÁRIO DA ATA DA 106'SESSÃO,REALIZADA EM 4 DE JUNHO DE 1992
RETIFICAÇÃO

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção
II), de 5 de junho de 1992, na página4337, 1', coluna,
no item 6.3 - ORDEM DO DIA, imediatamente
após o Requerimento n9 139/92, inclua-se por omissão o seguinte:
Requerimento n' 264, de 1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do art. 172, I,
. do Regimento Interno, a inclusção em Ordem do
Oja do Projeto de Lei do Senado n' 121, de 1991,
de sua autoria, que "determina a contagem como
tempo de serviço no exterior, para todos os fins os
períodos em que o diplomata cón]uge, também em
serviço no exterior, para todos os- fins, para acompanhar cônjuge no exterior, nos termos da Lei n~ 5.887,
de 3! de maio de 1973". Aprovado.
·
SUMÁRIO DA 110• SESSÃO, . ~
REALIZADA EM 9 DE JUNHO DE 1992
RETIFICAÇÕES
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção II), de 10-6-92, página 4490,.2• coluna, no item
1.3 - ORDEM DO DIA, na ementa do Projeto
de Decreto Legislativo n<? 56/92,
Onde se lê:
... que aprova o texto da Conversão sobre Co.ntrole de Movimentos Transfronteiriços ...
Leia-se:
... que aprova o texto da Convenção sol;n:e. C<;mtrole de Movimentos Transfronteiriços:~:Na página 4491, 1• coluna, no mesmo itero, na
ementa do Requerimento n~' 267/92,
Onde se lê:
... devedores junto à Secretaria da Re~ita So.cial
e Caixa Económica Federal e 4á outras providências.
Leia-se:
. .. devedores junto à Secretariá da Receita Federal, ao Ministério do Trabalho e da Previdência_ S9cial e Caixa Económica Federal e çlá outras providências.

r--

Ata da 23 Sessão, em 2 de julho de 1992
43 Sessão Legislativa Extraordinária, da 493 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Lucfdio Portella,
Beni Veras, Epitácio Cafeteira e Esperidião Amín
ÀS 14 FlORAS E 30 MINUTOS, ACFIAM,'>E PRESENfES OS SRS. SENADORES:
.
Albano Franco - Alexandre Costa-- Aluizio Bezerra
- Antonio Mariz - cartas Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de carvalho - Dirceu carneiro
- Divaldo Suruagy - Elcio Álvares - Enéas Faria - F..speri-

dião Amin - Epilácio C'..afeteira - Francisco Rollcmberg Garibaldi Alves 'Filho - Gerson C'..amata - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydeke1 Frcita.< - Iram Saraiva - lrapuan C..oSlâ Júnior - Jarbas Pac::sarinho - João
ca1mon - Joao França - Joao Rocha - Jonas Pinheiro José Eduardo- José Paulo Bisai- José Richa- José Sarnev
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--JOnia Marise- Jutahy Magalhâes- Levy Dias- J..ourem-

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociã.is", FND~-UB.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Professor de Prática. Consular, Curso de Prática Diplomáticã e Consular, 1975:. · '
Cônsul de Terceira Classe, óde maio de 1953.
Segundo SecretáriO", antigüidade, 30 de janeiro de 1961.
Primeiro Secretár~o, .án.tig~idad~, 2~ d~ novembro de
1966.
.
Conselheiro, título;28 de outubro de 1969.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - A lista c;le
Ministro de Segunda Classe, merecimentç, 2 de junho
presença acusa o comparecimento de 55 Srs. SenadoreS. Hade 1976.
··
vendo número regimental, dec,laro aberta a sessão._ · , , : ,
Ministro de Prinie:ii-a Classe", ·mere-ciin~ntO, 30 de: junho
Sob a proteção de Deus·, iniciamos nO$SOS trabalhos.
de 1987.
O Sr. 1" Secretário próCeôerá à Ii!ifura do Expediente.
Auxiliar do Secreiário-Geral-Adjunto para· Assuntos da
Europa Oriental a Ásia, 1962..
· · ·
É lido o seguinte:
ASSistente do chefe di DivisãO_ d~ Á$ia ~Oceania, 1962.
EXPEDIENTE
Chefe, interino, da Divisão da Ásia e Oce.ania, 1963.
Auxiliar do. Secretário-_Geral-Adj_unto para o PlanejaMENSAGENS
·m.en.to Político, f964."-- -- ~ -, · --- '- ''
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
.Assessor de Imprensa, 1964/66.
Chefe da Divisão de Documentação Diplomática,
N•' 243 a 245, cje 1992 (n• 252 a 254/92, na origem),
1973/74.
de 30 de junho último, de agradecimento de comunicações
Chefe da DivHúlo COnsular e de Imigração, 1974_
referentes à aprovação das matérias constantes das Mensagens
Chefe, substitUtO, do Departamento ConSular e Jurídiço,
SM n" 100; 133 a 138, de 1992.
- 1975/76.
Restituindo Autógrafos de Projeto de Lei sancionadO:
~stocolmo, Legação, Terceiro Secretário. 1955/SS:
N' 247, de 1992 (n• 257/92, na origem),-de 30 de junho
Estocolmo, Encarregado de Negócios; 1956: ·
último, referente ao Projeto de Lei da Câmara IJ."' 52, de 1992
Manágua, Segundo Secretário, 1958!62. "
(n' 2.950/92, na Casa de origem), que prorroga o termo final
do prazo previsto no art. 3<> d_a_Lei n<> 8.352~ de 28 de dezenibro
Manágua, Encarregado de Negócios, 1958/62.
Londres, Cônsul-Adjunto, 1967/71.
de 1991 e dá. outras providênciaS, e que se transforiijolÍ Da
Lei n• 8.438-, 30 de junlio de 1992.
_
_ _ .. _
Londres, Encarregado; 1967, 1968 ·1910.
Praga, Conselheiro, 1971/72:
Subme~endo à deUbéraÇãO do Seriádo_ a_- escalhª de nqme_
indicci.do pãra função cujo prOvimento ·aepeftde de sua prévia
Praga, Encarregado de Negócios, 1971172.
aquiescência:
Moscou, Ministro-Conselheiro; 1977/80.
Lisboa, Cónsul:-Geral, 1980!84.
MENSAGEM N• 246, DE 1992
Amã, Embaixador, 1984/90.
(N• 255/92, na origem)
Dacar, Embaixador, 1991/92.
Comissão para a Nova Tabela d.e Milhas,1964 (membro).
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado.Federal,_
Comissões de Inquérito n• 2/1954 e 3/1954 (secretário).
De, conformidade com o art. 52, i!lcjso IV~ d;t ÇonsiiComissão de Inquérito n<> 10/1964 (presiden-te).
tuição, e de acordo com o disposto no art. 56,§ 1<>, do R,.egp.laÀ dispoSição da MiSsão da China, visita aó Brasil, '1964.
mento aprovado pelo DeCreto n" 93.325, de 1<> de outubro
de 1986, no art. 39, inciso I~ alínea a, e no ~rt. 40, do Anexo
Co~itiva do Ministro ·de Estâdo daS Relações EXtêrióres
em visita à Argentina, 1965.
- ' I ao Decreto n' 99.578, de 10 de outubro de 1990, tenho
a honra de submeter à aprovação de yqssas Excelências a
Conferência dos Chanceleres das Partes Contratantes do
escolha, que desejo fazer, do Senhor FÉ LI)!: BAPTISTA DE
Tratado de Montevidéu (ALALC), Montevidéu, 1965 (memFARIA, Ministro de Primeira Classe da_Carreira de Diplobro).
mata, para, ·cumulativamente com o cargo de Embaixador
XX Sessão da Assembléia-Gera,Lda ONU, Nova Iorque,
do Brasil junto à República do Senegal, exercer o cargo de
1965 (membro).
Embaixador do Brasil junto à República Islâmica da Maucitânia.
Membro da Ordem dos Ad~ogados do Brasil.
Ordeiti dO Mérito Naval, Oficial, Brasil. - ·
2. Os méritoiidoEmbaixador FÉUX-BAéTISTA DE
Ordein dO Mérito Militar, b_ficial, Brasil.
FARIA, que me íilâuzirãm a escolhê-lo para o desempenho
Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil.
dessa elevada função,-constam da ·an·exa informação do MinisMedalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
tério das Relações Exteriores.
-.
~ - -- Medalha.Lauro-Müilcú;Brasii.
Brasília, 30 de junho de 1992. - F,ernando Collor de
Ordem de Vasa, Cavalheiro, Suécia.
Me!lo.
Ordem Dei Sol; Oficial, Peru.
INFORMAÇÃO
Ordem de Cristo, Oficial, Portugal.
Curriculum-Vitae:
Ordem de Mayo. OfiCial, Argentina.
Ordem de Miguel Larrê:iriaga, Comendador. Nican\gua.
Embaixador FÉLIX BAPTISTA DE FARIA.
Ordem do Infante D. Henrique, Comendador, Portúgal.
Rio de Janeiro/RJ ,_13 de fevereiro de 1929~ __
-Orde-m- dO-Mérito por SeiviçoS- Distingüidos. ComendaFilho de Felix de Carvalho Faria e Ernestina- Baptista
-dor. Peru.
de Faria.
---

bcrg Nunes Rocha - I.ourival Baptista- I.ucfdio Portella Magno Bacelar- Mans~:J~t_o de Lavor_- Marco__Macicl- Mário Covas-- Maurfcio C.orrêa - Mauro Benevidcs - Meira
Filho- Moiw.• Ahrno- Nahor Júnior- Nelson Wedekin Ncy Maranhão - Odacir Soares- Pedro Simon - Rachid Saldanha Dcrzi - Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar - Valmir Campelo- Wilson Martins.

e
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Sexta-feira 3 5595

b) cada programa seja limitado até dez por cento da cota

tra nestádata no exercício de•suas;funções de Embaixaçior __ que o Estado recebe, de acordo com o art. 2~>, alínea a, da
do Brasil junto à República do Senegal!,
Lei n' 1.422, de 23 de outubro de 1975;
····
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 30 de
c) o programa tenha_ comO meia prioritáiül a erradicaÇão
junho de 1992.- Gilda Maria Ramos Guimarães; Chefe.do do analfabetismO e a univer'sãlizaÇã~ do ensino fundamental
Departamento do Serviço Exterior.
·aliadas à fo~~a:ção para o trabalho e à integração social dos
··.(À ConiiSsãO de RelaÇões Exteriores' -e-Defesa Nacional)
educandos;
- d) conste do programa compromisso da escola de apre~
.
OFÍCIO~
~ ~sentar ao Conselho de Educação local as atividades educaDo]\' Secretári(iâa Cârnc{rã dQs_D{putados, encarninh.an~ · cionais com a ii1iciação para o trabalho apropriadas à sua
. ,t{o à revfsão _do Senado Federal autógrafos dã segu(nÚ 1J1.até-,.~a:
clientela, bem como o acompanhamento e a avaliação ·dos
·
• ·
· ·
-- --- -resultados obtidos em term.Qs_ de matríc~la, evas_ã6, repe-tência, promoção~ atividaQe pré-r.rofisslonar, estagio eni eillpresa
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
e outras info_nrta,çQ~s. se solicita'das.- ~ . .
PROJETO DE LEI DO SENil-DO N•228/9l,_
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data -de sua publi~
cação.
· Qué "cOnCede- pensão especial a Francisco Paula
Art. 49 Revogam-se as disPOsições em contrário.
: 'Câridido dá_ou_tras providências''.

e

·substitu·a:se ·o Pio'jet'o pelo seguinte:
Concede pensão especial a Francisco Paula Cândido
e dá outras·providências.
O Congresso Nacional decreta:
_·~ - ·
Art. 1~ . É. concedida a Francisco P-aula Cândido uma
pensão especial, mensal, no valor de Cr$Z30Q.OQO,ÓO (dois
milhões e trezentos_ mil c_ru~_eiros)_,_ n_a_data de. 3Q_junho de
1992.'
.• ~ .
.
.
§ 19 ESS::f Pel).ião ~'áÔ se estenderá a descendentes ou
eventuais herdeiros ·do benefiCiado.
·· ·
§ 29 A revisão. do valor dessa p~~sãO-fu;__gÇ~á na: me~ma
data e no_s mesmos percéntuais ~tn que. for _alterada_a_ remuneração dos servidores·públicos cí~i$ e.militares da 1-Jni~o ..
Art. 29 A despesa d~corrente desta.lei Córierá à conta
de encargos previdenciarios da união - recursOs sob supervisão do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 39 Esta_ lei entra em _vigor na data _Qe_ ~u.~ publicação.
_ . _ _ . __
Art. 49 Revogam~se as disposiÇões_e_m.cQiitr:ár1_o:. '· · • · ' ·
(.À Cohiissãb de AssuntoS SociaiS.)

' · OSR. PJ.l.Ji:SIDENTE (Alexandre Costa)~c-79 ExiJediente

lidoy~i.àpublicação ..

_.
_, -,'_
_· . ,---. ·_ :,
Sobré a mesa, projeto de lei que vai sei"'_Ilclo- Pelé) Sr.
1 • Secretário. ·
· ·
· .·
·
, _
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 98, DE 1992
Dispõe sObre o custeio _de programas não conV~n
. , , ~ion.ãis_ de escolarização. Ço erisiiiQ ·func;lªq~ental para
crianças e adolescentes carentes, com recursos do salário~edu<;:aç~o ,e dá_ oqq:a,s providências.
O Congresso Nacional decreta:. ..
_, _
Art. 19 A cota féderal do saláiió~eduçaçãO:de que trata
o§ 2' do art. 2' do Deere!ocleLn' 1.422, de 23~de outubro
de 1975, terá vinte pói" cento do total destinado a programas
não convencionaiS de e::;colari.z,ação,_ incluindo inicjação_ ao
trabalho e profissionalização para crianças e adolesCentes ca~
rentes que não tiveram ingresso_ no enSinó __ fU{ld~mental ou
que o abandonaram.
_
_
Art. 29 Na celeqraçãq d~ qo,nvê:riio pafa --a ~c(jn~~ssão
dos recursos de que trata o artigo anterior, o Minist_ério da
Educação exígírá que:
.
..
a) a contrapartida de recursos financeiros, _de_ responsabilidade do Estado, seja na base de um terço_ para Cada dois
terços da_ cota federal;

J ustifi~'!'~ã1o
A preocupação com crianças e adolescentes çareutes no
~_ra~il vem sendo te_m~ de_pe~q~is~s. p!onunciamentos, simpóSIOS e debates em busca de po~~íveis Soluções.' .
. .-. ·
No XXVI Con-gresSO Br~siJei'ro de Pediatria ·realfzado
em Belo Horizonte em outubro de 1989, o documento aprese~
tado p~los pedi_atras brasileiros destacou que 45% da nossa
P_?pulação, ou ·seja, o equivalente a 65 milhões de pessoas,
- tem menos de 18 anos de idade e 60% destes ou 39 milhões
~ ~ão provenientes.de famüias q~e-ViVel.l'l em-situàçãÓ de pObrez~
· abSoluta ou relativa.
. , .É a esta enOrme clientela merids 'privilegiad~ qu~ d~di'ca~
·· mos·este projeto de lei, todavia cóns_Ciei:ties de,qu~_esta propo~
sição torna-se u~a·, apenas, das muh_as necessárias diante do
:vasto universo de menores e, ainda, porque tudo que se tem
feito nesta direção é, comprovadamente, insufiCiente- e, na
maioria das vezes, ineficiente·.
- - A- seguir, teriüué-ritós fãZer· um reSUmo do cohtextó do
menor abandOJ?.ado, a fim de merglllha:rmos nesta realidade,
_ 'COm SUbsídios e_iri tfabalhos reâlizados pelas ·pesquisadoras
· Oeide 'de Fátima ·Galiza de Oliveira, rio seu livro'iiltitulado
H.se Essa Rua _Fosse Minha:· um estudo sObre a trajé:tórla
e- vivência -dos meninoS de rua· do Recife'' - Fiuldàçãó
. quirii Nabuco, Recife, 1989, é Marià de Fátima Olivler Subback eln "A trajetória da Criança Marginalizada rumo à Delinqüência", Porto A~egre. 198~.
_
_
_ _
_ -~ropositad_~~ente procedemos_à ·análise de duas_ pesquisas geograficamente distantes e de ·regiões economicamente
· -distititas, a priméità no Nordeste, a' segunda no Sul do País .
Entre_tanto, con~t~tamos que a problemática, em essência,
'é a mesma.
··· ·
· · -- - · ·
As crianças e_ adolescentes_defaroíUa$ que vivem' em 'ex~
'trema PObreza e que representam·apróximadamenie 30% do
povo brasileiro, encontram-se privadoS de dignidade, sujeitas
a maus~ttatos, à 'doenças, à desnUtrição, à carência afetiva,
ã desestruturação do elo familiar, à exclusão do convívio social, à estigmatíia.Ção, à opressão, ao Vício, à criminalidade,
que os enCãminha, irreversivelmente, à delinqüência.
Por Sua vez, os resultados obtidos na rede de "apoio"
- existente são lamentáveis...:.... já que a recuperação s'6 é possível
em ambiente de compreensão, de calor humano, de afeto.
Enquanto isso, os problemas de ordem psíquica. emocional,
·social e física coittinuam avolumando-se.
Estatísticas fornecidas pela Funabem diziam que 80%
da clientela atendida é composta de abandonados, pobres,

·soa-
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excluídos da escola, da família e s6 10% deles são realmente
infratores. Por conseguinte, os homens de Se:riSibifidade-humana necessitam atingir logo o "menor" antes da "infração ou
alcançar rapidamente o pequeno infrator e envolvê-los no
processo psicopedagógico, direcionando:-os à su~ auto-realização.
__
Entretanto, o que viSlumbramos é o enCaminhamento
deste menor para uma escola inapropriada-, que foi idealizada
e feita para a classe média, e não para atender as necessidaQes
da maioria de sua população, porque prega valores e modos
de comportamentos que não são os solicitados. Resultaçlo:
o menor sente-se perdido diante da inutilidade das coisas que
são ensinád::)s; da artifici31idade das situaç6e;s vividas na sala
de aula. A professora corrige tUdo que vem espontane,amente
dele, como por exemplo: sua maneira de falar, de agir, de
conduzir-se, e ensina coisas ·que ele não compreende. Assim
ascorreçõesfreqüentes~osirtsucessose~r-aliS"ênciadeestímulos

vão-se acumulando e o aluno termina por desistir. da es,cola.
Conclusão: altas taxas çlç repetência e de evasão esçQlar.,
A escola não quer ou não sabe aproveitar todos os .conhecimentoS e experiências que os alunos tf~e_m, com :eleª; logo,
a'escOla que está aí não_ foi organizada para satisfaze! aS necessidadeS e_ interésSe$: desta- cli~ntela. .- _. ._ .. __ _.. • _ É urgente e prioritário adotar med_id~s que propiciem
a entrada e a permanência pelo maior tempo posSíVel desses
menores, uma vez que quem mais precisa da escola é o aluno
carente.
_
Adaptar o ensino fundamental às necessidades de_ cada
.segmento social é importante, é inadiável, o que se traduzirá
por um planejamento.e.-execução com máior flexibilidade de
horárioS escolares,-de currículos, de objetiVós, de conteúdos,
4a distribuição e duração das disciplinas, da seriação, do_ calendário ~scolar, daxespeito às diferenças individuais e individualização do ensino, do ritmo próprio de aprendizagem, da escolha de professores que saibam ensinar _niais _e melhO_r e do
uso de métodos ~.técnicas adequados à realidade sócio-cultural
da clientela específica.
Uma escola voltada para o desenvolvimento de projetas
educacionais para· o trabalho com a iniclaçãO-de 'formação
profissional, de forma· a propiciar·a alocação do edÚCarido
no mercado de trabalho; isto significa o "aprendizado de um
ofício com viSfaS à sua subsistência e realização ·cohdigna.
E a orientação para o trabalho com o objetivo_-de ÍOJ!rlação,
de reeducação, como atividade pedagógica· não contrariá o
dispositivo constituciOnal.
Ainda deverão estar· presentes outr;i$ atividades pedagógicas como as artístiC?~. em oficinas ~~.'arte, teatrç, ~.e
as· práticas esportivas e de lazer que,- de fato, conduzarp. à
valorização da satí.de e do equilíbrio do_ co,rpo e da mente.Ttido isto, visanáo à formação harmoniosa.-ejntegral do

:~~~=~d~, ~~n~~~~~ã~c~~ag~;rae:açcJ~s~~~~:et~e~~~~r=

apoio legal no art. 64 _da Lei n~' 5.692,.<!~ 11 de agosto de
·
1971, que diz:

"Art. _64. Os Conselhos de'. ~ducação poderão
autorizar experiências pedagógiCas cOm regimes diversos dos prescritos na presente lei, assegurando a validadedosestudosassimrealizados."~·~-,·

Finalizamos nossa justificação COJll a consciência- tránqüila de estarmos contribuindo para assegurar o que âispôeo art. 227 da ConstítUiçãb Federal, o de defender os dirêitos
das crianças e adolescentes; contudo, coD:tinuanios ·angustia-
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dos, porque sabemos da complexidade e amplitude deste pro·blemá.
-, -_ ~~.•.-· ·
·
_ ___ Em faCe do~ip'osto';'sóliéitanios o ãpõio dos nossqs pares
para o presente projeto qUe reputamos de elevado alcance
social.
Sala das Sessões, 2 de julho de 1992. ~ Marluce Pinto.

'LE'GISLAÇÃO CITADA
'CONSTITUIÇÁO DA
·
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade~
o direito à vida, à saúde, à aliinentação, à educação ao lazer
à profissionalização, à cultura, à d.ignidade, ao r;speito,
liberdade e à convivência familiar .e cOmunitária~ além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 19 O Estado promoverá programas de assistência in~te'gral à saúde da criança e do _adolescente, admitida a paiticipação "de entidades não governamentais e obedecendo os seguint~~~preceitos: _
· I - aplicação de- perCentual dos reCursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil·
. II -criação de progrãmas de prevençã~ e atendiinento
especializado para-os-portadores de deficiênCia física, sensorial
· ou mental,. bem como de _integração social do adolescente
portador de deficiência, mediante o treinamento para o traba~
lho e__a s-oovivência, e·a facilitaçãO do acesso_ aos bens e servjços
coletivos, com aeliriiiilaç·ão de preconceitos e obstáculos arqui" -~ tetônicos. · ·
,
_
§_ 2» A lei disporá sobre normas d~ construção-dOs IOgradouras e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso ·adequado
às pessoas portadoras de deficiência.
.§ -39 o direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
'
l-idade mínim~ de quatorze anos para·admissão ao
trabalhO,-obsetvado 6 disposto no art. 7'', XXXIII;
II- garanti~ de direitos previdenciários e frabâlhistas;
III- garantia de acesso do trabalhador adolescente à
es-cola;
IV- garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relaç~o processual e defesa
técnica por profissiOnal habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V- obediência aos princípiôs· de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvoivimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa
da liberdade;
_
VI- estímulo do Poder Público, através de assistência
jurídica, iii:ce:ritivos fiscais ·e Subsídios, nos termos da lei, ao
a-C<?lhi~ento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescerite
- órfão ou-abandonado;
VI~- programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes
e drogas afins.
§_4 9 A lei punirá severam~~!e o abuso, a violência e
a exploração ·sexual da criança e dO adolescente: _-_- - __
· § 5"' A adoção será assistida pelo Poder Público, na
forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetiva-- Ção por parte de estrangeiros.

à
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_§ 69 Os filhos, havidos ou_ não_Qa_ r.elação do çasa;mento,
ou por adoção, terão os mesmOs direitos e qualificaçõ.es, proibidas quaisquer designações djscrimiu~tPrias·r~lath,ras.à filiação.
._ .. ..
§ 79 No atendimento dos direitos da criança e do adoh~s
cenre levar-se-á em consideração o disposto no art. ·204.

LEI N' 5.692; DE11l;)E_{\f}OSTO DE 1971
Fixa diretrizes e ba~(\5, pl\r~ o ensino de 1' e 29
graus,·~ dá owh:a:;: p~vidéncias.

(um por cento), depositando.Q rc.:;stante
para os fins previstos neste ar.tigo.

np)~·aqcoAo

Brasil,

•••••••• ;..4 •••••••••••• ,.:•• .-• .-•••••••• ···~~ ··-.· ...... :...·'-~"·--·~;..:-.-i--.·~·-·., ....... .

(A ComiSsão de Educação- decisão terminativ~.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
· 19 S~cretário.
São lidos· os seguintes:. , .
RJ::QUERII\o!ENTO N; 4'79, DE 1992 ·
-~ -S'enhor PreSidente,

Com fundamento no dispOsto· rio índSó.. IV do a:rt.· 71
CAPÍTULO VII
da ConStitUiÇãO Federal, requeiro ·a Vossa Excelência que,
· Dás Disposições Gerais
ouvido o Pfenário, seja solicitadõ,--ãOT!IbUnal de Contas da
União, C)ue realize inspeção no Banco Nacional de.Desenvol.. · · ·. Art. 64. · Os' Co~~elhqs~de EçtucaÇilo poder.ão_au.toriZar
'_i.mento Económico e Social ~ BNOES~ vi~a:nQo averiguar
experiências pedagógic<).s, çom regimes diversos dos prescritos
a_ pT<?cedência de informes que- dão conta de que O banco
~a.Preséntç Jei, as:iegurado a vali~dc do~ e~tud~s-~ssi~ ~e,ali
- ·estana ·empregando recursos I).a~-éOrtcess_ão de· empi"éstilnos
zaflo>.
ab~_adquirenteS de empresas privàtizadas pelo Prôgraína NaCiOnal de D6sesta~ização.
·· .·.·. ' . ' '
:
.

'

'.

'• .. •:, ••: o •• • • • ~

DÉéRETO;J,BI N' 1.422,
DE ~3 D.E OUTUBRO PE 1975
Dispõe sobre o Salário-Educação.
.
''
. '
''
•:• ••• •• •:: •: •; •; :• • Hn
">{"l"'1"""f ..•"--'","1 ••
<-••;'V',•.o •~•• ••~··; ••_•~,·-·~~"7

1

Justificação
Há in(ormações de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social tem lançado mão de recursos
sob sua gestão para a concessã'o de empréstimos- e· fiilancia..:
·mentes a instituições e empresários-adquirentes de empresas
. '.estatãi!fprfvatizadas pelo banco dentro-do P(ograma Nacional
,de Desestatização-. - · __ _
• Confirmadas 'essas informações~
configuráda
· uma contradição insanável com a política do Governo, cUja
matrialização se expressaria através do programa, qual seja
_a lj_b_~ração do Poder Público do ónus- do_ exercício de atividades mais consentâneas com a_ iniCiativa priv_a_da, ao ·mesino
tempo em qUe se obteria novos- recürs-os destinados ao emprego .e.m atividades próprias da administração pública ..
, .. - .P.ara esclarece.r essa dúvida·?9I?re ~ çorreta,.ex,ecução do
:- map.dato conferidq, pelo Legislativo ao Executivo, âttávés
'_da__L.ei n? 8.031, ~.e 124-90, sQlicito a_teali2:ãção da inspeçã"o,
pelo TCU.
.
.
· Sal~ das Ses~Qes, 2 de julho de 1992. "--SeÕ.ãdor Pedro

-·O mo~t'a-~te. da arn;cã.dação ci~ _sa\á:iio~dttça
cada Estad~ e "_ferritóri~ .e.no D_istri(o f:e.deral, depois
.de feita a dedução prevista no§_ 39 .a este artigo, será -debitado
pel~-~~ncO ~o Bras}l,S.A. em du(!§: cor;tt~;; ,dis.ti~tas_:
a) 2/3 (doiS terços) em favor dos programas de ensino
de 19 grau, re_gulare supletivo, no respectivo Estado, Território
ou Distrito Federal;
·
b) 1'/3 (um terço) em favor do Fundo Nacional de Pesenvolvimento da Educação.
~--- ·-·---~~·
, . § · 19 Os recUrsos de que trata a alínea a ·Çeste · artigo
serão empregados nos-Estados e no Distrito Fede~al,-d-e acordo com planos de aplicação aprovados pelos respectivos ConS~mon.
selhos de Educação, -e nos Territórios de conformidade com
o Plano Setórial de Educação e Cultura.
(Ao exame da Comissã,o Dire.tora.)
§ 2' O terço destinado ao Fundo Nacional de Desenvol.
.'
0.
SR.
PRESIDENTE
(Ale~anqre Costa) - p requerivimento da Educação será aplicado:
.
tpe·n~o. lido será publicado e remetido .ao.exam_e__da Comissão
. a) em programas de iqiciativa própria ·do- Ministério da
"'
.
- -··
Educação· e Cultur~ de pesquisa, planejamento, cutriculos, · Diritora.
. : -_S_Ob~e a me~~~~requerimentós- ci~:Ie vão- Sei lidos· Pelo ·sr.
material escolar, formação e aperfeiçoamento de pessoal do1' Secretário. ··· ·
·''
cente e outros programas especiais relacionados com o ensino
':
de 1? grau;
São lidos os seguintes:
b) na concessão d~ auxílios, na forma do disposto nos
REQUERIMENTO N' 480, DE 1992
arts. 43. e 54, e seus parágrafos, da Lei n' 5.6n, de 11 de
agosto de 1971, sempre respeitando critérios que levem em
Senhor Presidente,
conta J~ grau de desenvolvimento econômico e social relativo,
Requei!o, nos termos regimentais, a inclusão, na Ordem
tal como especificado no regulamento_ e_especialmente, os do Pia, do PLS n' 258/91, ainda sem pàrecer da Comissão
deficits de escolarização da população na faixa etária entre de Serviços de Infra-Estrutura.
os se.te e os catorze anos, em cada Estado e .Território e
. Sala das Sessões, 2de julho de 1992. ~Ne!son.Carlleiro.
no Distrito Federal, de modo a contemplar os maís neCesREQUERIMENTO N• 481, DE 1992
sitados.
Nos termos do art. 172, inciso -I do :Regimento Interno
§ 3• O INPS reterá, do montante· recolhido, a título
de taxa de administração, a importância equivalénte de 1% requeiro a inclus~?~ em Ordem do Dia, do PL_S n9 112/91:

Àii. ·29

.ç~o. ~Ill

pa-rece.me
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cujo prazo, na Comissão de Assuntos Sociais já se acha

esgo~

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de eleva-

tado.
_
_
_
__ - da estima e distinta con?ideração. Senaçlo_r Humberto Lucena,
Lider do PMDB; ·
Sala das Sessões, 2 de julho de 1992. ----::Senador Nelson

carneiro.
REQUERIMENTO N• 482, DE 1992
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 255, inciso I, letra c do Regimento
Interno, requeiro que o Projeto de Lei da Câmara n9 66.
de 1992 (n• 8/91, na Casa de origem), que dispõe sobre o
regime jurídico da exploração dos projetas organizados e das
instalações portuárias e dá outras providências, seja despachado, também, à Comissão de Assuntos Econômicos.
Sala das SessõeS, 2 de julho de 1992. :...._Senador Mário
Covas.

O SR. PRESIDENTE (AleJCandre Costa) - os requerimentos que acabam de ser lidos serão publicados e incluídos
oportunamente em Ordem do Dia._ -" ___ __
_ _ ____ _ .
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser fidos pelo Sr.
1~ SecretáriO. - - - · --São lidos os seguintes:

· Brasfiia, 30 de junho de 1992
Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no RegimeritO-Interno desta
Casa, venho comunicar y_._ Exa a inversão dos memQros
do PSDB na Com-iSsãO Parlamentar de _Ipquérito, destinada
a investigar os ·atós' aecorre_ntes de denúncias de irregularidades cometidas em fuOBos de pensões de estatais _e na Petrobrás, passando a tiular o senador Chagas Rodrigues e suplente
o Senador Teotônio Vilela Filho.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ meus
protestos de estima e consideração. -Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do PSDB.

a:

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Serão feitas
-as substituições solicitadas.
Há oradores inscritos.
. , - Concedo a palav-ra ·ao nobre SenadOr )..fáurfciõ Co.rrê3.
como Líder.
_
'

O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Como Líder,
pronuncia o segui~te_~iscurso.) -Sr. Presidente, Srs. se·nadores, tenho procurado cumprir meu mandato com absoluta
lisura e, pela própria natureza da minha atividade profissional,
Nos termos do art. 210, item 2, do Regifrü!ritO-Interno
gianjeei um bom relacionamento junto aos Tribunais Superiodo Senado Federal, requeiro a transcrição, nos Anais do Sen<,lres,
ao própriO Supremo Tribüi13.1 Federal, aos juízes' de prido, do Editorial "Gencra_l A_genor, honradez a qualquer prova", de autoria do jornalista Antônio Pedreira, Qa revista -meiro grau, aos cartórios, enfim, juritO'à toda a comunidade
-rorense, à Procuradoria Geral da República, à ProcUradoria
O Poder, Edição 38792.
. .. .
. .
Gerai do Tribunal de Contas da União, à Procuradoria-Geral
Sala das Sessões, 2 de julho de 1992.-- Senador César
Militar e à Procuradoria-Geral do T-rahalho.
Dias~Ontem, váiiOs juízes-amfgos ligaram para mim pergun(Ao exame da Comissão Diretora.)
tando por que eu havia impedido, isto é, havia criado-obstáculos para que os vetos, opostos pelo Pres-idente da República
aos projetes sobre vencimentos dos magistrados e do MP,
REQUERIMENTO N• 484, DE 1992
fossem apreciados na pauta selecionada para o mês de julho,
_
.
nessa c~nvocação extraordinária.
Fiquei perplexo, porque, segundo fui infóriii3do, saiU
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
daqui do Congresso Nacional, a notícia de que, numa reunião
a transcrfção nos_ AnaiS do Senado, do artigo sob o título
havida, eu teria sido uma das vozes - o outro colega que
"Para tranqüilidade da Nação'', publicado_no jornal O EStado
de S. Paulo, de 1° de julho de 1992, o qual focaliza a atuação . também- foi mencionado foi o Senador Marco Maciel -- responsáveis pela nãO inclusão, na pauta extraordinária, desses
do Presidente do Senado Federal, Senador Mauro Benevides,
vetos.
na presente conjuntura política.
_ Estou _usando da palavra rapidamente, apenas para esclaSala das Sessões, 2 de julho de 1992. -Senador Humtecer que ísso é uma inverdade. Acaba de chegai-o Pre-Sidente
berto Lucena.
Mauro Benevides, que é o Presidente do Congresso Nacional.
(Ao exame da Comissão Diretora.)
S. Ex~ poderá esclarecer que me convo-cou para uma reunião
das Lideranças do Senado, à qual compareci, embora tenha
chegado atrasado,
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Os requerimentos lidos serão submetidos à Comissão Diretora:
_Nessa reunião, todas as Lideranças do Senado se posicioSobre a mesa~ comunicações que serão lid-as pelo Sr.
naram pela proposta que nos foi encaminhada, no sentido
1<? Secretário.
-de que deveríamos votar as matérias relativas à convocação
promovida pelo Senhor Presidente da República. Indaguei,
São lidos as seguintes
então, ao Presidente do Senado se iríamos apreciar vetos Brasília 1° de julho de 1991
gostaria, i~clusive, q_u_e o Sr. Presidente Mauro J3enevides
OF. N• 82/GLPMDB/92
desse o seu testemunho sobre o fato - na pressuposição de
_que, caso houvesse resposta afirmativa, eu solicitaria qu-e os
Senhor Presidente:
vetos do Ministério Público e do Judiciário fossem incluídos
Solicito a ·vossa Excelência a substituição do Senador
na pãuia para nosSa ãpreciação. Mas, se não fosse inCluído
JOÃO CALMON pelo Senador COUTINHO JORGE mi
veto nenhum, evidentemente não teríamos condições de priviComissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os
legiar determinadas situações em detrimento de outros vetos
atos decorrentes de denúncias de irregularidades cometidas
que também têm que ser votados.
em fundos de pensões de estatais e na PeffObrás.
REQUERIMENTO N• 483, DE 1992
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Essa é a palavra que gostaria de dar, Sr. Presidente,
para que fique registrado que eu não impedi - V. Ex~ é
testemunha disso, e todos os presentes - que se incluíssem
esses vetos. Se fôssemos discutir a prioridade do_s __vetos, eu
seria o primeirõ a -piâpór- que os relativos ao Judiciário e
ao MP fossem apreciados imediatamente.
Era o que queria dizer. pedindo ao Sr. Presid_e_n_te: __que
me socorra dando o s_eu testemunho.
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O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL - ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
eminentes Srs. Senadores, na tarde de ontem, a Comissão
Parlamentar de Inquérito, instituída para apurar irregulariw
dades do Fundo de Pensão e na Petrobrás, realizou uma reu~
nião administrativa cOmo parte-de-seus trabalhos.
Após instalada a reunião, o Senador Chagas Rodrigues
levantou uma questão_de_ordem com base no art. 57,§ 79 •
da Constituição, argüindo se _era possível o funcion~ento
da Comissão, tendo em vista o que dispõe o dispositivo cCinstitucional evocado, ou seja:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --A Presidência, trazida à colação pelo nobr~.I,ider MauriciO Corrêa,
sente-se no dever de esclarecer· o fato agora veiculado, trazido,
portanto, ao conhecimento da Casa. E o faz dizendo que
a elaboração da pauta de convocação extraordinária, por parte
"Art. 57 ·····-·-•••u··-··-.•········•······-•-·•··~···········
§ 6<:> A convocação extraordinária d_o Congresso
do Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
Nacional far-se-á:
foi antecedida por uma série de contatos_ para que fizéssemos
I - pelo Presidente do Senado Federal, em caso
a inserção, dentre as matérias, daquelas que pudessem justide decretação de estado c'!e defesa ou de intervenção
ficar imediatamente uma decisão, no prazo de 30 dias, do
federal, de pedido de autorização para a decretação
COngresso Nacional.
de estado de sítio e para o compromisso e a posse
Naquilo que se relaciona com os vetos do SenhOr Presido Presidente e do Vic~wPresicJ.ente da República;
dente da República, chegamos à evidência de que, sendo eles
H-pelo Pr-eSidente da República, pelos Presiem número· de 27, superariam os itens- da pauta oferecida
.- dentes da Câniarã dos Deputados e do Senado Federal,
pelo Presidente da República, que eram em númett)de 22
ou a requeiíriieilto da maioria dõs meinbi'oS de ambas
itens, e outros que, coincidentes ou não, integraram o Ato
as Casas, em caso de u.rgência ou interesse público
Convocatório do Presidente das duas Casas.
rélevante".
-Se fizéssemos a inseiÇãoo-ape"tiafr dos vetos relacionados
com a Magistratura, discrirriinarfamcKOutros vetos que sensiE, aí, surg~ o § 79:
bilizam importantes se-gmentOs da sociedade brasileira. E a
§ 79 Na sessão legislativa extraordinária, o Condecisão _a que se chegou, naquele primeiro momento, foi de
gresso
Nacional somente deliberará sobre a matéria
que a inclusão de todos·os 27 vetos representariam um embarpara a qual foi convocado:"
go permanente na pauta de votação, porque, como a Lei
de Diretrizes Orçamentátra: têm prazo cOilstitiiCional eXplícito,
Logicamente, em se tratand9 de uma questão de ordem,
as outras matérias teriam que Se posiCiOnar mima SitUaÇão
báse _do dispositivo constitucióflal e tendo em vista, também,
desfavorável na elaboração da pauta. Ou seja, os vetos, por
a relevância do assunto argüfdó pelo nobre Senador Chegas
terem privilégio constitucional_,_se s.obr.eporiam às demais maRodrigues,_ na condiçã9 de Presidente da Comissão Parlatérias-que viessem a ser incluídas. Foi esse o grande argumento
mentar de Inquérito, pediu um prazo de 24 horas para examique ensejou a que os Presidentes da Câmara e S~nado não
nar o assunto e, logo: em seguida, então, _colocar o nosso
fizessem inclusão dos vintes e sete vetos que aguardam maniponto de vista.
festação- do Congresso Nacional.
Q_nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, Relator da
Posso dizer, entretanto, ao Líder Maurício Corrêa que
Comissão, te've, então, a oportunidade de ponderar que a
o Presidente da Câmara --e eu exatniriamós a alternativa de,
questão de ordem só teria cabimento produzida em plenário,
ainda no curso,- evidentemente, desta convocação, editar um
porquanto a Comissão não teria condições de estabelece~ um
parâmetro dentro da questão de or_dem levantada pelo nobre
aditamento ao Ato Convocatório, para encoritiài alternativa
que possa favorecer a apreciação dos vetos do Senhór PresiSenador Chegas Rodrigues. Obvi~m_ente, prosperou a argüik
dente da República.
ção do nobreSei)ador_Cid Sab6~a_de Çarvalho, q~~ é o Relator
Portanto, não houve a manifestação de qualquer Senador
da CPI, da qual nós somos presidente. E. nesse intertempo,
no sentido de desfavorecer os vetos d_a Magistratura, nem
já realizando uma reunião com todos os integrantes da Comissão, tivemos a oportunidade de ponderar que ao longo do
aqueles outros que integram a pauta do CongreSso Nacional.
dia de hoje teríamos oportunidade de examinar assunto com
DURANTE O DISCURSO DOSR. MAURiCIO
CORRif.A. O SR. ALEXANDRE COSTA, 1' VICE- - _tc;>da atenção, para que pudéssemos então dar uma_ :resposta
Cã.bal à duvída s_uscitada pelo Senador Chagas Rodrigues.
PRESIDENTE, DEIXA A CADEIRA DA PRESIDevo esclarecer, Sr. Presidente, em homenagem à verdaDif.NCIA, QUE É OCUPADA PELO SR. EP/TÁC/0
- de, em _homenagem inClusive ao preâmbulo da questão de
CAFETEIRA.
ordem argüída pelo Senador Chagas RodrigueS, qUe o gesto
DURANTE O DISCURSO DQ SR ..MA URÍC/0
de S. Ex~ não teve nenhum Outro seritido senãO afastar aúvidas
CORRif.A, O SR. EPITÁC/0 CAFETEIRA, DEIXA
inteiramente consistentes de ordem constitucional, em ne~
A CADEIRA DA PRESID.if.NCIA, QUE É OCUPAnhum ~omento o Senador Chagas Rodrigues tentou, arqüído
DA PELO SR. MAURO BENEVLDES,!'RESIDEN- _a_ questão de ordem, procrastinar ou dar à Comissão· um trataTE.
mento de tempo, que não fosse aquele adequado à proposta
--inicial, que motivou todos os seus integrantes.
O Sr. Elcio Álvares --Sr. _Presidente, peço ã pafaVia,
Um outro registro paralelo eu gostaria de fazer. Ontem,
pela .ordem.
a Comissão esteve reunida com a unanimidade dos seus membros, e quando evidentemente o Senador Chagas Ro_drigues,
O SR. PRESIDENTE (Maur'< Benevides) --,- Concedo
a palavra ao__ nobre Senador Elcio Alvare~.
coro a maior grandeza, fez uma colocação ditada exclusiva-
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mente, por uma questão de consciência jurfdica, da.qual ele
tem demonstrado em todas as reuniões, não só da nossa Comissão de Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania,

mas também aqui do plenário, entendemos que esta questão
era relevante e precisava ser dirimida de uma vez, para não
provocar qualquer tipo de dúvida.
Nesse intertempo, a comissão, em co-ntato -ciúil a Presidência da Casa,- através do Senador Mauro Benevides, teve
a grata satisfação de tomar conhecimento do Ato Convocatório, que é tirii- ãditamento feito à conVocaçã9 eXtfàqrdinária do Congresso Nacional, sendo que na sua parte n~
4 consta de maneira expreSsa que na convocaçãO extráqrdinária nós teríamos- incluído na sua pauta o funcionamento
das Comissões Parlamentares de Inquérito Mistas e· de cada
uma das comissões das CasaS do Congresso Nacional, com
o detalhe que ficou claro;evidentemente, todas as comisSões
que já estavam constituídas.
No momento ~m que o nobre Senador Mauro Benevides
e o nobre Deputado Ibsen Pinheiro fiZeram este aditam~ntp,
obviamente, a questão foi dilucidada por inteiro, e, logic,amente, na reunião que vai ser realizada, agora, às 5h d.a tar.de,
demonstrando empenho da comissã_o em dar cel~P~ade..~9S
trabalhos.
.
.
Vamos julgar a questão de ord~m prejudicada, porque
a dúvida suscitada com oportunidade c embasamento na Constituição pelo Senador Chegas Rodrigues, t7ve in~e~ra resposta
através do aditamento dn_Ato Convocatóno, que Já se encon~
tra em nossas mãos e que nos parece inteiramente_ dirimidor
de dúvidas, não permitindo qualquer outra interpretação pela
Comissão Parlamenta-r de Inquérito, que.vai apurar itreg~la·
ridades nos Fundos de Perisões e na Petrobrás.

Julhodel992

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Antes de
passar a palavnr aoS :(irâdores inscritoS, a Presidência atent~
à intervençãb' dó h'Qbiii Se~ador Elcio Álvares, que preside
a: mais nOvá "daS COmiSsO~S Parlamentares de Inquérito, instalada no Senado Federal e no Congresso Nacional, diante da
perspectiva de se argüir, coniõ- oOOrteu- naquela Coinissão,
-questão de ordem, a fim de que inelhor se acfaresse o fullcíonamento das Co'missões Párlamentares de Inquérito - e foi
essa ·a int'enÇão fu'uifo eXplícita do nobre Senador Chagas Ro~
··drigues, uma da:s·grãnde"s'figuras do Congresso Nacional-,
o Presidente da Câmara e eu, ao tomarmOs conhecimento
ainda ontem da questão suscitada pelo ilustre representante
·do Piauí, diligenciamos um aditafueilto ao Ato ConVocatório,
-já: assinado nas primeiraS horas da manhã de hoje, para-dirimir
qUalquer dúvida que pudesse remanescer pela não~inclusão
explicita no Ato de Corivocação do funcionamento- das Comissões Místils do Congresso Nacional, do Senado Federal e da
_
Câmara dos DeputadoS.
' -··-O prõprio Senador Élcio Álvares, em companhia do próprio Senador Chagas Rodrigues, Vice-Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito, esteve na Presidência, quando dei
ciência a S. Ex•, -- aggra o faço em relação ao P.len_ário
-;-_de que o Ato Convocatório .lid-.9 pelo 19 Secretário significa
. uma pfov,idência 'imediata, pronta, eficaz, capaZ de legitimar
toda atuação das Comissões ParlaJI)enta.~e.s de Inquérito, Mis~
~,_t~s e ~pedais, até 31 de julho, d~rante o recesso, período
em.__que o Congresso Nacional estará funcionando.
Portanto, creio que a ação adotada pelo Presidente da
Câmara e por mim atendeu àquela expectativa e sobretudo
ao desejo claro de um juris~a eri:J.ine:r;tte, como o Senador Chagas Rodrigues, que jamais obstaculiz,aria, com ques~õeS de
-.ordem,-o funcionamento de uma Coniissã_o que tem objetivo
determinado e prazo certo para cumprir a sua missão.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra,
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao- nobre_ Senador_ Ch~_gas Rod_rigu~s_, como Líder.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, fa~ndo este regiStro,
quero declarar que, a partir de hoje, essa CPI dará uma celeridade muito objetiva aoS seus trabalhoS, e- dentro <i?S li~has
que foram ontem esposadas, não só pe16 nobre Relator Cid
Sabóia de Carvalho m.as por todos os integrantes da ComisSão.
Pretendemos com isenção dentro da finalidade de cultivar
exclusivamente a verdãde, apurar os fatos decorrenie:s .do' re·
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, quero
querimentO do Líder Humberto Lucena, assim como·__re~Ji:iár,
apenas agradec~r as generosas palavras de V. Ex• e do ilustre
de maneira muito célere, -de maneira muitO tâpida, a proposta
_ Senador Elcio Alvares, Presídente da nossa Comissão Parlada instituição da Comissão Parla_mentar de Inquérito. ·
mentar de Inquérito.
Faço esse regístro,-Sr. Presidente e.S_rs. S_enado:r:es, em
_ Ficam aqui os meus agradecimentos e as minhas congratuhomenagem, inclusive, ao Senador Chagas Rodrigu~s. que
lações a V. EXl e ao nobre Presidente da Câmara- dos Depudemonstrou, em todos os momentos, uma preocupação muito
tados, Deputado lbsen Pinheiro, pelo aditamento que baixagrande com o cumprimento da norma constituciorial. E, agora,
ram hoje, 2 de julho de 1992, ficando, portarito, _a matéria
congratulamo-nos, porque, tanto o Presidente da Colmara
devidamente explicitada.- Com esse procedimento:-· estamos
quanto o Presidente do Senado, sensíveis evidentemente à
acobertados e ninguém poderá invocar, seja o que for, a partir
colocação feita pelo nobre. Senador Chagas Rod_rigues, ti~e- _ de agora, qualquer pretexto contra o funcionamento regular
raro oportunidade de fazer um_ aditamento. ao Ato. Con~o- _ de nossas comissões._
-~-·-- _ -· ... _._
catório, que, ao nosso parecer, dilucida qualquer dúvida e
O
SR.
PRESIDENTE
(Mauro Benevides) - A Presiencerra de vez a questão, permítindo que a_CPI possa trabalhar
dência, para uma comunicaÇão inadiável, concede a _palavra,
--tranqüiliamente, a partir da data de hoje. ·
ne.ste insta~te. aô S_enadoi JarDas PassarinhO. Após o pronunEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
ciamento- âo ilustre representante do Pará, esta Presidência
fará uma comunicação à Casa sobre o funcionaménto da CPI
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
e o' apoio indiscutível que a Mesa do Senado vem prestando
Alfredo Campos- Almir Gabriel-:-:-.~PlaZonino Me_ndes _á atuação, não apenas da CPI que investiga irregularidades
-Áureo Mello- Beni V eras -Carlos Dé1Carli -Coutinho
praticadas pelo Sr. Paulo César Farias, mas aos demais órgãos,
Jorge - Eduardo Suplicy - Fernando Henrique Cardoso
Comissões EspeCiais e Mista do Congresso e do Senado, que
-Flaviano Melo- Guilherme Palmeitª~-~..;_ Hugo _Na_Q_oleão
vêm funcionando nesta sessãoJegíslativa. Portanto, Jogo de-José Fogaça- LavoiSier Maia- Marluce Pinto- Nelson
pois do pronunciamento do Senador Jarbas Passarinho deverei
Carneiro --Raimundo Lira - Ronan Tito.
oferecer, em no~e da Mesa, os eSclarecimentos que se torna~
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ram indispensáveis, em r3zão de maté,ria,~~se~da. num itrtporM
tante órgão de comunicação dfl.C'!pi~aL da ~epúbiica.
Com a palavra o S~nador' Íai'Q~~ fâssaxiQho,, pa'ra uma
comunicação.

O SR. JARBAS PASSARINHo (PDS~ PA. Para uma
cumunicação. Sem revisão do orador.) -Sr.. Presiden~e, pedi
a palavra, realmente, para uma cpJI1p,njçaçáo breve, ,brevísM
sima. Mas ela me parece - do PJ:e,u.. ponto de vista pessoal
-muito importante..
. _
. __ '· .
:
Ontem _vimo~ o desfecho do longo processo a qUe résf)QnM
deu, durante es::;;e tempo todo, o General NeWtçln Cruz.
Devo expressar a V. E~ que eu tinha grande receio por
esse resultado; receio, porque o Gener_al Newtop. Cr.u_z;,_ que
foi Coiitémporâneo meu na Escola Militar, é um homem que
entre o af_ago e~ irritação a diferenÇa é pequena, dependendo
das circunstâncias. E 'isSo poderia ser levado cO!flO a~. yero_ssímil aquela possibilidade de um ~rime que, em absoluto,
em nenhuma hipótese, podéríamos admitir que de tives~e
cumprido.
Ora, Sr. Presidente, no jargão dos advogados se fala
em la rim que testis unos, testis nulos. E, no' eritantô, a· única
que existia, que pretendia set testemunha no crime supostamente praticado pelo General, era urna pessoa não qualificada. Não qualificada por doença mental, não qualificada
por desemprego, não qualifiCada por falta de compostura pessoal. E. no entanto, essa pessoa, através de um delegado
que estava ávido de ter expressões políticas na ocasião-, no
Rio de Janeiro, transfórmóti rtutn sofrimento de anos'·a fio
ó júlgamento do General Newton Cruz.
·
Agradeço às circUnstâitcias que ele só tenha vindo a ser
julgado agora. porque, se fosse logo depois que-se encerrou
o Governo do Pre~(den.te Figueiredo, ele .seria julgado, não
pelo que supostamente teria feitO, mas sim, porque teria sido
o exeçutor das medidas qe ei!lergência e teria um julgamento
político.
~.
···
---._~
·
E ontem, eu que acompanhava à distância essé .]tilgamento, quando o Jornal Nacional,. na Globç, atraVés do locutor, declarou que o júri tinha acabado de se reunir e tinha
semença~ confesso que prendi a respiração na expectativa
daquele resultado. Mas quando veio o resultado de se~ j~~a
dos, 7 a O, chegamos à conclusão exata do que foi essa farsa
ao longo do _te_mpo, fazendo o ho.mem ~ofrer_ <;la_~aneira como
-·
.
____ _
o fez.
É a primeira vez, creio, ..que na HiStória do meu País
um General de Divisão senta no banco dos réus para assis_tir
a uma farsa.

E mais ainda-, Si. Presidente, não consigo entender coroo
o Promotor, na ocasião, pediu que o suposto, o único testemunho válido que havia para aquela acusação, não· depusesse,
não fosse interrogado .. E fof poi exigência ex-átãme·nte-do
corpo de jurados que o Sr. Polila, o bailarino, foi 6brigiLdo
a falar durante hora e meia a respeito da sua e~trabrdinária
visão de lince, de ver a 25 metros de distância, nó lusco~fusco
da madrugada, no abrir e fechar de uma porta, uma pessoa
que ele foi capaz de identificar depois com tanta pi"eCiSãó~Pedi a V. Ex• e-ste momento para fazer este regiStro,
porque se trata de um homem com o qual mantive sempre
muito bom relacionamento pessoal, é um colega de uma turma
depois da minha na Escola Militar, e _creio que D.e.Stá altUra
ele deve estar extremamente feliz por verifJ.Car que~ no País
ainda se faz justiça.
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. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Srs. Senadores, ante-s de iniciar a lista de oradores, franqueandO- a palavra
aos que nela estão inscritos, desejo oferecer ào-casa e-, sobre. tudo~_â opinião p_ública brasileira informaÇões· sobre o funcionamento da ComísS<lo Parlamentar de Inquérito que investigaas atividades do Sr. PC Fadas.
Ontem, a CPI completou um mês de funciõnilmento,
ensejando a que o seu eminente Relator, nosso Senador Amir
Lando, concedesse entrevista a um órgão da imprensa de
_Br:aSíl_ia,_ ·tecendo algumas considerações sobre o apOiO é}ue
'te da SidO prestado", oU que vinha sendn prestado pelo Senado
F:"ederal ao funciQnal!).ento daqu_ele órgão que é realmente
do Congresso Nacional. Esclarece~ Pres~dência que, e·m rãião
de reSolução que disciplina a matéria, o apoio-p"ara o seli:
funcionamento está sob exclusiva responsabilidade do .Senado
Federal, eximida que está a Câmara de oferecer qualquer
colaboração explícita para o funcionamento daquela CPI.
É indiscutível que a matéria jornalística ·gerou preocu·pação entre os servidores desta Casa e, Sobretudo, _entre_ Senadores que integram a Mesa Diretora, para que se ofereCe~se,
de iinédiato, aquelas explicações que se tornam indispensáveis
,_e qüe ponham em evidência o espírito público daqueles que,
por dever funcional, têm sido instados a colaborar com a
- Comissão Parlamentar de Inquérito: a Secretaria Legislativa,
a Diretoria de Comissões, a Subsecretaria de Taquigrafia,
a Secretaria-Geral da Mesa, o Prodasen, o Cegraf, enfim,
toda a estrutura· do Senado Federal vem sendo mobilizada
· para o funcionamento dessa ComiSsão.
-- Os funcionários vêm trabalhando em jornadaS diuturfias
1
'CJ.U_e ·exigem sacrifícios inauditos. -Não são poucas as vezes
em que, adentrando a madrugada para ultimar seu trabalho,
essas equipes vêm trabalhando afa~osamente para cumprir
todas as suas tar~(as.
Não sei se, na tradição do Senado Federal e do Congresso
Nacional, houve uma comissãO'dessa natureza--que tivesse
~ontado com o ap.oio logístico mais decidido, mais leal e mais
devotado por parte dos servidore;s. Desde a reunião inaugural
áté_ a _que se realizou no dia de ontem, tem sido ganlntido ·
aq ,funcionamemo da Comissão tõdo o. materiã_l necessário
para Q seu traba}Q.o, da parte _da AsseSsOiia; da~TaCi_u~grafi.a, ·
do Prodasen, enfiiri, de toda a mobiliz_a_çãQ e ~poio do Senado
Federal.
Eu me permitiria dizer que. já às 10h da m-anhã de hoje
____:_:-~ ás·eqiiipes trabalhara~ até lh30miri-dã. manhã! -chegava
à ComisSão Parlamentar de Inquérito, para o seu Presidente,
para o seu RelatOr, para os seus integrantes, todo o apanhado
do debate com o disquete respectivo, enviado pela Taquigrafia
ao Prodasen, numa demonstração 'iriequívOca:de que o traba·lho vem se fazendo sentir de forma verdadeiramente irre•preensívet É em nome, sobretudo, desse devotamento a um trabalho
que é difícil, que é penoso, ac·ompanhado muito de perto
pela imprensa, que me senti no dever, como responsável maior
pela equipe que está trabalhando junto â CPI e na própria
Casa, e até mesmo para resguardar a imagem de eficiêficiã
do corpo funcional da Casa, de oferecer aqui, neste instante,
aos_S_rs, Senadore~ e â opinião pública brasileira, esses esCiate~
cimentos que se_to,rnam iridíspensáveis e. que devem ser entendidos como um estímulo a mais, para que esses- servidores
prossigam na faina a que se entregaram de, neste caso específico, tudo fazer para que os debates, as discussões, as decisões
da Comüsão Parlamentar de Inquérito sejam cabalmente
atendidos.
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Estou tentando falar com o Senador Amir Lando, que
está em trânsito entre Brasllia e Rondônia; mas do seu Chefe
de Gabinete, Dr. Renato Vianna, acabo de ouvir a informação
de que certamente houve uma interpretação equivocada das
palavras que possam ter sido proferidas pelo Senador Amir
Lando. Embora S. Ex~ esteja ausente deste plenário, entendi
do meu dever trazer, assim de modo presto, essas informações
ao Senado Federal.
Esclareço ainda que nenhuma solicitação da Comissão
Parlamentar de Inquérito deixou de ser pot mim atendida
em nome da Mesa da Casa, até mesmo a contratação de
uma auditoria de empresas internaciõilãis, proposta que_ foi
combatida neste plenário por ·eminentes Senadores de várias
Bancadas, constrangendo-me para aceitar essa decisão. Quero
comunicar que fiz consulta ao Tribunal de Corlt3s da União,
para resguardar a decisão que viesse a adotar, ou seja. a
contratação dessas ,empresas; e, na tarde de ontem, o próprio
Presidente Carlos Atila fez questão de trazer a mim o resultado
da consulta, viabilizando essa contratação, evidentemente com
consultas que deverão alcançar pelo menos três ·empresas internacionais.
-'
A partir deste momento, o setor responsável da Casa
já deflagrou esse processo de consulta, o que vai sigiüficar
aproximadamente um dispêndio de 25 mil dólares - esta
é a estimativa para a contratação da empresa: De certa forma,
isso preocupa a mim, porque, a julgar pela manifestação do
Senador Epitácio Cafeteira, do Senador Magno Bacelar e
do Senador Mansueto de Lavor, isso~ pode ser interpretado
como uma tentativa de desqualificar a competência de auditorias brasileiras que poderiam fazer igual trabafho com o mesmo_
êxito. Mesmo assim, senti-me no dever de atender à solicitaçãO
da CPI e o farei imediatamente.
Sabe a Casa que a única solicitação da CPI que recusei
foi a concessão de uma passagem, no trecho Maceió/Brasília/Maceió, para ·o Sr. Paulo César Farias, por· razões que
constaram de um despacho que exarei e que foi glosado em
prosa e verso pela grande imprensa brasileira. Afora isso,
Srs. Senadores, tem sido garantido à Comissão um aPoio firme
e decidido através de minhas decisões como Presidente da
Casa e prl.riCipalmenh~- dO devOtamento e-dedicação do cOrpo
de servidores que mais dirctamente vem atendendo à CPI.
Nada tem faltado para que ela cumpra exemplarmente o_s
objetivos para os quais foi criada.
Era a comunicação que senti do _meu dever transmifir
neste instante ao conhecimento da Casa e da opiniãO pública
brasileira, desta forma desagravando as equipes que estão
trabalhando tão infatigavelmente para o éxito da CPI.
O SR- PRESIDENTE (Mauro- Benevides) - Concedo
a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluizio Bezerra.
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na Conferência _Rig~92, Como registrar nossaprimeira avaliação política.
_
_
Somos conscientes de que a Humanidade vive um processo de crescente preocupação e rechaço com relação à devastação social e ambiental. A qualidade de vida, sobretudo nos
grandes centros, sofre ininterrupta deterioração. A Rio-92
veio, em boa parte. como reflexo dessa crescente. elevação
da pressão da opinião p~blica nesse sentido, a favor de uma
saúde ambiental, da luta para que o denvolvimento beneficie
a todos e se harmonize com o meiO ambiente.
Dessa forma, e na condição de Vice-Presidente do Parlamento AmazôniCo, empenhamo-nos de-Sde bem antes da Conferência Mundial do Rio, para que a contribuição do Parlamento AmazónicO e a nossa, como Senador da República,
pudesse ser a mais substancial possível, produzisse idéias e
propostas para o bom nível da Rio-92. Foi corri' esse empenho
que organizamos ·o Fórum Amazónico. Sãbíamõs que na
Rio-92 haveria uma concentração da opinião pública, política,
científica mundial, como terminou acontecendo. O nosso objetivo, através do Fórum Amazónico foi o de que a inevitável
discussão sQbre a questão Amazónica da Rio-92, pudesse contar com o respaldo mais sério e objetivo possível. A partir
de representantes da região, os parlamentares dos países
da Região Amazónica, seja a nível de Brasil como também
em termos de Bacia Amazónica e dos oito países, eram conscientes das pressõe_s_ e da cobiça internacional sobre a Amazónia, e da necessidade de que n_ó~, amazóriidas, b_loco dos países
da Amazónia, interviéssemos diretamente nesse grande debate. Pr_ocurássemos trazer a discussão para um ponto de equilíbrio onde, nem a idéia de Amazónia "santuário intocável",
nem a idéia de desenvolvimento predatório e anti-social, prevalecessem. Partimos da idéia de que o parlamento amazónico
é um espaço fundamental para a promoção dessa discussão.
Nesses termos é que o Fór~m Amazónico procurou reunir
autoridades e conhecedores dos problemas amazónicos para
que, num debate aberto de vários dias, reuníssemos os melhores elementos, re_flexões e estratégias para o desenvolvimento
racíoOãl, ecológico, da nossa região.

O resultado final está em um documento produzido pelo
Fórum Amazónico, que, em s_eguida, foi entregue não-apenas
à Rio-92, ao-sr: Maurice Strong, Inas a inúnieras entidades
e dezenas de Ch~_fes__de EstadQ prese'ntes ao grande debate.
Este mesmo documento trazemos ao conhecimento desta Casa, e para o qual peçoseja escrito nos Anais do Senado Federal, portanto, para trazer ao conhecimento aos nobres colegas
e â opinião pUblica. Ele reflete o espíritO e as reflexões daquele
rorum que se desenvolveu ao longo de vários dias, de 25
a 29 de junho, antecedendo à Eco-92, com a participação
de_ MiniStrOs-de Estado. cientistas, lideranças indígenas e de
seringudi'ós, --médicos e pesquisadores, além de secretários
estaduais de nieio ambiente e membros de outras entidades
nacionais--e- do parlamento amazónico, portanto, dos países
O SR. ALUIZIO BEZERRA (PMDB - AC. Pronuncia _ viZinhos.
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, conAo mesmo tempo, ao organizarmos o Fórum Amazónico,
cluída a Rio-92, já não resta a ·menor dúvidã--de que esse
nOs preocupava a tendênCia_· dqminanté - sobretudo nos go- _
vernos do PrimeirO Mundo - a um debate ambiental mais
importante evento, tido por uns como um completo fracasso
declaratório do que concreto. Desejávamos que os frutos de
e por outros como a conferência do século, refletiu as profunsemelhante esforço, de nossa parte,_ de parte de entidades
das e insanáveis contradições que vigoram entre o poder ecoe povos de todo _o mundo, j)roduztssem na Rio-92, efeítos
nómico, concentrado sobretudo no Primeiro Mundo, e os inteplanetários a curto ou médio prazo. Queríamos desenvolviresses vitais e ambientais da Humanidade.
Este é o tema que nos traz a esta tribuna.- QU:ero-,-aq-ui,- mento social, queríamos deter a assustadora poluição industiial e radioativa que corrói o planeta.
não apenas trazer um breve informe sobre nossa participação
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Preocupava-nos a falta de pr~mêt;~cia, de metas, datas
e recursos, com a qual os países que dominam a e_conpmiã.
mundial se dirigiam ã-Rio-92 .. Tínij.amos consciência de que
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preparatórias até o desfecho final naquela Conferência, corno
podemos testemunhar.

O Sr. Coutinho Jorge- Meu caro senador Aluiiio Bezeressa_ grande contradição entre o discurs_q_,dos__ países que mais
ra, eu também testemunhei a, su~ participação efetiVa-, iinpofexploraram e mais poluem o planeta, e a sua_ preocupação
tan_te, naquele grande encontro mundial, s_obr_~_tu®.. em reJacom_ o meio ambiente. poderia pôr a Rio-92 a perder e _esvação ao chamado fórum amazônico, que V. E~, antes mesmo
ziá-la profundamente. E foi o que terminou acontecendo.
da realização daEC0-92, cootdenqu com brilhantismo e_levou
A nosso ver, a ConferÇ_n_cia_ Rio-92 evidenciou qual é
conclusões importantes para aquele grande encontro da
a tendência .da humanidade, qual é .a tendência do pensamento
EC0-92. Concordo também, __que_muitos temas que deveriam
dos países do mundo: eli;i é _majoritáii~me:nte a fayor da saúde
ter sidO aprovados, por todos os países ali preSentes, não
da Terra, visceralm~te contra a poluição ambiental. os obstáo~fofãrri, como V. Ex~ relacionou. Mas concordo tarnbé_m
culos, os grupos econômicos poderosos, que resistem ao sanea~
que_a EC0-92, em Çll1Sqlutq, não foi um fracasso. Ela repremento ambiental da Terra, tiveram que estar na_ defensiva,
sentOU, cOmo V. Ex~ colocou, uma etapa, um iníCio de um
Tiveram que defender seus interesses_na Rjo~92 de forma
j)tõcesso de mudança fudameptalm~nte para o planeta Terra.
indireta, elíptica, recorrendo a um_ discurso_ axnbie:n~ª'Jesco.
E tiveram que agir quase clande_stiname_nte,_ sQrrat~iramente; Teinos de levar em -Consideração qtie, el11 relaÇão ao caso·,
disfarçand_o seus objetivos, coriio foi o .caso d_o Presidenfe -por exemplo, das denúncias que a nossa Amazônia sofriã_
Cõrno a grande poluidora do mundo, pelas suas queimadas,
Bush.
e que o Brasil sofria, como País de Terceiro Mundo, responA própria unidade dos países ricos, unidades em defesa
sável pela poluição ambiental, fiCoU configurado, provado e
dos _seus interesses, foi_ e~fraq_u_ecida. _Tiveram que aparecer
comprovado, como já disse outras vezes, aqui, que a Amadivididos. Ao mesmo tempo em que pesou, como nunca, nUrifa
~ôJtia_n~o é vilã, não é _responsável pela emissão de gases
conferêncía oficial, tão_ global, a presença e a mobilização
tóxicOs-, gerando, corpo diziam, o c,h~rn~_do efeitO estufa. Tandas Organizações n_ão.~Gov_en:iá'rhen,tais-. Ao Ol"fG, pesaram
t<;>_ gue o prõprio INPE, um órgão sério do País, provou;
muito_ na Rio-92, inclusive contrapondo-se aos iDteresses ofi~
atravéS de estu_dos_ de satélites, g_ue a Amazônia emite, hoje,
ciais âos governos dos se_us países, participaram de urna enor1,4% de gases tóxicos na_a{ri:losfera, e o J3rasil_, cómo urri
me manifestação de massas, no centro do_ Rio, com repertodo, 2.4% - e eu sempre lembro esses exemplos - e os
cussões intemacionais.
~st~~os Unidos, m_ais de um quarto_ do total mundjal: 26%,
Tudo_ isso d~$Ón.Stra, dC fofnia· êlÕ_qüiinte, qUe a lUta
Portanto, há uma disparidade muito grand~, -como V. Ex•
começou. A arrancada pela saúde do planeta Terra foi dada.
A tendência -global de humanidade ~ contra a dev~_stação da. fàlou_, entre o diScurso e a realidade, .O que fic9u ço~provado
é _qu~- os pafses industrializados, os países ricos corno os Est~
terra, da qualidade de vida, dos ecç_ssistema_s. o que é nece-s~
dos Unidos, são, realmente, os grandes poluidores e â_epredasáriO éter-se çlaro que os obstáculos, os me:~os que limitaram
dores_da n_atureza,, não tenho dúviçia nenhuma. Isto, realmendecisivamente os resultados conc_retos, planetários, ·da Rio-9.2,
te, ficou comprovado nesse grande encontro da 'B.io-92. Não
eles continuam operando. con_tio..\lam de pé. Mas Com oPosição
tenho dúvida que poderíamos ter obtido melhores resultados,
da opinião pública da terra. É necessário que essa arrancada,
poderíamos ter tomado decisões f!J..ai~ firmes_ em, vários setores
que essa tomada de consciência refletida na_ }üo-92,_ ela vá
qUe- poderiam preservar a natureza e, sobr.~~ud9, peirnitir
em frente. O futuro é nosso. Hjstoricaffiente é ~sa tendência
que vai prevalecer, triunfar, por mais _que não tenha- conse:..
(? de~en.volYímento. De qualquer maneira, considerando que
a metodologia das· N3.ções Unidas. ~..?quela em que mais de
guido traduzir-s_e em frutos_ concretos_ d_entrci _da -Rio-92. E
este é o Outro lado do problema.
--,- - - .. ~
· ·
100 (iaíses têm que definir algUma coiSa por cortsenso. Portanto; é muito difícil e nós, de qualquer maneira, conseg1,1imo_s
De certa maneira, não se confifmou o que mais temíamos,
um documento chamado Agenda 21, que V. Ex~ conhece
mas nenhuma medida económica ou de política industrial antimUito bem, que apresenta propostas em termos d,e programas
poluição foi tomada. Cont~:ibtiir com 0)?% do PIB_ para Sari.e~r
de política, de estratégfãs, que discUte- os problemas liga~os
o planeta? Nada foi aceítO e decidido. Sus~_ar. desde já, antes
que seja tarde, a graVe emisSãO de poluentes industri3js_, de
de~<}_e o e_ft::ito e~tufa ao·s problemas urbanos, aos problemas
gases, ou a fabricaçãQ de armas sofisticadíssi.rrias e ca.r(sst:J;Ua~?
de Crescim~nto Popúl~cional, portanto, prOble-mas ftindainenNada. Nada de determitiante n-e-S$E;:_camPo fOi"decidid.O. MuiiO · taiSPàfà- a·cSoluçãO das dificuldades em que o nosso plane_ta
menos uma mudança na relação comercial~ te~n,ológica ou se encontra. Creio que, mesmo com certas restrições, setodos
econômíca com os países pobres ..
oS -países do múndo cumprirem; rig-oto"samente, o- qUe está
preCeitua4º nõs Vários teXtoS da chamada Agençla 21, na De· Todavia. não consideramos que, apesar desses pontos
claração do Rio", que nada mais é do que o Som3.tái'io de
negativos objetivos, a Conferência tenha cOmO [fãi'a muitos
teses globais e, sobretudo, no que diz respeito às duas COnven~
anunciar ? fracasso. Na realidade um ponto muíto_ difícil,
ções da ~~diverSidade e a cqnvep_ç_ão _relativa ao pfciblema
mas- refletiu a vontade de todos quantos dela participaram,
de clima, ~udança _climática, o mundo Com~ç3.i'á a_ mudar,
da grande maioria, portanto, de que a Conferêncja Sejã ·urrr
começará uma nova- etapa·. Mesmo os Estados UnidOs que
grande marco de avanço da solução dessas. questões_ que· a
não
assinaram, deverãO fazê-lo com certeza depois das eleições
todos interessa.
presidenciais. O Sr. Coutinho Jorge- s·eõ3.dor Aluízio _Bezerra, V.
Estes são a~aÕços que a-humanidade assumiu de tãl_sorte
EX" me permite um a'parte?
qtie ·nóS poderemos ter mudanças fundamentais até .o i_nício
do terceiro milÇnio, não temos dúyida nenhuma. Agora, é
O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Concedo o aparte ao
importante que os países assumam e cumpram o que-- ficou
nobre Senador Coutinho Jorge, que teve uma participação
importantíssima, representando a Comissão do Senado que
estabelecido. Por isso_, nós Parlamentares, nós do Congresso
participou na Eco- 92, participando desde as suas reuniões
Nacional temos JJ.ma responsabilidade grave, qual seja a de
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exigir que o Governo Feder~l, os governos estaéfUaiS~-é. Ós
cíainentos importantes, connfo do Presidente Bush, do Presi..
muniCipais, a sociedade como um todb cumpra o qoe foi acor~
dente Mitterand; ~dO PfeSiderit'e' Lacalle, do Uruguai, posso
dar um testemunho não só do excelente trabalho - V. Ex~
dado, assinado, assumido na Rio-92 e passemos, mediante
uma legislação especial, a cumprir tudo isso, a cumprir as· já sublinhou - do Senador Coutinho Jorge, Presidente da
convenções, sobretudo a Agenda 21. E para isso, é pi"ecisO
COmissão especial do Senado designa para acompanhar ós
que o Congresso Nacional se aparelha e acompanhe rigorosatrabalhos da RI0-92, desde há alguns meses atrás, sob cujos
auspíCios e o prestígio do Senador Mauro Benevides - que
mente as decisões do Governo Federal em relação aos comprotambém esteve na ins~ação. daquela Coriferêriêiã _:..:., iriaS.tàm~··
missos da Rio-92. POr isso meslno_ que, no- caso do Congr~sso
Nacional, já foi api"ova~a uma ÇS!_l!lÍssãO_ Mista que· acompa~·
bém ~o excelente trabalhe ·realizado por vários Seriadores
nhará a implementãção- como já existia·no Seriado e V.
qt.ié fá estivefam·, l:eVezáO.do-=Se-nas·CoilJ.issões.é tio Plen4rio,
Ex~ se tefe.i'iu, unia comissão da qual tive ·o privilégio de ser
para assistit"a-os·trabã.lhos da RI0-92 e, partiCularmente, os
Presidente e que acompâ:nhou toda a prepara-ção e zn·ealização~ trabalhos desenvolvidos por V. Ex\ que tem se destacado
da Rio-92. Portanto, cabe ao Congresso Nacional, a partir
na·atuação do Parlamento Amazónico. V. Ertem, realmente,·
de agora, discutir exaustivamente, não somente o"s resultados,
procurado desenvolver uma atividade muito grande nesse sentido, e pude perceber, inclusive, o grande prestígio que V.·
mas sobretudo, a sua viabilização, a sua implemeritação.nO
Brasil. No próximo mês de novembro teremos um grande
Ex~ desfruta nos meios parlamentares dos países que compõem~
encontro mundial da União Interparlamentar,__ q~~ ·dfsC!J.tirá
o bloco de que V. ~x~ é Vice-Presidente. PQrtantO, eu queria,
aqueles assuntos debatidos na Rio-92 e, sobretudo, as decisões
neste instante, ein nome da minha Bancada,sob o testemunho
aprovadas. Nobre Senador Alufzio Bezerra; ã.creâitq que, se
do noSso.Presidente Mauro Benevides, ~gistrar também além
montarmos essa estratégia, poderemos, dentro do que foi
do trabalho do Seriador Coutinho Jorge, a excelente colaboração de V. Ex•, e dizer "também, que~ na verdade, o Brasil
aprovado :-e concordo com·v. EX' de que_não foi ideal,
mas politicamente foi o possível - mudar lenta e progressifoi muitó prestigiado com aquela conferênCia, embora, como-·
vamente o mundo, conciliando aqueles grandes assu~tos que
todos nós saibamos, o.s seus resultados tenham sido um tanto
são a preservação, por um lado, e o desenvolvimento, pelo
quanto decepcionantes, sobretudo pela decisão dos Estados
outro. Isso é o -que interessa sobretudo e Particularmente
Unidos da América de não apor a sua assinatUrà nã convenÇão'.
ao Brasil. Eram essas as considerações que eu queria, realm(!nsobre transferência de tecnologia em matéria de bíodiversidade, porque, naturalmente, nesse particular, o Presidente
te, aduzir ao-seu·importãrite pronUilcíã.mento e, mais um'a
vez, parabenizá-lo pelo seu trabalho na ~io-92, ·sobiet_udo
BUSh, ·às voltas com a sUa cainpanha de reeleição presidendal, ·
no que diz respeito a grânde. Região AmaZónica, tal qual
estando, inclusive, em uma pos:fção impopular cada vez maiS
V. Ex•, um grande defensor e estudioso.
expressa pelas últimas pesquisas -de opinião pública, estava·
_
. ..
.. __
... '
.. · ~ ·__ _: __ ~s· preocupado com _a· pOiítica-ülterna· americana do qi.ie
OSR. ALUÍZIO BEZERRA. -Senador Çoutinho)'orge,
propriamente com os resultados daquela conferência. E, pófo aparte de V. Ex~ abrilh3Tttou o meu modesto pronunciaisso, não-quiS reàlmente se comprometer cõril o fUndamental,
mento, especialmente pelo_ trabalho, pela dedicação· que· v.
ou· seja, com o esquema financeiro do custeio dos projetes
Ex~ teve, presidindo a comissão do Senado hmto à Rio-92.
decorrentes das decisõe_s da Rio-92, o que foi profundamente
Sabemos do. seu trabalho intenso. E. todas as reuniõs
lamentável, porque esse retraimento dos Estados Unidos da_
preparatórias tiveram como desfecho a grande cOitferência. . A:rnétiCa, se persistir·, sObretudo nã campo financeiro, pOderá
Mas essa conferência;- a:ntes, te..ve uma série de.reuniões prepa-. ptéjúdicar enormemente os grandes e altos objetívos daquele
extraordinário conclave inteínàeional. E sabe V. Ex~ que-;
ratórias, da qual v .. Er fez parte e atuou na mesma, ·a·· qual
acompanhamos pessoalmente com denodo, com dedicação
poriniciatiVa.ininha quand?era Presi~ente dq Grupo da UI}iãó_
total, procurando agir da maneira mais dinâmica e com maior
Interparlamentar Brasileira, vamos ter este ano, em Brasília:
domíníõ e Compi'ee.nsão dos .assuntos, para que pudesse, na
a Conferência da União Interparlamentar, em novembro, que
qualidade de Senador e de Presidente .da ComiSSão: apresehtar
deve ser realizar no Centro de Convenções, tão logo refor0 .melhor resultado possível. Testemurihamos 0 fato.
··- .
mado, que vai, com a preseD.ça de delegações de mais de
Aproveito a oportunidade para ressaltar, perante esta
cem países, debater os resultados da Rio-92, para efeitó" de ·
ca::Sa, 0 trabalho de v. Ex~, Senador Coutinho Jorge, à fre_nte implementação, nos seus respectivos Parlamentos, das decida comissão, em tOdos. 05 .trabalhos, 0 que pudemos pessoalsõ·es tomadas naquela reunião históriéa · do Rio de Janeiro.
mente constatar. Esta casa deve à pesSOa de v. Ex' uma
Meus parabéns, portanto, ao Senador COUtinho Jorge, a V:·
homenagem pelo trabalho .que fez representando 0 Sen~do
Ex~ e aos demais Parlamentare·s que prestigiara·m à senado
da República~na Cónferêiicia . das Nações Dníd_as para 0 Meio
Federal na Rio-92, graças ·aos ·auspícios da Mesa presidida
Ambiente e DesenvolvimentO. ·
· p~lo Senador Mauro Benevides.. .
Agradeço profundamente o aparte de V,_Ex~, que enoO SR. ALUÍZIO BEZERRA- Agradeço, nobre Senador
brece o meu discurso~ pelo conhecimento, pelo trabalho, peJa
Humberto Lucena, Líder do nosso Partido, pelo brilhante
autoridade que tem V. Ex• no assunto, trabalhando nele_ao
aparte que faz ao nosso pronunciamento. Indiscutivelmente,.
longo de vários meses e concluindo com a ·~prticlpação na
EC0'92.
. .
. -.
a participação dos Senadores que lá estiveram só foi possível
graças aos apoio que iecebemos da Mesa Dire.tora, através
O Sr. Humberto Lucena- Permite V:· EX~ um aparie?
da Presidência do nobre Senador Mauro Benevides, que esteO SR. ALUÍZIO BEZERRA- Com prazéi' ;ouço .o aparte
ve atento em todos os minutos para criar as condições. aprode V. Ex•
priadas à participação do Sénado na Rio-92.
Sr. Presidente,,_como~u dizia antes, o poder económico
O Sr. Humberto Lucena -- Ouço com todo interesse
o pronuciamento de V. Er Como também·-·estivê~PreSeriie·~ nlosifOti, niãis uma· vez, éiue está preocUpado com os seus·
interesse·s ·de lucro e de mercado,, muito mais do que com
às sessões finais da Rio-92, te:ndo ocasião de assistir a·pronun-
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qualquer outra questão, seja ela_q,e_caráter ecológico ou social
o que não estava previsto, inicialmente, no acordo das Organi-- a vontade do economicall!e;nt~ ,Jl].(!i~ _p_oderoso__ se impôs
zações das Nações Unidas, colocando-o na Idade da Pedra.
tranqüilamente na Rio-92. . .
_" _
EsSe é U:rri outro capítulo do processo-. Mas, e a outra guerra,
Não significa isso qUe ~f Rio-92 foi um fracasso. EsSe_
3 gueiTa que realmente vale, que iilteressa à Humanidade,
é um novo marco na história da nova ordem do desenvola guerra contra a devastação .alJlbiental, contra__ a miséria?
vimento mundial.
-·
É ou não mai~ import~i'nte do que a guerra pelo petróleo
no -Golfo?
Existe a disposição de salvar o Plan~ta, mas aperias na
A guerra por uma terra sadia é ou não a mãe de todos
medida em que se garantam os Lucr.Q~ 99$ gr.andes monopólios
internacionais - mostrarei~ a seguir, "alguns exemplos disso,
as guerras? Aqui é necessário colocar prioridade total, não
na prática, dentro do- nosso próprio- território~ ESSã lógica,
Da corrida armamentista.
As verbas do Pentágono aumentara~. Puro contra senso.
que é a mesma do GATT, que é a mesma das relações desiguais
de troca, do protecionismo come_rcial, d9 repasse de tecnoO que é necessário ·para a Humanidaâe. em vez disso, e para
logia. se sobrepôs aos interesses ambientais obje:ti_vos d,a Hu:: . evitar noVas ''Los Angeles", é investi! no meiCf-ambiente,
manidade. mesmo com toda a concentração das atenções-,
na qualidade da vida d~ milhões e milhões de seres humanos.
da_ pressão da opinião pública, que se verificou me tõrrio da
Denunciamos, na Rio-92, as pressões que, em nome do
Rio-92, especialmente por intermédio das Organizações Nãodesenvolvimento, tentam manter a Amazónia mais isolada
_
_
.
e mais pobre do_que já é. Os Estados Unidos sabem muito
Governamentais, as_ ONG. ._
Entendemos que ã Teria é- ã. Casa- cóiDUD:i -de tOãos nOs-- bein, por exemplo, que a estrada que une o Brasil, através
e que não pode cot)tinuar senda: envenenada; milhões de pesdo Acre, ao Pacífico ê necessário para se romper o isolamento
soas não podem continuar mor~endo, liter~!!!~nte, de_ fome,
de milhões de pessoas da npssa Região. Ela é necessária para
brutalmente excluídas do desenvolvimento social. Oítenta pórse estabelecer o desenvolvimento, a integração pOlítica com
cento da Humanidade não podem continuar vivendo n-9 porãó
os países vizinhos, o acesso ao mercado do Pacífico; é ne_ces-insalubre desta nossa Casa comum.
sária para que se supere uma espécie de "bloqueio" comercial
Essa é a idéiade desen-yolvimento ambieritai que coiitiqUe exiSte- e· quê ópeíá contra a·- Amazônia. No entanto, o
nuaremos defendendo.
-- - - --·
-- - ··
Presidente Bush pronunciou-se frontalmente contra a paviNossa avaliação do proces~o de desenvolvirileP"iO- ahlai.õ~ - --mentação da BR-364, quando da sua ida ao Japão para os
nico tem tudo a ver com o pensame-D.to manifestãdo na própria -funerais do Imperador Hiroito. A estrada está pfoil.ta~ s6-tem
Rio-92, pelo Diretor~Geral da FAO, Eduardo Saouma, quanque- ser pavimentada. No entanto, razões nada ecológicas,
do disse que ''não se deve esperar que a população faminta
in:t~resses geopolíticos dos Estados Unidos, insistem em im.pe:.
proteja o meio ambiente, os recursos naturais e se preocupe
dir que o nosso isolamento geográfico-comercial vá sendo
com o bem-estar das ..geraçõe:s futuras, quando o .que está
rompido ·oom a BR-364, o acesso_ ao Pacífi~?·_ · · ··
· ·
em jogo é a sua sobrevivência imediata. A alimehtação é
E~e é 0 outro lado q0 ec_Qi_óg'iS..m.0 -de_claratódo. ·oe um .
o mais básico de todos os direitos humanos, -e ·uk bilhão
·
de pessoas passam fome, além dos lO% da populaçãolmundial
lado, não estão dispostos a sust?r a emissãO --de pOiúenteS,
a devastação econów~ca_e spci,al q1:1.e proJ!loy~_m contra nós,
que vivem em estado de subnutrição".
.
países pobres. Por o_utro, em nome do eéologiSiD.O~ quereni
Essa questão do não-desenvolvimep.t~, a q~estão s~cial
a pobreza e o isolamento amazónico "into.ca~os_", ql!~rem __
dos milhões que não dispõem de alimentos. esgotos, água
que a Amazônia permaneça onde está, como se fOS$~ um
tratada, moradia e acesso à educação, é a presSão ·mar~ agu,da
almoxarifado, uma "reserva" dos seus interesses imperiais.
sobre nós, países da bacia AJ;llazônica. Nessa medida, é ~orreDeCl.dt.damente , esse na-o é o· ecolo<rlsmo
q um_essos
e . ter a a
o·
tíssima a declaração do sr·. Maurice Strong, no iniCTõ-aa- povos da floresta~
_
Rio-92, quarido disse: "Foí o apetite iriSiiCiáV:el dos ricos queCom a borracha, a mesma coisa-._ promove-se a importação da borracha da M~ásia, nurna p-olítica que sai frontalcausou a maioria dos distúrbios ambientais de hoje"·
O problema está em que a Rió~92 fol pOuco· além de
mente contra a borracha amazónica.
declarações dessa natureza.. Dentro ou fora da Rio-92, contiHá pouco tempo, a importação da borracha da Malásia
nuam de pé os problemas internacionais qUe dicidem sobre
era uma complementação do que se produziu no País, para
não-desenvolvimento, que decidem sobre meio ambiente, des:atender à indústria de pneumáticos e a outras indústrj.as de
de a pressão da <Jívida externa, da desigualdade comerci_a\
artefatqs de borracha, mas atualmente não, numa política
Norte-Sul, até a falta de acess_o a tecnQlogias lirii:PaS e a 'íêcur.:.-- que se pode significar pura e simplesmente o aprofundamento
sos para saneamento ambiental.
da miséria dos seringueiros da Região Amazónica,__ o desemTemos a riqueza da biodiversidade; eles monoPOlizam
prego em massa. E 0 que é _mais irôniço: a i:leS.tniição de
a tecnologia. Por que não se chega a um acordo _fityorável
·
temen1e preservac10ms
· · ta .
uma at··•dad
hl
e emmen
Onde está a preocupação ambientalista nisso tudo?
a países como os nossos, os am_azônicos, que dispôem da
maior fonte natural de biotecnologia -da Terra? o-mesmo
poder econômico que gasta em armas, em superconsumo,
-Além disso, jOga os seringueiros, sem trabalho - um
não tem interesse, não tem vontade política.
milhão de seringueiros- nos braços dO narcotráfico que-ronda
Bush queimou bilhões de dólares na guerra contra o Ira- a nossa região, pois, só--para eXempJificar, 600 mil hectares
que, mas não investe na saúde da Terra. É o cúmulo: os de coca são plantados na Amazônia peruana.
Estados Unidos chegaram a anistiar metade da dívida. externa
Isto é só Para lembrar, porque, enquanto a Firestone,
do Egito, imediatamente após a guerra no Iraque, para envol- a Goodyear, a Pirelli, a Michelin, empresas multinacionais
vê-lo naquele massacre em defesa dos seus intere~ses de supe_r- da indústria de peneumáticos, pertencentes, portanto, aos paípotência imperial. Fizeram concessões ,financeir.as por todo ses ricos, que dizem defender a ecologia, não compram mais
lado para garantir a sua guerra. A máquina de guerra norte-a- a borracha da Amazônia, colocando um milhão de seringueimericana destruiu toda a capacidade industrial d_o Iraque, ros no desemprego, atividade mais conservacionista. Na práti-
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os interesses de mercado; hoje, essas indústrias ..

de pneumáticos estão importando a borracha da Malásiã., totalmente para as suas necessidades, porque estão importando
a borracha de seus próprios seringais.
Não ficamos somente aí. Sentimos a necessidade.de uma

Amazónia unida. Unida até para proteger-se, para desenvolver-se. Partimos da compreensão de que a Amazónia- não
é apenas um país. É toda uma região. Quando concebemos

Julho de 1992

ari:tbientais e vitais da Humanidade, neste momento, mas acreditamos que se trata de uma luta muito maior. Não é por
acaso que, logo em seguida à Rio-92 os Estados Unidos ateittem bem para esse ponto, S~. Senadores - , por intermédio da Suprema Corte, adotam aquela decisão- monstruosa
que atenta contra a soberania de todos os países: autoproclama-se no direito de invadir qualquer país para seqüestrar
queni ales quiserem institqcio_n~Ji~am o que ~izeram no Panamá~ ein Gfanada e em tantos Outros lugares.
Isso simplesmente mostra que o poder imperial não tem
nada do liberalismo que pregam. E mostra que não vão ceder
no meio ambiente aquilo que não cedem em outros campos,
qnde estão em jogo negócios muito mais decisivos para os
interesses imperiais, sobretudo no caso dessa manifestação
norte-americana. -

e fizemos realizar o Fórum Amazónico, prévio -à Rio-92, ã
motivação básica do Parlamento Amazónico foi a iritegi"açãO,unidade de ação em defesa de interesses comuns e pelo desenvolvimento social e ambientalmente racional.
Entendemos que não temos saída, separados_. Um exemplo é a criação da Uniparn, pelo Parlamento AmazóniCo. Ã
Universidade Panamazônica foi implantada com o objetívo
de dar suporte e viabilidade científica aos -projetas regionaiS
De nossa parte, não é por isso_ que vamos noS: deter.
locais de_ desenvolvimento auto-sustentáveL Nossa universiEntendemos,
com relação â Amazônia, qUe ela tem tudo para
dade surge como um instrumento comUm a:os oito países_ da
dar certo. Sem copiar erros, sem Copiar a dé:V'asiãçáo ambielttal
bacia, e que, pelo intercâmbio_ de pesquisas, cultur~_e -~e
conhecimentos, busca fazer corii que a vocaÇão_ arnazônlCa, -~ das metrópoles, vamos continuar lutando pela superação desse
status quo desumano, em defesa do homem e dos povos,
as peculiaridades locais dos ecossistemas façam parte de to_do
o projeto importante para a região.
· · -,.
-··-· ·-- · -como o mais legítimo fundamento de qualqu_er Projeto de
desenvolvimento. ESSe foi o elemento báSico que inspirou
E importante observar que temos que desenvolver a pes_a nossa participação na Rio-92, ria organiZaÇãO d.O~~Fói-ü[n
quisa científica, po-rque, neste· riiomento, ·a razão pela qual
Amazônico;e qUe tiazemOs a esta Casa, com a certeza de
os Estados Unidos_ não assinaram o Acordo da Biodive"rsidade
que a econom~a mundial só tem um caniinho históricO: o
está bem no eixo disso: é que as grandes empresas tr~nsna
de ser definitíValneitie htimiiiiiiãâa e harmonizada coin a natucionais, hoje, são as que detêm o domínio da tecnologia da
reza:
biodiversidade. Cerca de 200 bilhões de dólares são comercializados no mercado farmaCológico--mundial, onde 80% disso
Sr, Presidente, Sr. Senadores, gostaria ·de dizer que já
são de essências vegetais. Eritão; tr'ãnsfeôf tec"IThlogia, tranSanunciei ontem, mas sempre é bom registrar novamente, aoferir fundo para os países _em vias de desenvolvimeto, QUe __ fiti~lizar este pronunciamento, que levei ao- conhecimento do
são os que detêm as áreas das florestas tropicais, entrá em
grande arquiteto Oscar Nié:niéyer o projeto da necessidade
confronto direto com as grandes empresas multinacionais qu_e
da Universidade Panamazônica como centro gé:radOr de ciênjá detêm o controle dessa tecnologia e quereni avariçar detencia e tecnologia para desenvolver a pesquisa científica, sobredo o seu monopólio. Essa é uma das pressões sobre o Sr.
tudo na área da biodiversidade.
George-Busli, ·pelas grandes empresas multinaciOiliis, raiâO
No sábado passadO, Õbtive-mos a resposta_ em seu-esciitó~
pela qual, até agora, ele não assinou o Acordo da Biodirio, na Avenida Atlântica. Ali, o arquiteto Oscar Niemeyer,
versidade.
Poftantci, temoS- qriC gerar- ciêli.cta ~ crteériOiOgia que- ~ir\ra: _ de fama nacional e internaCional, disse-nos que irá oferecer
gratUitamente o Pi'ofeio da Universidade P"anamazôniça, que
para o ·desenvolvimento da biodiversidade na Amazônia, que
será construída em Manaus, para servir à causa do crescimento
sirva de modelo para que, mediante acordos e convêriiOs à
da pesquisa científica, dando acesso, aos países em desenvolbase da coopera9ão científiqt Com-os pai'seS,...étti VíáS ~~d~~~E-.
vimento, à ciência _e _tecnologia, no sentido de desenvolver
vovimento, da Africa e da Asia, possamos se~.. da Amazónia
na área da biodiversidade e outras afins ao seu trabalho, para
e do Brasil, um ponto de apoio para o desenvolvimento do
que possamos__contribuir na luta pela elevação da qualidade
Terceiro Mundo.
da Vida do_s povos da região Amazónica e servirmos de exemAssim,- a Unipam está encontrando eco e, erii conjUntOplo e até podennos colaborar ~com os países em desenvol~
com o Parlamento Amazônko", ·com a· Fundação Amazónia;
fof uma âas entidades que promoveu e cont~i!Juiu par~ qu~-- vimento, sejam da Ásia ou da Africa.
- ."Era o ~UC: tinha a dizer, sr. Presidente._
o Fórum Amazônic_o tiVesse a QUalidade que teve.
Sabemos que a Rio-92 nãO conseguiu superar· ã·co:ntrã:-~
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR..
dição entre os interesses do poder económico :e Os interesses
ALO/ZIO BEZERRA EM SEU DISCURSO:
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!.INTRODUÇÃO
O Parlamento Amazônico. entidade internacional que reune
parlamentares dos oito países que integram a Região Amazónica. promoveu no Rio
de Janeiro. de 26 a 29 de Maio de 1992, o I Fórum Amazônico. onde personalidades
expressivas das comunidades acadêmicas. têcnico-científicas, governamentais,
sindicais e empresariais, discutiram em profundidade a questão
do
da
região,
originando
aqui
este
Desenvolvimento
Sustentado
Documento/Contribuição à 11 Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento.
Trata-se de um posicionamento objetivo que adquire relevância
na medida em que considera a problemática e as possibilidades de solução para a
maao.rcgião como um todo. Na verdade, a Ecologia desconhece fronteiras. E as
soluções para o Desenvolvimento Sustentado, acima de tudo, devem atender aos
interesses das comunidades locais e nacionais.

Sob esta ótica. o I Fórum Amazônico buscou discutir
precisamente os aspectos seforiais. trazendo um equilíbrio entre o elenco de
pOssibilidades de solução· dos problemas da região através do Planejamento
Estratégico. da Temologia, da Pesquisa, do Conhecimento Cientifico e da
necessária Viabilidade Pofrtica, tendo em muito colaborado para isso a própria
característica parlamentar do organismo.
Foi ainda extremamente positivo para o processo como um todo.
o envolvimento da Universidade Pan-Amazõnica e da Fundação Amazônia
Internacional que, juntamente com o Parlamento Amazónico. formam um sistema
harmónico. ora em inicio de operações. e até por isso capaz de responder com
agilidade às solicitações do estudo e da pesquisa na região. em total sintonia com
organismos similares, como as quase duas centenas de instituições acadêmicas e
de pesquisas, muitas delas com seu esforço coordenado pela Associação de
Universidades da Amazônia
A principal caracteristica. do I FORUM AMAZÓNICO foi. no
entanto. o seu próprio objefo de estudo. O Espaço Amazónico, considerado como
um todo. interessa à comunidade cientifica internacional. pois. "Pensar a Amazônia.
é pensar o Planeta. Por outro lado. o apelo do ordenamento do pl'lnejamento da
região. está presente em todas as demandas populares nos demais continentes.
Assim, este Documento/Contribuição do Parlamento Amazónico

à 11 Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, é um
aparte à ênfase aescente que a Região Amazónica vai adquirindo no derorrer dos
debates. Uma contribuição ao equacionamento da problemática regional à última
área do Planeta ainda intocada, graças ao esforço dos Países que integram o Pacto
Amazónico.
A seguir, em todo seu conteúdo. eis os procedimentos de
estratégia que objetivam a Implantação de urna base consistente para o
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Desenvolvimento Sustentado segundo às conclusões a que se chegou através dos
debates do I Fórum Amazónico.

U. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO
A Macro-Região Amazónica concentra. por um lado. a maior
riqueza do Mundo em termos de Biodiwrsidade. de Recursos Naturais Hídricos e de
EctJssistemas. Intocáveis. Concentra uma necessidade de DesenvoMmento Social e
Político que beira extremos inimagináveis. Extremos que vão desde a prostituição de
menores em massa atá a incidência de doenças carenciais e indigência social
crõnica.
São problemas superáveis. Quase todos eles vinculados à uma
longa exploração colonial e a elites retrógradas que tradicionalmente colocam em
último plano a questão social ou a prioridade ao mercado interno. O potencial para
o DesenvoMmento Sustentado, vinculado à atividades produtivas preservacionistas.
à geração de pleno emprego. é infinito. A semelhante exuberância natural e florestal
corresponderia uma exuberante Civilização Amazónica. Não abusando do lugar
comum: é uma região que tem tudo para dar certo.
Somos oito os Países da Bacia Amazónica. o equivalente ao
tamanho de uma Europa inteira. induindo a ex-União Soviética a oeste dos Urais.
Reunidos em tomo Parlamento Amazônicio, são a Bolívia. Brasil. Colômbia.
Equador, Guyana. Peru. Suriname e Venezuela. Estão todos unidos não apenas
pela mesma floresta, por bacias hidrográficas comuns. não apenAs Rrticulados por
uma realidade n<~tural comum, mas sobretudo pelo mesmo desafio.
É o desafio do desenvoMmento. da luta por um modelo d"
desenvolvimento que armonize o ser humano com a natureza. Os povos da floresta
com a floresta. Que inclua ao invés de excluir. Que supere. portanto, aquela
conb adição da miséria em meio a tanta riqueza natural.

_ Foi com este espírito de desafio, de integração. em busca de
sintonia que o Parlamento Amazónico promoveu o I Fórum Amazõllico. e agora.
elabora este DocumentolcOntribuição.
Tudo isso estabelece uma lição muito clara que o Parlamento
Amazónico tem tratado de avaliar e discutir permanentemente, e através do seu
próprio exemplo. Ou seja: a Comunidade dos Países Amazónicos. respeitadas as
suas prerrogativas nacionais, ou funciona como uma veradeira comunidade. ou
perece. Somos oito Países com óbvios interesses comuns. Com uma vocaç.-'1o
material comum, convergentes.O que é necessário, é que saibamos transformar
esta potenciSiidade em iniciativas, em propostas como a da Uniwrsidade PanAmazónica. e que não hajam limites à criatividade entre nós. Nenhum limite no
campo da unidade dos povos e nações da Bacia An1azônica.
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III. ASPECTOS BIOLÓGICOS. BIODIVERSIDADE
E DESENVOLVIMENTO . ·,·,····. ·.··.·.·.
>

'

'''

É ronsenso mundial que se enrontra na Amazônia o maior
estoque de flora e fauna do Planeta. o maior banco genético do Mundo. Ao mesmo
tempo é do conhecimento públiro que medicamentos de última geração são
produzidos pelas grandes rorporações farmacêuticaS ' · a partir daquela
Biodiversidade; daqueles Recursos. Genéticos. O problema está em que · a
Comunidade. dos Países Amazõnicos não tem qualquer beneficio com este
procesSo, muito até pelo Contrário: ·
·
·
·
Esta é uma questão. de suma gravidade que foi ·atentamente
examinada pelo I Fórum Amazõniro. Nós. temQS a Biodiversidade.
·dois
quintos da área total da América do Sul. mas os países ricos, através do
patentefi_menfO da tecnOiógiA que dominam. do poner econõrnir.fl. el~~ terminAm,
em última instância. tendo controle total 6obre.nos5às Rea.Jffios· G~nét.icos.

oeupamóS

A exuberância biológica da Amazônia gera constantemente
divisas ·para o chamado Primeiro Mundo. Mas não para a Amazônia. Este é um
ponto com o qual o Parlamento Amazôniro não pode. definitivamente. estar de
acordo.
Defendemos a robrança de n:;yalbes sobre eSS<!- utiliz~Ção das
nossas riquezas naturais. A riqueza genética da Amazónia deve beneficiar a
humi;miriade. Mas não às custas da nossa pobreza ou do bombeamento de divisas
sempre para fora. São bilhões de dólares por ano. Se se fizer uma estimativa do que
estamos perdendo em Biodiversidade, cpm certeza o montante vai alcançar cifras
astronómicas e é perfeitamente possível calcular isso. E comparar. indusive. com
cifras como as da divida externa b que eXiste. no entanto, é urna resistência
sistemática das corporações internacionais em partilhar rom as Nações
Amazô'nicas a utilização de riquezas que são originárias da própria Amazônia

O I Fórum Amazónico recomenda um tratamentó de igual para
igual nessa questão. Não pode mais ser protelada ou deixada de lado uma questão
romo essa. A' Amazônia tem funcionando romo um banro genétiro de amplitude
mundial. mas que termina sendo usufruído pelas multinacionais. exclusivamente
numa via de mão única. AD mesmo tempo em que nossa região afunda em
escassez de todo tipo, a romeçar pelo doloroso quadro social.
A questão da Borracha Amazõnica é_ outro exemplo nesse
mesmo sentido. Sua produção vem sendo arrasada pela política mundial das
grandes corporações. · com ronsequéncias sociais muito negativas para a
Comunidade das Nações Amazónicas.
A coneepção da I Conferência das Nações Unidas Sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento. realizada em Estocolmo, definindo o Meio Ambiente
romo o somatório de fatores biológicos, físicos, químicos. sociais e morais que
cercam o Homem, o Homem como modelador e modelado pelo Meio Ambiente. dele
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dependendo. esta:~~? et:~fim esteve presente também durante todo o I Fórum
Amazónico. E especificamente em relação à Borracha. em tom de denúncia. foi
recomendada a adoção pelos 'Países Amazõnic:os de um elenco de estratégias
específicas. A Borracha Amazõnica se acha com seus preços aviltados por
procedimentos Sistemáticos das multinacionais da indústria de pneumáliros e de
artefatos de borracha A nefasta e condenável realidade. apresenta t<ll situação em

Governos

que os
rilàd~naisde P!iisesAmazôrlicos éstãO'effifiincio liVr-emente guias
'de isenção de tributos para impartação de màténa prima estrangeirá~- no caso do
Bra5il, o 'órgão responsâVel é o IBAMA. Pois bem. estas multinacionãis.·tódas com
·fábricàS instaladas e em funcionamento em Países Amazónicos, estãó preterindo
Borracha Amazónica, de excelente qualidade, em prol de matéria primâ da Malásia.
onde a grande maioria dos seringais pertence às mesmas multinacionais.
·ConcluSão: a atividade do seringueiro é a mais preservacionista de todas. os
armazéns ainàzônicos estão a&arrotàdos de matéria prima mais de um milhão de
'seringueirÓS éStão beii-a do desemprego e. o'que aindà rriáis graVe,' para a sua
sobrevivência. podérão se tomar preSa fáal éoino mão de obra bàraià -para a
indústria dei narcotráfico. .
.'
.

a

a

Este é um quadro que foge completamente à idéia mais
elementar de Ambientalismo. de Desenvolvimento Sustentável. Arrasar com uma
atividnde produtiva essencialmente preservacionista, joga milhares de famílias de
seringueiros na marginalidade. O que tem isso a ver com Ecologia e
Desenvolvimento?

· IV_ POVOS AMAZÔNICOS: QUESTÃO
. . . . .SOCIAL E ÁREAS PROTEGIDAS
A questão social é, em última instância; a que significa a m'lrca
mais profunda e mais humana de qualquer projeto de Desenvolvimento Regional .
.Todo Desenvolvimento tem que ser medido como desenvolvimento para quem?
·Como Desenvolvimento em função de quem? Se a condição ou a qualidade de vida
dos Povos Amazõnicos está sendo rebaixada não. dá para se falar em
·Desenvolvimento.· Muito menos se as Comunidades .. Indígenas estão sendo
exterminadas.
O verdadeiro Desenvolvimento Auto-Sustentável é o que se apoia
··nos Povos Amazónicos como a medida de tudo. É essa a concepção que mais pode
unir as Nações Amazónicas. Fora disso caímos no exemplo da Borracha
Amazônica. onde, em nome do mercado, do luau dos monopólios mundiRis
privado,;. milhares de famílias são lançada<:; nl! miséri>t em meio a tanll'l ri'luem.
O Parlamento Amazónico defende a proteção a todos os Povo~.
da Região. E. por seu caráter de Assembléia Internacional da Amazônia. constitue.
na verdade. um fórum privilegiadissimo para tratar dessas questões. Seja para
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normalizar e garantir a vida das Comunidades Indígenas .e.m. s~ps territórios. scjn
para assegurar que as Reservas e Estações Biológicas e Nát!Jrhls funcionem como
tais.
Dentro da preocupação ecológica, ambiental, essa noção de que
o social é que dá sentido a todas as coisas é central .. ~ el.a .que permite separar.
Ecologismo de Retórica. Não é aceitável uma retórica que em nome do verde. em
nome da "Amazônia Santuário", termina isolando afw1dandÓ SOcialmente a região,
mais do que ela já está Podemos dar como exemplo dessa atitude incoerente. o
Senador norte-ameriC?if~Q James Schewer. · que veio a esta 11 Conferência das
Nações __ Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento gabar-se de ter
conseguido brecar, junto ao Banco Mundial. a construção d,. uma rodovia na
Amazônia. T1ata-se de uma importante rodovia, que já estava construída e que só
df!!pendia de pavimentação para ser posta em funcionamento. Sua atitude é. na
verdade. o mais
contra~senso, Bloquear a referida rodovia equivale a manter
dezenas de milhões de ,pessoas isoladas. E. como se trata de uma reglão .que
depende viscéralmente d~ COmUiliçação. ~ CujO atrazo e subdesenvolvimento tem a
ver uma· realidade oposta. fica evidente a contradição do "diSÇUrso ecológico" de
setores càllló o que integra o referido político. Fala-se em nome do indigenismo. em ·
nome do verde da Amazônia. e. na prática. só se tenta atrasar e impor uma camisade-força ao progresso da região.

e

puro

v,'A SAÚDE PÚBUCA: UMA QUESTÃO
INTERNAOONAL POR EXCELÊNOA
O quadro sanitário da Amazônia é uma das expressões mais
cruéis do subdesenvolvimento e da sangria que sofre a região. Doenças de massa
como a m~lária a he~tite. a cólera os. mais diversos tipos de verminose. a
hanseníase e outras, quase todas: eirui ·superadas pela Medicina. atingem milhões
de seres humanos. com!i se o 'c:Oníunto da Amazônia estivesse envolto por um
cinturão de enfermidades.' Um cinturão que fere a sensibilidade de qualquer pessoa.·
Mos que. acima de tudo, cobra. de qualquer Abordagem E'coi&Jic-.a um vinculo
estreito com a Questão Sqcial

Essas doenças de massa são um dos prohlemas mais comuns ·
da região.Talvez seja esta a questão que mais intensamente exige uma· unidade de
ação. ação sanitária preventiva e assistencial. Exige programas -e- pesquisas
comuns. e uma coordenação sanitária absoluta. Com tudo sendo pensado.
planejado e implementado em função das peculiaridades da região. Porque não vai
funcionar. como não tem funcionado, a pura e simples aplicação de programas
elaborados para uma generalidade de regiões.
A Universidade Pan-Amazônica. ao articular o conhecimento.
indusive dínico, do conjunto da Amazônia. pode ter um papel fundament11l no
c:ombnle à situação tão grave. Não apenas articulando ações sanitárias. mas
também proporcionando Politicas de Saúde ,C..dequadas e Diferenciadas. conforme
as pmlicularidades de cada micro-região da Amazônia. E aí. indusive. dando uma
es(:1ecial atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
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~t t;:yq~~-E F.DUCAÇÃO: COMPATIBIUzAc;P.o. ENTRE PRESERVAR E INTEGRAR
· Na· med~a em que a 11 Conferência das Nações Unidas Sobre
Meio Ambiente e DeseÍlvóMrtlento dedica grande parte dos seus esforços à
Oucslilo da Diversidade· ÉlniCo-Culiural do Planeta, o I Fórum Amazól)iq~ 1epulou
esta qua!;lão cómo dê giãnde imixli1ãnt:ia · ' · · ·
-' ,
·

.'

-

.

-

.

.

-

oito

.-'.

~~

....

_'

' : As Areas Amazônidas das
nações participanteS apr~cntam
interessante e diversa manifestaçi1o cultural. Por outro lado, estão a demàndar uma
harmonização mínima dos contingentes autóctones com a média do padrão CÚirlural
e educacibnai das nações romo um todo.. . .
No que tange ao Desenvolvimento ·· Sustentável. ·. ~m - fluxo
constante 'de informação diferenciada por níVel de sofisticação tecrqlcXJic"-<1 das:
_romunidades distribuídas pelo Espaço Amazónico é necessario. Em vista d!s$).' o - I Fórum AmazóniC:o 'éxaminot.í as Jier5pectivas de operação da Univer-Sidade PanAmazónica. obra do Paralamento Amazónico, que pretende contribuir de maneira
decisivà pê!ra é! viê!hilização do DesenvoMmento Sur:tentfwi:-1. CY>m trmimr. de
l::ducação à Distància.

Sobre esta questão da Educação à Distância, ta existe em
andamento um projeto ronjunto da Universidade- Pàn--Amázónica rom a Fundação
Roquete Pinto, onde os principais veículos a serem utilizàdos são o Rádio e a
Televisão. e objetivando-se, de início, melhorar o nivel d9 ensino de primeiro c
··
segundo gráus.

'.

Por outro lado, da mesma forma que a U11iVersidada d~ 1'-iaÇões
Unidas. sediada em Tóquio, respohde ã Dive'rnídade Cultural e Tecn_ológic'~ da
Comunidade de Nações, a Universidade Pan-Ainazõnicá responder(3.' ~ essa
Diversidade -no rontexlo dos Países Amazóniros;
' ·
.-

.

Trata-se aínda de um experimento de grande valia no sentido de
adaptar a idéia vitoriosa da Universidade das Nações Unidas - orientada para o
Terceiro Milênio.- aos Países Amazôniros e, em última-análise, ao i::hamado
Téra:iro Mundo.
Especificamente em relação a e5te ítemuCultura e Educação",
será de fundamental importância toda iniciativa, incentivo e participação que
objetivem a implantação permanente em todas as metrópoles passiveis. de
Representações Avançadas do Parlamento Amazónico e da Universidade PanAmazônica. É. que !i Questão Amazónica como um todo, ao nivui do seu estudo.
pesquisas e conhecimento, não deve se restringir ao universo do habitante da
Região Amazónica. O Parlamento Amazónico entende que uma região tão
importante no cenário mundial, deve tomar do máximo. envolvimento passivei
pessoas interessadas de todas as partes.
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VIl. OÊNOA E TEOJOLOGIA: UM •
LABORATÓRIO PARA O MUNDO.
Um Projeto Amazónico de Desenvolvimento Sustentável
pressupõe o conhecimento mais aprofundad~ possível das potencialidades nativas
da região. e também de suas peculiaridades. E aí que a Pesquisa, as Experiências e
as Obseivações Científicas ganham uma importância estratêgica e concreta
inigualáveis.
O competente conhecimento botânico, agronomrco. geolõgico.
dimatolõgico. zoolõgico, ecolõgico e científico - nestes dois últimos casos. ern lodos
os sentidos - é premissa básica quando se quer Desenvolvimento oom
Preservação. Desenvolvimento com o Mínimo de Destruição da Natureza e o
Máximo de Regeneração. Considerando-se que a Amazônia é o maior ecossistema
ainda preservado da Terra. é fácil de imaginar. por outro lado. que ali praticamente
se dispõe· de um Colossal Laboratório a Céu Aberto. Um laboratóno vivo,
extremamente rioo. não só pela incrível variedade biolõgica. e em termos de
ecossistemas. como pelos recursos minerais e vegetais de grande importância
econõrnica. Plantas próprias da região. como as medicinais ou a castanha-do-Pará,
podem ser cultivadas de forrna racional e plenamente inoorporadas.
respectivamente, na assistência médica ou na merenda escolar, com um potencial
ilimitado.
~ dentro desse quadro que a Ciência e a Tecnologia podem e
devem tornar-se a Grande Unguagem da Integração Amazónica. Uma tecnologia
desenvolvida a partir das condições da floresta. ou adaptada às condições
amazónicas. esse é o nosso grande ideal. Moradias. escolas, unidades produtivas e
serviços sanitários. tudo concebido em função das condições ambientais e de clima
da região. E dentro da mais plena integr.ação e coordenação de esforços entre as
Nações Amazónicas.

VIII. ESTRUTURA FÍSICA DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO
O sistema de comunicação física apresenta grande facilidade e
economicidade na Região Amazônica Estas características serão imediatamente
notadas quando se, estabelecer a integração entre os sistemas hidroviário,
ferroviário e rodoviário. apoiados pelas oonexões aéreas. O fato é verdadeiro para
os oito países integrantes do Parlamento Amazónico. Bem evidentes. suas
potencialidades e economicidade das soluções se complementam.

Do ponto de vista do espaço como um todo. a Amazônia é
adequada ao planejamento de uma via que faça uma conexão entre os dois
oceanos. o Pacífico e o Atlântico. e no qual se localize produção ou acabamento de
bens para a própria Região, ou para outros Países e Continentes.

-
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A rooperação mais Imediata para a organização da
comunicação no EspaçO· Amazõnico é entre o Brasil e o Peru. e o Brasil e a
Venezuela. agmzando a interligação com o Pacifico, atualmente o mais importante
oceano em trocas comerciais. o AUãntico. mais especificamente o Mar do Caribe.
tradicional cenário de comércio internacional. No primeiro caso. uma via rodoviária
passando por Rio Branco e Q-uzeiro do Sul. no Estado do Acre. e Pucallpa. no
Peru; no segundo. qutra rodovia ligando Manaus, no Estado do Amazonas. e Boa
Vista. ,em Roraima. a Santa Helena, na Venezuela, e de lá se chegando ao Caribe.

IX COMÉROO JNTERNAOONAL
E INTRA-REGIONAL
_ _

A interligação física com o Atlântico, o Pacífico e o Caribe. aliada

à implementação de um sistema de hidroelétricas de baixo impacto ambiental.
ensejará uma circulação intra-regional de bens de ·efeitos muito positivos para a
Comunidade Amazõnica dos diversos paiscs da região.
Cumpre ainda notar que a complementabilidade econõmiea entre
os paises da região é muito significativa. Uma análise apurada poderá levar os
Governos do Pacto Amazõnico à acordos progressivos de integração econômica
regional.

Contudo, é pela posição estratégica. aliada à riqueza e
diversidade de recursos naturais que a atividade de produção deverá ter mais relevo
no contexto do Comércio Internacional.

Por outro lado. a Mercadologia dos produtos da Região obtidos
com padrões de Desenvolvimenlo Sustentável, os tomará bastante atraentes para
um consumidor cada vez mais exigente de minimização dos impactos ambientais.
No contexto da Produção e da Comercialização com o Exterior.
outra vez mais evidenciou-se a vantagem de uma abordagem internacional. As
Regiões Amazõnicas dos respectivos Países. por suas populações de baixa
densidade. necessitam de melhor escala em suas economias. Esta solução é
naturalmente obtida com a parceria na produção e na comercialização.

Por outro lado. é mais efetivo o controle dos impactos ambientais
se o-ilérios unificados são adotados pelos Países da Região, particularmente se
envolvem uma gama muito variada de ativid_ades. q~e. vão da Min?~o-Metalurgia à
Agricultura. passando pelo Processamento B1olea10log•co e a Pecuana.

Neste sentido. entende-se como uma necessidade todos os
estudos de viabilização do Mercado Comum Amazõnico ou organismo similar.
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X CONQUSÃO
De todo Ponto-de-vista. o I Fórun'l Aniazõnico reforçou a idéia de
Comunidade dos Países Amazónicos e a necessidade de que Desenvolvimento seja
considerado como um desafio a ser enfrentado unindo a preocupação económica e
social com a ecológica E não o contrário. A idéia de . ·:~azõnia Santuário
Intocável", onde não se constrõi uma estrada. um hospital, onde não se gera
empregos. não pode servir de guia para uma região cuja marca social é a do
s_ubdesenvolvimento. da precariedade e da economia informal.

AD contrário, o I Fórum Amazónico partiu da idéia de que
economia rima com ecologia. E. necessariamente também. com soberania. Além
disso, entendeu que é preciso medir o progresso pela dignidade que ele propicia.
Pela capacidade dos projeto5 de desenvolvimento - e de integração regional - de
dcsmarginalizarem as populações mais exploradas e incorpotarem massas inteiraS
à cidadania

No discurso das grandes corpo~ções internacionais ecologismo
costuma en~brir estrat~ias económicas - e de luao - que não têm' nada a ver
com a_elevaçao da quahdaqe de vida.doj; Pavos Amazónicos. Menos ainda com a
garant1a ?e que as riquezas da Bacia Amazónica sejam veiculo para 0
DesenvolVImento Sustentado da própria bacia

~ fundamental, para que as idéias aqui colocadas. através deste
DocumentaiContribuição. possam se transformar em realidade. que haja uma
aproxim,.çfio cada vez maior entre os Países que formam a ReoiÃo Amazônioo E·
que entidades como o Parlamento Amazónico. a Univc; r.idnde P~n.fl.rnn7Anir-.n ou n
·Fundação Arni'izõnia lnte'macional possam desenvolver cada vez mais sua atuação.
frmando a condição de promotoras por exí:elência dessa aproximação, efetivando
in: -.rcãmbios de toda ordem.
A partir dessas reflexões e dos resultados altamente significativos
é que o I Fórum Amazónico, esforço conjugado do
Parlamento Amazónico, da Universidade Pan-Amazõnica e da Fundação Amazônia
Internacional. com apoio fundamental da Caixa Económica Federal. pode ser
considerado como tendo atingido todos os objetivos pretendiçlos, sobretudo nas
reflexões e nas propostas para os problemas do desenvolvimento comum e
integrado dos Países da Comunidade Amazónica

dos debates

~alizados,

Enfim. pénsar Meio Ambiente é pensar Amazônia. E é nécessário
pensar a Amazônia como um Desafio e certamente como a Grande Esperança em
terMos de se construir para a Humanidade, um Modelo e uma Referência em termos
de D3Senvolvimento .Sustentável e Socialmente Justo.
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revogação da proibição das micras importarem diretamente
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
e~·õUtros benefícios existentes, além de outros que estão por
a palavra ao Senador Ney Maranhão, que falará como Líder
vir, como o Substitutivo ao art. 179 da Constituição, do incandoPRN.
sáVel defensor das micras e pequenas empresas, o nobre SenaO SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Colllo Líder,
dor Mansueto de Lavor.
pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. SenaHO_s arautos dos golpes - prosseguiu o empresário - ,
dores:
dos _choques e dos paCoteS econômicos estão aí, atuantes.
O Brasil assistiu, ·na noite da última terça-feifa, dia _30 _ Conte conosco para combater esses personagens, que reprede junho próximo passado, a um momento muito Importante
sentam o passado, que tantos prejuízos provocaram à Nação".
da política nacional, quando o Presídente Fernando Collor,
Essa solidariedade das pequenas empresas ao Presidente
num pronunciamento à Nação, defendeu sua pessoa e seu
da RepUblica é de suma importância porque elas são mais
cargo das insídias que estavam fazendo cair sobre Sua Excede 150 mil, representam 2 milhões e 500 mil empresários
lência.
e são elas as maiores responsáveis pelo número de empregos
Não vem ao caso comentar o pronunciamento do Senhor
no País. _
Presidente da República. As opiniões dos políticos foram -as
Não sQ, Sr. Presidente, os pequenos empresários estão
mais diversas. Mas o que é importarife frisar neste instante,
solidários COin o Presidente da República. O povo, os descamiSr. Presidente, é a repercussão e a aprovação que a palavra
s_ados, estão apoiando o Presidente da República. Após seu
presidencial consegiu junto ao -poVO brasileirO.
pronunciamento à Nação, na última terça-feira, o lbope aferiu
Antes de examiná-Ias é bom chamar a atenção do País _ a opinião de brasileiros em 114 municípios e 21 capitaiS. Separa o comportamento do Partido dos inconformados e ,de . tenta por cento :de nossos patrícios aprovaram o pronunciaseus seguidores. O Partido_ aqueles que não aceitaram, até
mento_do_Presidente. Sessenta e sete por cento disseram que
o momento, o Presidente Fernando Collor corriO: vencedor.
o Presidente Colloi deve permanecer no cargo. Trirtta e seis
Não o aceitando como vencedor, querem dele fazer um mito.
por cento continuam a confiar no Presidei:::tte. E trinta e cinco
E, como mito, deve ser destruído.
por cento sustentam que a confiança no Presidente Collor
Essa inconformação pelo Collor vencedor e§t~ QO dia-aaumentou com o pronunciamentO:.
dia dos seguidores do Partido dos inconforma._dQs..____I)es_d_e _o_
Não faltou também, SL Presidente, a solidariedade dos
início do Governo Cóllor falam de_impeachment.
GóVetiladores ao mais alto magistrado da Nação.
Há erros neste Governo, Sr. Presidente? Há e ro..uitos,
__ __O_ OoVérilãdor Antônio Carlos MAgalhães disse que o
talvez. Mas quando os erros são apontados, este GO-verno
pronunciamento do Presidente foi "convincente". O PFL fitenta consertá-lo pela apuração. Nunca se viu neste_ País a
cou ao lado do Preside_nte, e, com seu comportamento, evitou
apuração de crime·s do colarinhQbr_a_nco. mas_. este Governo
a tese ridícula do _impeachment.
apura e leva tais crinilhOSos pafá "O banco dos réus, cOmO
O Governador Hélio Garcia solidarizou-se com Collor
agora está acontecendo no Rio de Janeiro com os corruptos
e sempre lhe deu apoio i:rrestrito.
e corruptores do INSS. Hoje, no Congresso Nacional, há
O Governador de Santa Catariúa, Vitor Kleinubing, foi
computadores que permitem aos Congressistas saber onde
enfático quando disse: "Presidente, fique firme pOrqUe foi
está sendo, ou se está sendo, empregado o dinheirQd_a_a~reca-:
9 povo que o_c_olocou aqui".
dação dos impostos. Antes deste Governo, ila:da disso existia
Mas quem deu as cores das cartas em jogo foi o Govere sobraram para a Nação e para o povo as corrupções da
nador Leonel Brizola: "É golpismo a atitude daqueles que
Goroa/B-r-a-stel--e--do GiüiJO--Delfin, -além dos escândalos de
ex_!genr a-re-núncia--do Presidente-o-u o -seu impea:chment,-a:ntes
Nagi Nahas na Bolsa de Valores. Hoje, não_.):lá uma ratoeira _ que a CPI _ofereça uma conclu_são. Já se --nota, continuou o
preparada para pegar as ratazanas do dinheiro públicO-peloS
Governador do Rio, uma certa conspirata no País de grupos
beiços.
_
~
e políticos que pedem a renúncia ou o impedimento, sem
É leviandade dizer, Sr. Presidente, que este Governo
o julgamento sereno de todas as denúncias."
não tem o apoio das bases. Nesta semana ainda, o Presidente
O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. Ex• um aparte?
do Sindicato.das Micro e Pequenas Empresas, acompanhado
de mais de quinhentas companheiros, representãrido os dois
O SR- NEY MARANHÃO- Concedç o aparte ao nobre
milhões e quinhentos mil empresáriOs dessas_ _empresas, foi
Senador Jutahy Magalhães, com prazer.
ao palácio do Planalto hipotecar total solidariedade ao Senhor
O Sr. Jutahy Magalhães - Mais uma vez, tenho que
Presidente da República. Em seu discurso_, simples e objetivo,
me rend~J:"_ ao espírito de V. Ex', de lealdade ao Governo
o Presidente desse Sindicato foi enfático ao dizer; "A_ n_ossa
atual. V. Ex~- nunca deixou de defender o Governo do Senhor
presença aqui tem como principal objetlvO demonstrar ... que
o Brasil é muito maiOr .. ~ que as crises" .. D"isse·que---acrtse- -Fernando Collor de Mello. Mais uma vez, V. Ex• vem a essa
tribuna. Discordo inteiramente do pronunciamento de V. Ex~,
é grave porque "os valores democráticos se vêem atacados
por motivações pessoais, rancores e vaidadesn. "'A crise é
porque não vi no pronunciamento do Presidente Fernando
Collor nenhum desmentido de v~lor real àquilo que tinha
grave" - continua o Presidente do Sindicato - "porque os
sido denunciado pela revista lstoE, e ontem nós tivemos a
monopólios, oligopólios e cartéis aproveitam do momento
comprovação, ·no depoimento feitO pelo motorista da Secrepara tentar recuperar o espaço recentemente perdido". As
tária Ana Acioli. Isso é de fácil comprovação. Os fatos foram
pequenas empresas se sentem ameaçadas porque nunca tiveapontados e as comprovações terão que ser feitas. Nós te-remos
ram os beneflcic;s-do GOYéi"no Federal. "somente agora continuou o empresário-, na administração-de Vossa Exce.,. . isso _em poucos dias. Só o fato do_depoimento já jogou por
terra o efeito da palavra do Presidente. É um ótimo comunilência, pela primeira vez na história, um Presidente da República, em oito meses, recebeu por quatro ve~e_s a Liderança cador. Ma$, infelizmente, não trouxe os documentos que todos
dos empresários das micro e pequenas empresas". E lhes con- nós esperávamos que Sua Excelência trouxesse. Aliás, errei
quando disse que esperava, porque eu não esperava, mas
cedeu alguns pleitos específicos, como linha de financia:ffiento,
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gostaria que Sua Excelência trouxesse. No entanto, o que
foi que o Presidente apresentou? Qu.e,o Sr._ Cláudio Vieira
faz os depósitos. O motorista disse que nunca leVou depósito
de Cláudio Vieira. Está tudo sendo comprovado a cada minuto
e a cada instante, desfazendo tudo que foi dito pelo Presidente,
quanto à repercussão que V. Ex~ fala de alguns Governadores~
fico calado em alguns caso_s, mas não no do Gov~nador da
Bahia. Estranho é como V. Ex~ _escutp.u mal. O que foi que
S. Ex~ disse? Ele diss_e: '.'Estou com_ba(end-o _os_ rTI.oralistas
de ocasião, oportunistás, pórque só qllen:i tem o di!e_ito-.de
falar em moralidade sou eu, que fui o primeiro __ã_alaCar",
etc. "Quem destituiu os Ministros_ fui eu! Qüem fez o PresE
dente destituir Ministros fui eu". disse o GóvernadOr~AntôniO
Carlos Magalhães! Agora, pergunto: o Presíde_nte, qbe_de_ce
às determinações dele? Considerei, assiiii_cóin_-o vários-colegas
nossos, que aquele foi_o_ depoimento mais perversO que houve
contra o Presidente Collor. E V. Ex• está elogiando o seu
depoimento! Veja V. Ex• como se ouve mal as coisas, coroo
se entende de maneira completamente diversa. Considerei
o fato uma deslealdade por parte do Governador. -Mas iSSO
é normal! Quem conhece o Governador da Sabia sabe que
issd é:ilormal da parte dele! Ainda ontem, eu disse ao Senador
Hugo Napoleão que se eu estivesse presente quando do pronunciamento do seu aparte, este teria ·sido desconsiderado,
em razão do elogio, porque, se a reserva moral do País for
essa, vou rezar para que os suplentes não _se machuquem,
porque, entrando essa· "reserva" em campo, o BraSil c=stará
r.erdido! Ouça V. Ex• uma frase que escutei hoje e gostei.
E uma frase provocativa, mas achei interessante! O p-ronunciamento de V. Ex•, elogiando o Presidente Fernando Collor
foi o de "novo Dia do Fico". Teria dito o Presidente: "Se
é para o bem do PFL e infelicidade geral da Nação, diga
ao povo que fico ... Esta é a_ realidade, a infelicidade_ geral
da Nação, o Presidente_declar_a_ndo_ que ficará até o final do
seu mandato. Mas a Nação não agüenta mais dois anos e
meio de um Governo-desse tipo, que perdeu a credibilidade.
Os fatOs ·que· estão sendo apurados e comprovados mostram
que este Governo não irispíra maü;--·nenhuma c~nfiabilidade
à Nação. Portanto, digo a V. Ex~ que essa pesqmsã do Ibope
não "entrou na minha cabeça". No entanto, V. Ex~ merece
elogios, porque, mais uma vez, comprova o que todos reconhecemos: sua lealdad~ e o seu compromiss_o para Com o_ Presidente da República.
--

O SR. NEY MARANHÃO-'-- Senador Jutahy Magalhães,
V. Ex~ sabe a admiração que tenho por V. Ex~, pela posição-que assume em relação aos seus pontos de vista. Todos nós
o respeitamos, principalmente eu. que o conheço, que sei
da luta que sempre travou em defesa dos altos interesses de
sua Bahia. Reconheço que V. Ex• defende, com coerência,
seus pontos de vista.
Permita-me, em primeiro lugar. agradecer a V. Ex~ __ o
reconhecimento de que defendo o Presidente da República.
Defenderei, Senador Jutahy Magalhães, até o dia em que
eu estiver convencido de que o Presidente da República não
está envolvido com essas denúncias veiculadas pela imprensa.
Nesse dja, antes de vir aqui, iiei filiar com Sua Excelência
e farei o meu pronunciamento.
- =~-Mas tenho certeza, até hoje, pode ser que amanhã eu
mude o meu ponto de vista, mas até hoje cu confio na integridade, na luta que este Presidente está tendo, pois como eu
disse aqui, através desse pronunciamento, que Su-a Excelência
errou muito, tem muitas pessoaS que Sua ExCelência esperava
que fossem seus amigos e não o foram, mas sim ariligos da

Sexta-feira 3 5619

onça, como se diz lá no Nord:ste._ E o que mais me_ impressiona senador Jutahy Magalhaes, e que essas pessoas, quando
cornp~ovadas participantes de co~upç.ão, o ~overno mand_a
apurar devidamente os fatos, abnndo mquértto. Ess~ problema, por exemplo, Senador, como v .. Ex: aca?a d.~ cttar~ es_tá
perto de uma solução, porque o Brasll nao vai aguent~r ma_~s.
_Os_exploradores, Senador Juta~y ~agalh4es, dess~ sttuaç.ao
que estamos hoje vivendo, tenho cerfeza que ganharam nos
de dinheiro.
O Sr. Jutahy Magalhães- Mas V. Ex• ...
O SR. NEY MARANHÃO --Deixa-me cómpletar meu
raciocíriio e logO em seguida darei o aparte a V. Ex~ Acredito
que todos nós desejamos que tUdo isso seja eSclarecido. Mas
V. Ex~ vai ver, não é partindo de V. Ex• nem da maioria
da Oposição, porque aqui neste plenário, nó Congres:so ~
na Câmara dos Deputados existe urna OpoSição construtiva,
responsável. Mas existem aqueles que não vêem por este lado,
Senador, por isso é que estamos preocupados, porque a esses
a imprensa dá uma prioridade muito importante nas man~
chetes dos jornais.
Mas este povo silencioso, V. E~ há de reconhecer, pode
até mudar de ponto de vista. Mas_ essa pesquisa, depois de
vivermos praticamente uril mês numa situação de incerteza,
numa situação ond_e tentam, por todos os meios, desmoralizar
o Primeiro Mandatário da Nação, essa maioria silenciosa responde com 67%, dizendo o quê, Senador? Que o Presid~n~e
foi eleito e tem que permanecer no ca~go. Is~o _é a ma10na
sílellciosa:Tenho certeza que V. Ex\ çomo Senador de Oposição, um Seilador que quer ver o vem deste País, um Senador
que quer ver, acima de tudo, as coisas todas explicadas. e
investigadas, V. Ex·1 deseja que o PreSidente se saia bem.
Tenho certeza que V. Ex' deseja.
Quanto ao Go_vernador Antônio Carlos Magalhães, V.
Ex~ ·sabe que o_que estou falando aqui é apenas de um setor
que-declarou o seu apoio ao Presidente. Com essa decl_~~_ç_ão
que V. Ex~ acaba de citar, que o Governador·nom_eou Mmtstro
ou· tirou Ministro ou- Vai tirar MiniStrb,-eu não concordo.
Se há essas declarações do Governador, não concordo.
O Sr. Jutahy Magalhães- Isso foi dito de público; issó
foi dito no Jornal Nacional, não estou inventando.

O S.R. NEY MARANHÃO - PorH_ue o Presidente da
Senador, é Fernando <?ollor de Mçlto" e ~ua E_xcelência õão abre mão da sua autondade. Agora, mwtas vezes,
Senador. V. Ex~ diz uma coisa aqui e a impre~sa às vezes
deturpa. Vamos-conferir se o Gov~mador da ~ahta realmente
deu essas declarações dentro da lmha que a tmprensa acaba
de falar.
os~. Juiahy Magalhães~ ISsõ-n-aó estOu dizendo Por
ouvir· falar, não. Eu ouvi, como muitos ouviram, no Jornal
Nacional, logo após a fala do Presidente, falando diretamente
da Bahia, do Gabinete do PaláciQ.
O SR- NEY MARANHÃO- Mas ele dando a declaração?.
Q Sr._J_utahy Magalhães- Ele declarou que foi em razão
das denúncias dele, iia luta pela mOralidade, que é del_e, q_ue
o Presidente teria demitido aqueles Ministros do seu pnme1ro
GoverilO; e res-pê:msabilidade da demissão era dele. Govern3dor da Bahia, não era do Presidente_, não.
O SR. NEY MARANHÃO -Ele pode ter colaborado,
mas eu discordo.

~epública,

a
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O Sr. Jutahy Magalhães - Isso aí eu tenho gravado,
se V. Ex~ quiser, p-osso passã.r a fita. A fita está na moda,
agora está se passando fita aí todo dia. Isso não_ foi d~f!;t.rção
de campanha, foi declaração do Jornal Nacional agora. Outra
coiSa que quero dizer a V. EX•: ó problema não é o Governador
da Bahia. V. EX', eu, qualquer Senador, qualquer pessoa
que quisesse comprovar que as despesas eram pagas por si
pegaria o extrato de suas contas e mostraria que aquele dinheiro era repassado para a conta de fulano de tal, mas dç seu_
dinheiro. Isso não foi feito, por quê? É -difícil? Não é. É
fácil fazer isso. Agora, então v~m e ôiz; "Não, quem faz
é o Sr. Cláudio Vieira". Está bem, foi o Sr. Cláudio Vieira,
onde estão os comprovantes da transferência do Cl;iuclio Viei.:rapara a conta da Dona Ana Acioli? Onde está o cc_>mprovante
do Sr. Fernando Collor para o Sr. Cláudio Vieira para ele
fazer essas transferências? Isso é fácil de conseguir. V. Ex~
teria todo o interesse de fazer publicar isso ~de imediato, e
não uma carta de D._Ana Acioli ou Maria Gomes, Nãg_seria
essa carta que iria desmentir os fatos que estão sendo_denun:.
ciados a cada instante, porque aquele depoimento de ontem,
do motOrista, foi feito coni inuita objetividade.
O SR. NEY MARANHÃO- E muito desprendimento.
O Sr. Jutaby Magalhães - Eu não ·sei se é desprendimento ou· não, porque eu creio, eu áCt'edito quando ele
afirma que não recebeu dinheiro de ninguém.
O SR. NEY MARANHÃO -eu acreçijto também.
O Sr. Jutahy Magalhães - Mas se houvesse recebido
desqualificaria os _fatos que ele está apontando? Não_ desqualificaria em nada, Temos. o caso daquela Jl1oça da campanha
que. antigamente, .era ligada ao ex-Deputado Luiz_ln_ácio Lula
da Silva que, até hoje, está sendo financiada por alguém.
O fato que ela apontou foi' desqualificado por isso?_ Veja V.
Ex' que é muito fácil quando se tem condições de comprovar
aquilo que se diz. E, até agora, o Presidente não desmentiu
em nada o que foi dito, porque não apresentoU um documento
válido. Pelo contrário, aquelas cartas apresentadas no depoimento de quinta-feira foram, de logo, desmentidas com o
depoimento do motorista.
O SR. NEY MARANHÃO - 0 depolrii.ento do motorista,
se-nador, não acrescentou nada ...
O Sr. Jutahy Magalhães- Não acrescentou nada?
O ~R. NEY MARANHÃO- .. , ele manteve o que falou
na lstoE, e o Presidente desmentiu. V. Ex~ vai ter paciência .. :
O Sr. Jutahy Magalhães - Ele desmentiu com o .quê?
Com aquela carta da Ana Acioli?
O SR. NEY MARANHÃO -Peço que V. Ex• tenha
paciência· que isso vái ser devidamente esclarecido.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ cbhSidera que aquela
carta de Ana Acioli desmente os fatos?
O SR. NEY MARANHÃO -Senador, não estou falando
sob esse enfoque.
O ·sr. Jutahy Magalhães- Mas foi ela que apreseritou ..
O SR. NEY MARANHÃO- Se, por acaso, a Secretária
Ana Acioli for culpada, nobre Senador J~t~hy Magalhães, ...
O Sr. Jutahy Magalhães- Ana Acioli ou Maria Gomei...
O SR. NEY MARANHÃO - .. ela vai ser, dentro da
lógica que tõâos- sal?emos, punida.
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O Sr. Jutahy Magalhães - Ela vai ser punida, o PC
vai ser punido, Maria--GomeS vai ser punida, Cláudio Vieira
vai ser punido, t<Yclos "Serão punidos. O Presidente, sai tran:
qüilo, se~ nenhum problema.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhães,
creio que devemos ter um pouco de cautela, de paciência,
que a verdade vai aflorar. Disso- eu tenho certeza. É preciso
ver que a maioria &ilenciosa está aco'mpanhando os fatos,
passo a passo, e já_. deu, o seu primeiro recado através do
Ibope, mostrando ... Jutahy Magalhães - Estou acompanhando a pesquisa
da DataFolha, e acredito que V. S• também...
.- O SR. NEY MARANHÃO _:_ Não. Li a pesquisa do
Ibope, pois acredito tratar-se de uma pesquisa ...
O Sr. Jutahy Magalhães- Ah, sim, (rlsos)!'COrisidero
também o Ibope uma coisa séria. Há certos tipos de peigUntas
que quem é técnic;o, incluSive, sabe fazer melhor elo gue _ninguém.
O SR. NEY MARANHÃO- Claro.
O Sr. Jutahy Magalhães- Há erros, também, no Ibope,
Senador~ Na sucessão passada, na Bahia, a pesquisa dO lbope
dizia que o Governador ia ganhar por um milhão e meio
de votos na frente. Dur.ante q_uatro meses repetiu iSso, semanalmente. Ganhou por quarenta mil, porque Q lbope, publicando essa estatística, provocou ·a -ida de muitos Prefeitos
para o outro lado. Protanto, nessas estatísticas, às vezes, OCorrem equívocos:
O SR. NEY MARANHÃO- Correto.
O Sr. Jutahy Magalhães - Observe, nobre Senador,
quantos erros, quantas inverdades, foram impostoS aó desavisado leitor que leu a pesquisa do lbope; eu li a DataFolha,
que publicou um resultado que é co.mpletamente Cf:inverso
do publicado pelo Ibope.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jutahy Magalhãe~,
acho que todos nós esperamos, todos n-ós torcemos parâ. 'esse
problema que está afligindo a Nação br,asilei_r;;t_ tenha:-u~}irtl,
e rápido. Isso é o qúe nós desejamos.
O Sr. Jutahy Magalhães- Não culpe por favor, a Oposiçªq. __9Uem trouxe ~-_problema não foi ã Oposição, mas o
Sr. Pedro Collor, o Sr. Renan Calheiros, o' ex-Presidente da
Petrobrás. e, até, o motorista da secretária do Presidente.
Todos eles participaram do Governo e foram escolhidos pelo
P-residente Collor. _
O SR. NEY MARANHÃO - Senador; eu não estou. culpando, de maneira alguma, a oposição. A oposição é cODstrutiva, responsável, está ajudando a esclrireCer as CoiS~s, COmo
V. E~ e outros Srs. Senadores. Enfim, todos os presentes.
Agora: não-aceito; se·n-adõr;-é a oposição daqueles que nunca
aceitaram a vitórià do- Presidente. E V. EX~ sabe muito bem
quem são esses opositores que não aceitam nenhuma decisão
do Presidente.
-_ - Muito obrigado a V. Ex~ e tenho a certeza de que todos
Iiós desejárilos que iSso- pa:ssé logo., para que a Nação Continue
o seu destino que é o desenvolvimento e a tranqüiliC:lãde da
f;;tmt1ia brasileira. ·
O Sr. Divaldo Suraagy- Permite-me V. EX' um aparte,
nobre senador Ney Marg~nhã_o?
O SR. NEY MARANHÃO Suruagy.

Ouço-o Senador Divaldo
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O Sr. Divaldo Suruagy - -Senad.or Ney Maranhão, V.
ao longo de sua vida pública, tem,..se _car3;Cterizado pela
finneza de suas atitudes quando abraça uma causa._
O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado a V. Ex•Ex~,

O Sr. Divaldo Suruagy -

Muitas vezes essa causa
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a que _cheguei. Eu conheço Alagoas_ como a palma de minha
mão! Ê um _absurdo querer envolver essa menina --:-ela que
está numa Situação de saúde dramá.ti_~, internada no Incor,
em São Paulo - pondo em risco· até a sua vida. Talvez ela
nem saiba o que está acontecendo. Quando ela tOrnar conhecimento - e eu acho que a família deve estar privando-a da
dramaticidade do quadro em que está sendo envolvida; ela
não deve estar tendo acesso a jornais, não deve estar vendo
pela televi~ão, não deve estar ouvindo pelo rádio- que estão
querendo mculpá-lal Senador Ney Maranhão, esse é o maior
crime, a maior injustiça que se -pode fazer! O Presidente não
Jem condições de abusar da amizade e da confiança de Ana
Acioli. Quero dar esse testemunho como uma pessoa que
conhece esses quadros de Alagoas; todos eles eu conheço
como a palma da minha mão. Quero dar esse testemunho
a V. Ex~: essa menina é inócente; essa menina é mais uma
vítima do Governo Collor.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Divaldo Suruagy,
V. Ex~ §abe que a admiração, o i'espelto: é recíprOcO. V.
Ex~ é um homem_ que governou o seu Estado já por duas
ve~es e vai governar a terceira vez. Independentemente de
cor partidária, terei o prazer de, mesmo V. Ex~ não me convidando, subir no seu palanque e dizer quem é Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - será uma honra p~lra mim
ter V. Ex~ ao meu_ lado.
_

pode ser, sob o ângulo de outros, não a mais acertada, fias
V. Er famais foge de uma causa ab~açada, coro a coragem,
com a pertinácia e com a Obstinação ·que são traços típicos
de sua personalid!lde. V. Ex•, ao analisar o quadro_ político
do momento, tece comentários a respeitõ daquilo que rotula
como urna perseguição -obstinada_ à figura do Presidente, como
se Sua Excelência fosS_e- gr-altde vítima de Um complô,- COmo
se o Presidente estivesse sendo, assim, a grande vítima de
uma incompreensão coletiva. O Senador Jutahy Magalb~es
colocou, com uma propriedade, na minha opiniãO, a mais
feliz possível, que toda essa denúncia foi formulada por alguém
que tem uma autoridade imensa para formulá~Ia, que é o
irmão do Presidente. Foi o irmão do Presidente que estarreceu
a Nação, que supreendeu a Nação com denúncias dessa nature~
za. Depois, foram os auxiliares mais vinculados ao Presidente
- aí eu posso dar uma informação precisa a V. Ex~ O Dr.
Cláudio Vieira, e eu disse iss_o na CPI ao_aparteá-Io, é uma
pessoa de uma dedicação, de uma lealdade ao Presidente
ímpar. QUero faze{ justiça ao Dr. Cláudio_ Vieira: ele não
é um amigo do Presídent~, ele é amigo do cidadão Fernando
O SR. NEY MARANHÃO- Aliás, Alagoas toda o conheCollor de Mello. Este_ r_apaz é um pequeno funcionário da
ce. Respeito o pOnto de vista, o depoimento de V. EX" Mas
Prefeirura de Maceió, depois do Estado como Professor, em
apenas dois ou três anos, passa a ter um património imenso. -· q~-~!~-~e r~~-e:var ao direito de, como primeiro Senador que
apoiOu o Presidente Fernando Collor de Mello, confiar em
Ele se coloca como uin advogado caro, estou fazendo um
Sua Excelência. Não me arrependo um segundo disso. Poréni,
levantamento das causas em que ele atuou em Alagoã.s, para
reservo-me o direito de, no dia em que sentir que essa·confianw
poder justificar esse iinenso patrimóniO que foi fotiriado:- Ença
nãO é sólida - conforme disse a_o Senador Jutahy Magaw
tão, quero dar outro depoimento sobre uma criatura humana
lhães- ir até Sua Excelência e lhe dizer na cara o que penso
maravilhosa, que é a Senhora Ana Acioli. Se essa senhora
e, depois, vir a esta tribuna. Enquanto issO, defendo o Presifor vítima de algum ato de hostilidade, é uma das maiores
dente, porque, a meu ver, estou defenderido o País, estou
injus_tiÇãs que- se pode fazer. Ana Acioli, essa senhora, há
defendendo trinta e cinco-milhões de brasileiros que Votaram
16 ou 18__ anos, se decida à família do_ Sr. Fernando Collor
ilesse homem para Presidente do Brasil. Penso que Fernando
de Mello. Ele não teM a menor respnsabilidade nesses _desaCollor
se sairá bem de toda essa engrenagem, desse cipoal
certos, apenas, recebeu ordens e as cumpriu. Em Alagoas
onde alguns de boa~fé, outro de má-fé o colocaram. Essa
todos têm conhecimento disso. Alagoas, como V. Ex~ bem
situaÇão está beneficiando os exploradores e prejudicando
sabe, é um Estado pequeno, todos se conhecem e sabem
~Xtremamente este País. Queira Deus que acabemos logo com
das virtudes e defeitos de todos. Essa Senhora é uma pessoa
ISSO, para a tranqüitidade da Nação brasileira e a de todos
da melhor qualidade. De uma dedicação à família Collor de
nós_. Agradeço o seu aparte.
Mello sem precedentes. Quando leio nos jornais que o PresiSr. Presidente, neste momento é preciso que todos se
dente vai abrir um inquérito para punir esta senhora, Senador
unam ao derredor da pessoa do Presidente, prestando-lhe
Ney Maranhão, confesso que tremo nas bases. Porque, conheque esta senhora tem tido para com essa família, principal- irrestrito apoio, p9is esta crise artificialmente montada aproveitam-na os aproveitadores de notícias falsas e os .especumente com o Presidente da República, é de e_s_tarrecer, sinceraladores das Bolsas. Esses já ganharam_ demais_ com a instabiw
mente. Portanto, não vamos querer culpar essa senhora. Não
lidade do País. Vamos pensar· hoje e sempre no Brasil, que
vamos querer transferir a responsabilidade para os pequenos
ao partido dos inconformados e seus sequazes à opiniãO públiw
auxiliares. Não vamos querer poupar a figura maior, que em'?3 e a maioria silenciosa, como muito bem registrou o Ibope,
prestou tanto poder para que pessoas tivessem influências
Já deram seu recado: estão com o Presidente. Deixemos o
enormes nos maiores estabelecimentos de crédito dest_a·Naw
Presidente em paz para que trabalhe muito e eficazmente
ção, nas maiores empresas do Pafs.
pelo nosso País.
Não vamos querer transferir para Cláudio Vieira,- pãra
Ana Acioli, que são pessoas que só estão pagando um preço
O Sr. Aureo ~eUo - Permite-me V. E r um aparte?
pela lealdade, pela dedicação, pelfl estima que têm à figura
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, llobre
do Presidente da República. Há dezoito anos. esse.. pessoal
Senador Aureo Mello.
presta serviços a essa família. É o maior absurdo,, "Senador
O Sr. Aureó :Meuo -Senador Ney Maranhão, essa_ maio-__
Ney Maranhão! E _conhecendo, -como conheço, o_·sentimento
ria silenciOSa ·à qual V. Ex• se refere e que foi pesquisada
de justiça de V. EX~, sabendo, como eu sei, que V. Ex" sempi:-e
e asSinalada pelo Ibope, foi detectada depois das declarações
se bateu pelos mais fracos, que· V. Ex~ tem cOragem cíVica
çlo motorista. A cifra õu 3 quantidade de pess_oaS que foi
e pessoal, tenho certeza de que chegará à mesma conclusão
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assinalada pelo DataFolha foi mensurada antes das declarações do motorista. A pesquisa do Ibope é de hoje, é uma
pesquisa atualizada; ela foi assinalada depois das declarações
do motmista e revela, portanto, que eles são estão levando
a sério esse homem de caráter dúbio, que somente dOis anos
depois, muito tempo depois--é qUe vem com essás acusações
e essas assacadilhas que, na minha opinião, não 6st3belecem
a verdade. Um motorista, na sua nobre profissão, tem pOr
pecualiaridade ser discreto, guardar segredo e ser sóbrio. Mesmo que houvesse qualquer coisa que pudesse significar uma
incriminação, a obrigação dele, então, seria im<!dia~amente
denunciar e não fazé-lo muito tempo depois. O ·motorista
é quase como um padre confessor. Quantos homens. quantos
cidadãos ficam à mercê da discriÇão de um motorista quando
vão ter seus encontros amorosos em lugares secretost Jmaginem se o motorista _saísse dali e fosse contar para a ·mulher
do sujeito onde ele estava àquela hora! Então, o motorista
tem um pouco de padre confessor. E e_ssa av~riguação do
lbope foi ullfa aveiig)Jaç~o recente, e riãq a.q~eriótr .co,.mo é
a do DataFolha ·que ocorreu quando o niotori_sta 3inda não
tinha se manifestado. Era só isso que eu tinha a dizer.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Aureo ~lio, quero agradecer o aparte de V. Ex• e complementá-lo. Esse motorista é muito_ desprendido. Pediu demissão de um empreguinho
em que mordia 1 milhão e quatrocentos mil cruzeiros, um
apartamentozinho de graça, e ainda não teve nem_ t~_mpo de
buscar o Fundo de Garantia, e ·oUfraS -coisas_a_que tinha direito
na área trabalhista. É um rapaz muito desprendido.
.
O Sr. Aureo MeDo- Pelo jeitõ ele não está nem preocupado com isso.
O SR. NEY MARANHÃO- É muito desprendido. Saúdo
esse motorista. Concofdo com V. E~
O Sr. MarCO Maciel - Senador Ney Maranhão,_ permite-me V. Ex" um aparte.
O SR. NEY MARANHÃO -Com muito prazer, nobre
Senador Marco Maciel.
O Sr~ MarcO Maciel- GOStaiiã de inicíar o meu ·a(farte,
nobre Senador Ney Maranhão, cumprimeritândo V. EXi' pOr;
neste instante, trazer uma palavra sobre fatOS qUe a sociedade
está agora a discutir. E V. Ex~ trás uma contr'ibuição, extremamente afirmativa, tenlárido; como eu acho qllé se impõe rieSte
momento, situar os fatos na sua exata diiD:ehsão e. na,_ sua
exata proporçã-o. AliãS:, V. Ex~ sitl.iotf muitO bem como a
percepção popular processa essas notícias. E a prova do que
V. Ex~ afirma foi o levantamento feit<i p"elo lbope, qu·e deixa
bem claro -como o povo tem discemiirieittõ e COmO ele sabe
distinguir calaramente as coisas._
O SR. NEY MARANHÃO - Note bem, Senador, que
obteve tal resultado apesar de toda a propaganda e o escândalo
que se estava preparando com a revista IstoÉ.
O Sr. Marco Mac_iel- Exatamente! Quero, nobre Senador Ney Maranhão, iniciar meu apa-rle cu-mprirrtentandowo
por essa defesa oportuna e adequada que V. Ex' faz. De
outra parte. gostaria de dizer duas coisas que me parecem
importantes. Em primeiro lugar, deSde o lnicio ·o Governo
do Presidente Fernando Collor de Me!lo fez_ _questão de dizer
que o _Congresso, em sua soberania, devia conduzir a CPI.
Em momento algum (e ninguém poderá falar nada em contrário) houve qualquer manifestação que viesse cercear, limitar
os trabalhos da CPI ou sequer dificultar quanto ao ofereci-
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roemo de document~s.e q~tro~papéis. Eu mesmó vi providências, muitas das qu~is__ q pn?prio Poder Executivo Federal,
por instrução do presidente da República, antecipou-se em
adot_ar. Veja V. E~ co~ que. transparência e liberdade, podemos assim dizer, se opera todo o desenvolvimento dessa_ CPI.
E vou mais além, eu diria que ~ a1g9_ qua~e sem preceqe_ntes
na história republicana brasileira. Em segundo lugar, o Pr~i
dente Cbllor tem dito e .reHerado que deseja ver a apuração
dos fa~os em_toda ª-'~u(!. .e~t.ensão, inteireza e integralidade.
E tem correspondido a isso com fatos, que pÕdirrl ser apalpados compulsando autos de processos que ele mandou ou deternliiiOu___ qUe se fize_sSem, quer na Receita Federal, quer no
Departamento da Polícia Federal. Então, não são afirmações
gracios_~s. são palavras que se compatibilizam com ação, ação
concreta, real, visível. Devo também: dizer a_ V, Ex~, nobz:e
Ne}']\.-filrànhãú_._qUe áclto que_õ ~:riStârif~ _que·est<iiriOS mendo
é uni iilstante para que busquemos· também d3r nossa ç(mtribuição-à consolidação das instituiçõeS.
- ·
. _:Jj SR. NEY MARANHÃO·..,. É exatal)lente essa a nossa
preocupação.
O Sr. Marco Maciel - E is~o passa naturalmente por
conduzirmos os fatos nos deviOos tern:ros. Há mujt_a gente,
a essa altura, querendo desviá-los do seu rumo com outros
interesses, alguns notórios. Sabemos que este ano, coinei-_
dência ou, como diria um aforismo francêS, pour caus'é, é
um ano eleitoral e, se puder, alguns tiram dividendos econórriicos na especulação e outros tiram dividendos. políticos afra-vés do voto. E_ é neceSSário também que nos vacinemos tom
relação a isso. Nós desejamos a apuração dos fa_tos;
O SR. NEY MARANHÃO -Todos nós.
O Sr. Marco Maciel- Ninguéll) aqui deseja, essa é minha
posição e creio que é também de to.dOs- O!:i nosSos. colegas,
outra coisa que não seja a apuração _dos fatos e a. punição
dos responsáveis. Então, estamos à vontade_ para defender
aqui c}tie 6Ssas coisas corram com a il3.tui'ãl is_enção, sem bUtros
interesses que não aquele da exata apuração dos· fatos, que
a eles não se sobreponham interesses, quer dos especuladores,
dos atravessadores, nem daqueles ·que desejam extrair diVidendos eleitorais de fatos que estão sob a apreciação do Judiciário e sob oS olhos cravados do Ministério Público, _quer
tambéqi sob a apreciação de urna instância que não é judiciária:, tna:S pólítica, mais que parã isso foi legalmente constituíd_~.
que é a CPI que se encontra-funcionando no Congresso Nacional. Por isso, acho que V .. Ex~ traz hoje uma contribuição
ao contencioso-que se formou no Congresso, mas que -estálevando que à Nação também convém que is~o aconteça sobre
. esses assuntos, se posicione. Cumprimento-o e digo que por
esse caminho V~ E~~ dá uma contribuição muito importante
para que os fatos aflorem, paTa que a verdade afinal triunfe.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Marco Antônio
Maciel, V. EX" como Líder do Governo, como homem que,
apesar de moço, é urna das figuras principais da política brasileira, pela sua competência e seriedade, conhecedor profundo
dos homens públicos deste País, e pelos cargos que V. Ex•
já ocupou.
A palavra de V. Ex~, neste instante. neste aparte a este
Senador. é muito importante pda credibilidade. Y._ Ex~ sistetizou exatamente o que esperam ospolíticos, aqueles que têm
responsabilidade para com esse País, aqueles que desejam
a paz para as fami1ias_ brasileiras e aqueles que querem ver
exata e rapidamente esse problem'a esclarecido.
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Complementando, nobre Senador Marco Maciel, o povo
brasileiro que vem acompanha:ridõ~ passo- a _passo; esses 30
dias onde a nação brasileira está íri'tfaíiqU.ila. Ontem, depois
de serem publicadas as declarações em manchete, na revista
ISTOÉ, a maioria silenciosa do povo brasileiro já OOnieçou
a sinalizar que não adianta preparação de um golpe de Estado,
porque nós riáo aceitamos isSo, porque ·o põ\ro i:J.ão aceita.
Assim sendo, Senador Marco António Maciel, eu agradeço
a V. Er pela contribuição a este pronunciamento.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Permite-me V. Ex• um
aparte'?
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço com muita~·atençâo
o Senador Garibaldi Alves Filho.
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Ney Maranhão,
também sou um daqueles que me filio ao lado de todos os
que admiram V. Ex• pela coerência, pela correçào e pela
lealdade.
~~
O SR. NEY MARANHÃO -Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Garibaldi Alves Filho - E a despeito de divergências com relação as suas colocações, eu, entretanto, queria
ouvir de V. Ex•, no final de seu pronunciamento, já que
V. Ex' participa da CPI que apura o caso Paulo César Farias,
um depoimento. Na qualidade de líder do Governo, na qualidade de participante desta CPI, integrante dela, gostaria de
saber se realmente os fatos ali estão sendo conduzidos dentro
da expectativa que a opinião pública brasileira tem, com a
devida seriedade, com a devida isen_ção, tanto da parte dos
membros do Governo -como -os -da Oposição. A ess_a altura
não irei, realmente, entrar no mérito das suas palavras, das
suas apreciações, mas queria ouvir de V. Ex~ este depoimento,
porque eu acredito que ele possa tranqüilizar toda a opinião
pública diante da responsabilidade que V. Ex• tem.

O SR. NEY MARANHÃO -Senador Garibaldi ALves,
no início, V. Ex• há de concordar que, antes da gravação
do Dr. Pedro Collor de Mello e que foi publicada na íntegra
pela Veja, a tendência do Congresso ·era ãpreC:iar o fato, claro que o Congresso Iiâo poâia ficar fora do contexto como
pulmão do povo, não podia ficar fôra -de maneiia alguma
diante dos acontecimentos e tinha que tomar parte direta
no que estava ocorrendo.
__
·Então, a opinião dos líderes e do Congresso era- a de
ser criada uma comissão de alto nível, vamos dizer, os líderes
para acompanhar passo a passo as investig3ç6eS Da- área do
Executivo onde elas estão sendo ralizadas por dois homens
sérios, competentes e respeitados pela Nação,- o ProcuradorGeral e o ex-Ministro do Supremo, Célia Borja. V. Er deve
saber que o governo, na questão do Sr. Paulo César Farias,
há 6 meses, já -estava sendo investigado através _d_a__R_eceit_a
Federal e essa investigação precisa ser sigilosa.para que possa
ter êxito. O_ Congresso acompanharia todo esse trabalho, e,
se sentisse que havia '"corpo mole", se não houvesse uma
investigação precisa, então, criar~se-ia a Comissão Parlamentar de Inquérito.
Porém, com a publicação na revista Veja daquela gravação do Dr. Pedro Collor, houve uma emo-ção e a CoiniSsão
foi criada dentro dessa linha.
No início, Senador Garibaldi Alves Filho, a Comissão,
quando começou a ouvir o Dr. Pedro Collor, o Sr. Paulo
César Farias-e outros mais, a nlaiona··aa-op-OslÇão não levou
à CPI qualquer dado que contribuísse para a apuração dos
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fatos, que justificasse a sua criação para investigai:" as declarações do Sr._ Pedro Collor quanto à pessoa do Sr. PC Farias.
Todas as perguntas- quase seni exceção ....:._foram na teitfativa
de ligar o Presidente da Repúblida a essas personalidades.
Essa era a minha opinião. Concordo com-v. Ex~ que, hoje,
a Comissão Parlamentar de Inquérito está se sitUando dentro
de uma linha de equilíbrio, eqüidistante, em que todo o Brasil
está olhando para ela. Acredito que todos os seus membros,
sejam da Oposição oU do Governo, têm -interesse de apurar
os fatos.
É essa a resposta que dou a V. Ex~ ou seja, a Comissão
Parlamentar de Inquérito está se comportã.ildo à altura daquilo
qúe ·o Congresso delegou aos ~~us !~pre_sentantes que lá estão
trabalhando. Era a resposta que tinha para dar, honestamente.
porque, do contrário, estaria sendo incoeren_te com a minha
pessoa.
O Sr. Pedro Simon-- Permite-me V. Ex·-um aparte?

Ci SR. NEY MARANHÃO .:... Ouço o Senador P<'oro
Si.ri:toh.
O Sr. Eduardo Suplicy - Em seguida, também peço
~~ _aparte a V.· Er
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, depois
de ouvir o Senador Pedro Sinlon.
O Sr.'Pedro Simon- Nobre Senador, quero felicitá-lo,
porque tenho escutado, permanentemente, aqui neste plenário, afirmativas realmente simp~ticas a V. Ex•
O SR.• NEY MARANHÃO -Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon - Basicamente pela sua coragem.
Onde quer que eu vá, quando se pergunta: e no Senado'?
A resposta é exatamente esta: "Lá está aquele Senador de
Pernambuco defendendo, vestindo a camiseta e fazendo a
defesa do Governo do Senhor Collor.
O SR: NEY MARANHÃO - Atéo dia em que acreditar
em Sua Excelência, senador.
O Sr. Pedro Simon- Essa é uma _atitude bonita de V.
Ex• Tenho certeza de que V. Ex~ merece o respeito de todos
·por causa disso. Numa hora em que as coisas estão mal, geralmente as pessoas_ terminam abandonando o navio e V. Ex~
está defendendo sua posição. Mas, sou obrigado a dizer, priID.eit'O-que Concordo com as afirmativas finais do depoimento
de V. Ex\ que foi o que ouvi, pOis chegUei agora ao plenário.
R~almente, V. Ex~ afirma que na CPI há um amplo- ambiente
de- respeito recíproco. Eu falava, ontem aqui, ein aparte ao
Senador Eduardo Suplicy, que vivi dois momentos que me
chamaram atenção: quando o Embaixador, Chefe da Casa
Civi1, fez o seu d_epoimento·e, num determinado_ momento,
o Deputado Eduardo Mascarenhas, do PDT, terminou pOr
fazer um elogio a S. Ex~, que se emocionou, falou e terminou
sendo aplaudido qUase por todos que estavam lá. E todas
as pessoas que a S. Ex~ se referiram, o fizeram com os melhores
elogios reconhecendo a sua pessoa, a sua seriedade, a profundidade da representatividade daquele homem. Ontem aconteceu a mesma coisa. Independente das posições contrárias
ou favor_áveis, houve sentimento de respeito com relação àquele trabalhador. Pode-se divergir. Há pessoas que acham muito
estranho que, nos dias de hoje quando não se consegue trabalho, há muito desemprego, que um cidadão que, tendo um
~mprego no qual percebia 1 milhão e 300 mil cruzeiros e
uma moradia, de repente abre mão de tudo isso e vem dar
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as declarações que deu. Uns acham que ele foi traidor, outros
acham que alguém deve tê_-lo comprado. Respondo: primeiro,
não interessa a pess-o_a_dele, interessa é conhecer a veracidade
do que ele está dizendo, se é verdade ou não, se é vero_ssímil
ou não; segundo, acredito que, neste País, há pessoas simples,
humildes- e conheço muitas- que têm um padrão de dignidade, de ética, de seriedade e não significa que tettham ou
não- que se vender. Mas ele terminou, no final do seu depoimento, também sendo aplaudido. Tenho chamado a atençãO
e, ainda hoje declarava à imprensa, que me emociono na
CPI por estarmos conseguindo ter U!D ambiente de respeito
recíproco.
-

O SR. NEY MARANHÃO- Concordo cºm V. Ex•
O Sr. Pedro Simon- Mesmo· que lá pelas tantas um
deputado do PTB, seja mais enérgiCO; lá pelas tantas, um
deputado seja mais apaixonado, está havendo respeito mútuo.
Não vejo na CPI, nem o Senador Eduardo Suplicy ou quem
quer que seja, inventar fatos-. O que chama a atenção na
CPI é que estamos sendo conduzidos pelos acontecim-entos:
Quer dizer, por que se está-investigando agora as ~espesas
da Casa da Dinda? Foi alguém qUe inventou a casa d_a Dinda?
Eu a conheço. E já há muito tempo, naquela tribuna, lamentei
que o- Presidente da República não estivesse morando no Palácio do Planalto, que era o lugar onde Sua Excelência deveria
morar.
O SR. NEY MARANHÃO- Por opção, Senador.
O Sr. Pedro Simon - Mas, na veT4ade,_ pa_re~-~e que
um deputado do PT_ e o Senador Eduardo Suplicy, apresentaram um requerimento há tempos, para sà_ber quem pagava
as despesas da casa da Dinda. Agora, na CP!, não foram
os parlamentares que quiseram investigá-la. É que, de repente, uma revista publica que o motorista da secretária do Presidente da República fez uma série de denúncias, as quais São
da maior importância investigarmos. Repito, quem iniciou
esse proceso foi o Sr. Pedro Collor de Mell9t irmão do Presidente da República. V. Ex~ há de convir que quando o·ii·m.ãO
do Presidente, perante à Nação, anuncia fatos como esses,
partimos -do princípio, que pode ser a emoção; pode ser a
raiva, pode ser a inveja, de uma tese de qu~ 9 irmão do
Presidente da República não estaria a inventar; que estaria
a contar fatos que teriam u-ma- certa verossimilhança. Tanto
isso é verdade que, por unanimidade, todos os Partidos, do
Gov.erno e da Oposição; coricordaram em criar a CPI. Não
foi apenas a Oposição:- tõdos os Partido~ d.o Governo e dã
Oposição houveram por bem criar a CPI. Depois veiO _o Sr.
Renan Calheiros .. Um perdedor? Um perdedor. Um derro-tado? Um derrotado. Mas era o Líder do Governo. E o que
ele conta são fatos da -época em que era- Líder do Governo.
Depois veio o cidadão~ que foi o homem que o Presidente
Fernando Collor escolheu para Presidente da Petrobrás. Saiu?
Sa:iu. Houve atrito? Houve atrito. Houve ressentimento? Houve ressentimento. Mas, ele conta fatos da época em que era
Presidente da Petrobrás. E, tanto o Sr. Renan Calheiros quanto o Presidente da Petrobrás, contam fatos que não estão
inventando agora, que eles contaram à época, ao Presidente
da República. Eu assisti, ninguém me cOntou, a -entrevista
do Sr. Renan Calheiros no Prog!_ama dq Jó "Soares·,--pàssado
há dois anos. Assisti e tenho cópia desse pronunciamento.
Há d_ois anos o Sr, __Renan Ca~beii-Os, il.o prógra.ma do Jô
Soares, dizia, às vésperas do segundo turno, tudo o que está
dizendo agora. Tudo o que disse, na entrevista da Veja, disse
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há dois anos. E há uma publicação da Veja. Tudo o que
o ex-Presidente da Petrobrás está dizendo agora, 4isse, e a
imprensa publicou,_à época em que ele renunciou à Presidêncía da Petrobrás. Estou dizendo isso porque são esses
fatos (]_ue estão motivando a CPI_._ Tenho çhamadoa atenção
e insistO,- lião vejo pcrr onde ando e nem há um slstenia de
imp.iachment ou de golpe contra o Presidente Fernando Co-llõr. Não sinto, na CPI, nenhum ambiente dessa _nature~.
Senti, isso, na História, em 1954. V. Ex~ Conheceu. Ero1954,
armaram um esquema_ para derruba~ o Dr. GetúliO Vargas.
O SR. NEY MARANHÃO -senador.

Esse filme nós já vimos,

O Sr. Pedro Simon - O Cáfé Filho. em 1954, estava
no esquema, com os militares, para derrubar o Presidente
Getúlio Vargas; havia o esquema da derrubada.
O SR. NEY MARANHÃO- Mas, V. Ex• há de concordar
que, não na CP!, fora dela, a imprensa falada, escrita e televiSionada fala em impeachment para destituir o Presidente da
_República. Isso V. Ex• há de cqnçorda~.
O Sr. Pedro Simon- Em 1954_não hariª nada._ Inventaram que havia. Foi o Sr. Gregório que fez uma besteira
e terminaram matando o Coronel Vaz, dando um tiro no
Lacerda e o Dr. Getúlio, que ·nada tinha a ver com isso,
pagou o preço. Mas pagou o preço porque o esquema era
para derrubar o Dr. Getúlio. E em.l964 havia um_esquema
·para "derrubar o Dr. João Goulart.
O SR. NEY MARANHÃO- E naquele tempo- V.
sabe - a imprensa era controlada por cartéis; a televisão
era uma coisa difícil e hoje o Presidente da República, urna
autoridade, fecha em cadeia e fala com o povo diretamente.
Isso é .uma grande vitória da demo~racia, onde o povo acompanha passo a passo o que acontece à Nação. Naquele tempo
~ Dt. Getúlio Vargas ficou cercado. V. Ex~ sab~ da luta da
Ultima Hora, conhece muito bem.
O Sr. Pedro Simon - Em 1964 havia um esquema para
derrubar o Dr. João Goulart ..
~x•

O SR, NEY MARANHÃO - Correto.
O Sr. Pedro Simon --Então, o Lacerda fez o que fez;
o esquema era para derrubar o Jango.
O SR. NEY MARANHÃO -Não só derrubar o Jango,
mas no Cone Sul caíu o Brasil, caiu a Argentina, caiu O Chile,
~iu o Uruguai, -po_rque era: um esquema ~nternacional.
O Sr. Pedro Simon - Hoje o esquema internacíortal é
de democracia.
O Sr. Ney Maranhão- Clãro! Hoje o_ muro __ de__Berlim
é a União Soviética.
O Sr. Pedro Simon- As pessoas estão criticando o Dr.
Brizola e tenho dito: o Dr. Brizola está assustado com 54
e 64. Na verdade, ninguém quer ditadura neste País, ninguém
quer golpe neste País, ninguém está pensando e-m derrubar
Q_ Governo porque quer derrubar o Governo. A CPI e nós,
queremos investigar ã verdade.
O SR. NEY MARANHÃO - Correto, Senador ..Estou
de acordo com V. Ex•
- - O Sr. Pedro Simon - Quero que V. Ex~ entenda os
f~tos._ Tanto a Veja _quanto a Isto~, por mais dura que seja
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a campanha delas, não estão inventando. A imprensa não
está inventando.
. .....__ .

O SR. NEY MARANHÃO' --Senador, algumas coisas
são- deturpadas.
O Sr. Pedro Simon- Quando alguém sobe aquela tribuna
para falar ou trazer fatos não está inventando. Os fato_s e~is-:
tem.
O SR. NEY MARANHÃO -'Deturpam alguma coisa,
Senador, V. Er é um homem dos pampas e sabe a admiração
que tenho pelo povo gaúcho. Coincidentemente, falo através
da rádio do Mendes Ribeiro que tem ·uma graiide audiência
no seu Estado.
V. Ex~ sabe que desde muito moço, Deputado_ Federal,
o meu guru está num retrato no meu gabinete - não sei
se V. Ex~ viu, o lendário _General Flores da Cunh~. gaúcho,
a quem todos tínhamos respeito. Demos a ele uma placa de
ouro, quando Deputado Federal, no Rio de Janeiro, por ser
o Deputado que mais defendia a prerrogativa dos Parlamentares, era o decano dos parlamentares. Daí a admiração que
tenho pelo povo gaúcho e por V. Ex•
~
Mas, V. Ex~ há de convir quem uma ín:aioria silenciosa,
acompanhando isso passo a passo pela imprensa, às vezes
dá a entender que o Presidente está só. Mas o Ibope, ontem,
mostrou que o que muita gente pensava não ê verdade. A
pesquisa mostrou que o Presidente deve permanecer no poder,
portanto, devemos acreditar em_ Sua Exc.elência.
Senador Pedro Simon, dentro dessa linha é que temos
um cuidado e concordo com V. Ex~ que a CP! está abalizac;l_a
para apurar os fatos com equilíbrio. Não podemos permitír
que, amanhã, alguém queira deturpar esses fa~os lá dentro,
o que até agora não aconteceu, a não ser algumas faltas,
coisas que acontecem numa situação daquelas. E o caso, por
exemplo - o próprio Senador Eduardo SupJicy me declarou
- , quando um Deputado disse que o Líder do Bloco esteve
na casa do Sr. PC Farias, mas imediatamente Toi desmentido.
O Sr. Pedro Simon- ou alguém ontem, quando tentou
humilhar o orador.
O SR, NEY MARANHÃO- Claro! No todo, temos que
reconhecer que está existindo ali uma farnili_a u-nida para apurar os fatos que a Nação brasileira exige.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- V. Ex• já concluiu o seu
aparte, nobre Senador Pedro Simon?
O Sr. Pedro Simon- Eu cedo o espaço para o Senador
Eduardo Suplicy. É mais importante.
.. _ -~-0O Sr. Meira Filho- Senador Ney Maranhão, estou na
fila para aparteá-lo.
__

O SR. NEY MARANHÃO- Com multo prazei;-senador
Meira Filho. Tem o aparte o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador, concordo com
o Senador Pedro Simon: V. Ex~ tem aqui urna coragem inaudita, sempre se pronunciando cm defesa do Presidente Fernan~
do Collor de Mello, quase que em qualquer circunstância
estando ao lado de Sua Exceléncia ..-~
O SR. NEY MARANHÃO -Até o dia em que acreditar
em Sua Excelência, Senador. Acho que não vai acontecer
de eu deixar de acreditar no Presidente.
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O S.r. Eduardo Suplicy- O Presidente, hoje, respaldado
na pesquisa do Ibope, chegou a chamar a CPI de sindicato
do golpe. Não foi assim?
O SR. NEY MARANHÃO --Não vi isso, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy- Essa notícia foi-me transmitida
pOr um jornalista.
O Sr. Meira Filho- Ê coisa do BrasiL É "O disse-me-disse.
O SR. NEY MARANHÃO .,... Como é, Senador Meira
Filho?
-o Sr. Meira Filho- O disse-me-disse estraga o Brasil.
O SR. NEY MARANHÃO São as aves agourentas.
O Sr. Eduard_o Suplicy - De qualquer maneira, .Sua
Excelência procurou respaldar-se no Ibope para afirmar que
está tranqüilo, à medida em que o/ovo estaria favorável
com a_ sua permanência no poder.
preciso ressaltar que
essa pesquisa foi feíta logo após o seu pronunciamento, colocado em cadeia _nacional. A população brasileira, que está
acompanhando passo a passo essa Comissãn Parlamentar de
Inquérito, não tem ainda, em profundidade, o conhecimento
de tudo aquilo que já Iõi apuradO~ejam os indícios, sejam
as evidências, as testemunhas. Em especial, por ocasião dessa
pesquisa, não havia, ainda, o depoimento do Sr. Francisco
Eriberto Freire França, caracterizado, segundo todos que o
ouviram, pela honradez, pela dignidade, pela simplicidade,
pela objetividade de suas palavras. Consid_ero importante que
V. Ex• que, até há três semanas, fazia uma avaliação de que
- a CPI não deveria existir ...
O SR. NEY MARANHÃO - No início dela, eu concordava.
O Sr. Eduardo Suplicy -Agora V. Ex' conoorda que
ela está desvendando fatos importantes e avançado.
~ O SR- NEY MARANHÃO- Está havendo um equih'brio.
Antes não havia.
O Sr. Eduardo Supticy - E V. Ex• considera que está
bavendo um equihbrio.
O SR. NEY MARANHÃO - Antes não.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. EX" concorda que esteja
havendo serenidade, imparcialidade na forma comO, no-Seu
conjunto, a CPI tem procedido. Acabo de vir do Banco Central, em visita ao Sr. Francisco Gros, acompanhando o Presidente BenitO Gama, onde fomos muito bem recebidos pelas
aut9ridades daquele banco. Eles irão forriecer as informações
solicitadas pela CP!.
~~O SR. NEY MARANHÃO - Aliás, Senador Eduardo~
Suplicy, o Governo, quando do problema do IN-SS, abriu
todas as portas- para apurar os fatos.
Isso está acontecendo. E eu louvo V. Ex~ quando fala
da maneira como o Presidente Francisco Oros_ está colaborando.
·
O Sr. Eduardo Suplicy -Mas, V. Ex• há de convir que
as evidências já somadas, colecionadas nesses quase trinta:
dias desde o início dos trabalhos da CPl, são no sentido de
caracterizar uma ação relativamente.ao Sr. Paulo César Cavalcante Farias, -ql!-e mostra um procedimento muito estranho.
Ele, por exemplo, veio à CPI e disse que não tinha um relacionamento tão próximo com as autoridades do Govermo Federal. As ligações telefónicas feitas pelo seu escritório _'!_e São
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Paulo mostram o númem de ligações, cerca de dez por dia,
em média, para a Presidência da República, para o Ministério
da Saúde, para o Ministério da Ação Social, para o_ Ministério

da Economia, para a Presidêncía do Banco do_ Brasil, para
os lugares onde eram liberados os_ cr_éditos, para a ~~esidtncia
da Caixa Económica Federal, para a Presidência da FUNCEP,
todos os organismos, exatamente, onde se detectam suspeitas,

os indícios de que agia com extraodinária freqüência j~nto
a empresários, relacionados a liberação de projetas, de recursos. O f3.to desse senhor ter aumentado a sua fortuna, extraor-

dinariamente, a ponto tal de, ele que pagava ao Impo-sto
de Renda em torno de 100 mil dólares por ano, até 89/90,
vir a pagar este ar;to 1 bilhão de meio de dólares, ou 3 bilhões
e 800 milhões de cruzeiros, tudo isso faz com que haja uma
convicção de um procedimento inadequado, e a CPI ainda
vai apurar mais concretamente isso. Mas, nessas últimas semanas, em especial o depoimento do Sr. Eriberto Françã., na
sua simplicidade, mostra que houve algo bastante estranho.
O fato, Senador Ney Maranhão, de, por exemplo, a Sr~ Ana
Acioli, em sendo secretária particular do Presfdente da República, movimentar cerca de 250 milhões de cruzeiros por mês
para fazer despesas, segundo o_ seu depoimento, relatado pelo
próprio Presidente da República, para ·pagar as--despesas de
Sua Excelência ainda sem saber qu-e- a quantia era dessa natureza, tão grande, como explicar isso? Será que- ri _Sr. Cláudio
Vieii:'a móVünenta- opeiilções com resultados finartceiro.s que
chegam a somar valores dessa ordem? Tud? isso f~ _c'?~
que as dúvidas aumentem. Claro que esperamos que o Con:.
gresso Nacional, em especial a CPI, apure tais fatos ser~~ente=
e da forma mais eficiente possível.
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()SR- NEY MARANHÃO- Ouvi que V. Ex• disse <jue
.A_na Acioli recebi_a Cr$250 niilhões para pagar as ~antas
do Presidente dã República. Esse dinheiro é da conta da S~
Ana Acioli ·e não da conta dÕ Presidente; é isso que não
quero que se misture. O Presidente vai provar que o dinheiro
que ele ganha e que recebe de rendimentos é que pã.ga aS
despesas de sua casa.
Então, como acabei de falar, vamos confundir, mas não
vamos_ misturar.
O St~ Eduardo Suplicy ___:Mas V. Ex~ lembra-se_, certamente, que, na terça-feii-a, o Presidente mostrou uma carta
da Sr- Ana Acioli onde dizia que pagava as suaS cOntas, e
essa cOnta, como foi revelado, movimenta Cr$250 milhões;
talvez para pagar outras coisas, então.
O SR. NEY MARANHÃO- Mas o Presidente transfere
um tanto- de dinheiro para que ela pague suas contas. Isso
vai ser apurado direitinho. Vamos aguardar os acontecimentos.
O Sr. Eduardo Suplicy - Aguardarei.
O SR- NEY MARANHÃO- Agradeço a V. Ex•
O Sr~_Meira Filho- V. Er me perniite Um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex• com muita
··
atenção.
~Sr'

O Sr. Meini Filho- Nobre Senador, não vou dizer,
como disse o Senador Eduardo Suplícy, que V. Ex~ pratica
um ato de" coragem ao defender o Presidente da República.

O SR- NEY MARANHÃO - Esto<dazendo justiÇa, no
O SR. NEY MARANHÃO - SenadJ>r Eduardo Suplicy, . meu entender, nobre Senador.
não entendi bem. V. E~ disse que a despesa do Presidente
O Sr. Meira Filho- Acho que o plenário do Senador
é da ordem de Cr$250 milhões?
não~ e-lugar para valente. Acredito que temos _o dever cívico
O Sr. Eduardo Suplicy- Não; o movhnento na conta
di defender a figura Presidencial, o Presidente eleito por 35
daS~ Ana Acioli, no mês de maio, segundo revelou a imprensa
milhões de brasileiros, porque se entrarmos nessa onda de
hoje, foi cerca de Cr$240 milhões. E esSa cOnta, de acOrdo
acusações infundadas, também o nosso mandato corre perigo.
com a carta divulfada pelo Presidente da República, era para De repente, qualquer um nos acusa e vamos perder o nosso
pagar as despesas pessoas de Sua Excelência e despesas com mandato? Acho que há uma precipitação nisso. Aliás, quando
a Casa ·da Dinda. A imprensa revela, hoje, qUe no mês de
V. Ex~ começou a falar, eu estava copiándo, para um trabalho
maio essa conta da senhora secretária particular do Presidente
meu, um artigo do Professor Miguel Reate publicado na Folha
girou em tomo de Cr$250 milhões. Não estou fazendo julga- de S. Paulo. Ninguém discute a autoridade e o saber jurídico
mento de valores, mas dizendo que há dúvidas que devem
do Professor Miguel Reale.
ser esclarecidas.
O SR- NEY MARANHÃO - E o respeito que todos
O SR. NEY MARANHÃO- Senador, !Íá um adágio
nós temos por ele.
popular no Nordeste que diz: "Confunda, mas não misture".
O Sr. Meira Filho - Aproveito para pedir que a C3Sa
V. EX~ está dando a entender que essa comta é do Presidente.
tranScreva,
neste meu aparte, um pequenó trecho que achei
Essa conta a que V. E~ está se referindo aqui- e acredito
primoroso deste artigo do Professor Miguel Reale. Diz: "Se
na sua palavra e nas suas informações - é da S~ Ana Acioli.
a CPI colher elementos indicativos do envolvimento do Pálacio
O Sr- Eduardo Suplicy - Que por sua vez ...
do Planalto, poderá acontecer a instauração do processo de
impeacbmePt _1revista na Constituição. E necessário, entretantó; niuitu cUidado para não se inS~alar um macarthismo
O SR- NEY MARANHÃO =lls()ero,Senaâor. Á éontã
caboclo, coni perseguições infundadas, acusações levianas ou
do Presidente é outra coisa. V. Ex~ precisa sâber que isso
fruto de vinganças, tachando-se, até prova em contrário, este
vai ~er esclar:cido; V. Ex~ não vai perder poi esperar. O
ou aquele com o homem do PC. Devem se·r exigidaS provas,
Presidente vai provar que <:i dinheiro que tem, o dinheironão bastando a sensação da ocorrência de crime, em inatlique ganha, o dinheiro das poupanças paga as despesas da
missível impressiOnismo penal. Repudia-se o cangaço de colacasa da Dinda. Não vamos confundir para não misturar pbr
enquanto, Senador.
rinho branco. Nem em 1954, Com Getúlio e as investigações
da República do Galeão, acusações se aproximaram tanto
. O Sr. Eduard_o Suplicy- Mas V_. Ex~ ouvi~- bem Õ_que
do Palácio do Governo. Ê ho:ra, entretanto, de chamar a
drsse o Sr. Francisco Eriberto de França; eu estava perto
atenção da Nação, de mostrar maturidade política e enfrende V. Ex•
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tarmos a crise sem les_ão à derQpq~çia e aós dire-itos_ lilâivid_ente peça uma licença de 6 meses; porque Sua Execelência
duais". Eu eStou, ipsis literis, ao defender aqui a figura Pre·si::. - ·eSta ãtrapã.Iharidõ. Pelo contrário, Sua Excelência está· a prestigiá-la e deseja que os fatos denunciado_s sejam apurados. O
dencial do Presiden~e C()llor, de acordo com as palavras do
ilustre Professor e advogado Miguel Reate._ Eu di:>ii parabéns
Presidente não compactua com corruptos, ladrões e safados.
a V.~ Não estamos aqui para dar demonstração de valentia.
Sua EXcelência quer que os fatos sejam apurados, mas a CPJ
Corno disse recentemente o Sen-ador Jutaby Magalhães, cq_mo
não está nesssa direção, está se. d_esviando para _só atingi-lo
disse também o ilustre Senador Pedro Sírnori: esta é- a casa
pOliticamente. -E OóS sabemos os políticos que têm iriteresSe
do debate, esta é a Casa onde nós, que aqÜi~estamõs e rorrioS . en·catingi~lo. i<f é ·a futura suc~s_sãt? :·presidencial que está aí.
eleitos pelo povo, temos que passar tudo a limpo, mas- tudo
Sabemos até os que deram dinheií-6 Pai-a pãiàr aquele cidadão
dentro do critério.da verdade e da justiça e nâd_ ·aa caft!ill~; -_que esteve aí, ~ntem lá na Comissão, prestando o seu depoimento.._ Congratulo-me com V. Ex~, um. homem digno, que
0 SR. NEY MARANHÃO..,.- Senador Meira Filho, quero
vem aqui defender o Governo da República. Temos que defenincOrporai" ao meu prontihdamento. afora .Q-proriunciainento
der a democracia, porque, se continuarmos Qessa man~ira,
de Sua Excelência, o Senhor Presidente da RepUblica, o prosabe V. Ex', teremos, de roldã_o, que voltar ao passado de
nunciamento dos microernpresários na pesoa de seu ·sifidicato,
exceção·em que tivemos. Isso nós não queremos, e a grande
que representa 2,5 milhões de empresários, que véió hipotecar
maioria-- do povo brasileiro~ pelo seu pronunciaritento, pelo
solidariedade a Sua Excelência, e esse artigo do grande proIBOPE, está desejando que deixem em paz o Presidente da
fessor de Direito Miguel Reale.
Agradeço a V. Ex• o-opo:ftu-nõ aparte, que V. E,:o sintetiZa -República, para que Sua Excelência continue a trabalhar e
dar desenvolvimento e o progresso a este País. Estamos pasexatarnente o que a·maioria silenciosa do. pOvo brasileiro pensa
sando. por uma fase difíCil, estamos quase saindo das _nossas
ao_acompanhar atentamente as nossas posições aqUi: que ilós,
díficuldades. Creia V._ EX~ cjU:e, logo que este País fizer urri
os 22 parlamentares que representamos o Congresso NaciOnal
acordo
da dívida externa, irá ter desenvolvimento, progresso
na CPI, devemos ter cabeça fria e devemos julgar esses acontee ~cridib.iUd~de ~m.- tQQQ_.O mundo e virão,aqui-, trazer capital
cimentos com justiça.
para nos ajudar. Felicito V. Ex", não pela coragem, mas peloO Sr. Rachid Saldanha Derzi- Permite-me' V. Ex~ um
de.slemor, pelo espírito público qu·e teni porque ó Presidente
aparte?
da República em nada até hoje foi atingido e essa CPI até
hoje não tem uni fato_ contra o_Sr. PC J:arj.~. -:SoDl~.~te ·o
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço ó Senador Racbi Sal,
PT está lá a toda a hora apresentando requerimento para
danha Der:ii e, em seg~ida, o meu amigo Senàdor HugÕ N-apoleão.
· · -- --- ---- -- ·- ·
aparecer na ini-prensa:. Querem,·aparecer na imprensa, não
querem apurar fatos. O Sr. PC estã deScansando, já ~ncqn
O Sr. Rachid Sald.anhaDerzi- Nobre $enad.or Ney Matraram outro para ser acusado, como foi o Ministro Alceni
ranhão, estranho colegas terem dito a V. Ex~ que é um homem
Guerra, o Ministro Antonio Rogério Magri. Esqueceram um
de coragem porque vem aqui defender o Presidente da Repúe -o- outro e agora querem atingir o Presidente da República.
blica. Não. V. Ex! é um homem __de espírito público, sério
Isso é uma falta de patriotismo. Vamos deixar que o Presidente
e que conheço há_rn,ais de 2S,_aiiOS, aqui, n,o Parlamento_Nacioda República trabalhe com tranqüilidade para tirar o nosso
nal.
País das dificUldades e trazer a era -de progresSO e desenvolvimento que tanto merecemos.
O SR. NEY MARANHÃO- Do Palácio Tiradentes, desde os tempos de Deputado. - O SR. NEY MARANHÃO - Senador Rachi Saldanha
O Sr._Rachid Saldanha Derzi- Desde lá somos colegas
Derzi, agradeço o oportuno aparte de V_ Ex•, que traduz,
e, assim, conheço-O bem_ Essa sua atitud~_ ~ permanente,
em parte, aquílÕ que·a maforia silenciosa da Naçã_o espera:
em defesa de quem quer que seja. Mas, ne_sta hora, V. Ex'
a paz e o progresso- de que precisamos. É indispensável que
está a defender até o nosso País, para tirá-lo dessa onda de
o Senhor Presidente da República trabalhe em paz, haja vista
ataques que está fazenóo, principalmente, a imprensa contra
a peSquisa do m·OPE divulgada hoje, na qual es~amos vendo
o Presidente da República. V. Ex~ foi contra e:ssa ÇPI, como
amaiorfã apOia'ndo o Presidente contra essas calúnias. E espetambém o fui, não assinei. Também fui do mesmo ponto
ro - como disse anteriormente - que a Comissão Parlade vista de que devíamos nomear uma Comissão de Senad.qres,
mentar de Inquérito, que está dentro dessa linha, e para a
de parlamentares, para acompanharmos os inquéritos que esqual a Nação, o povo brasileiro está voltado, não faça injustiça;
tavam sendo feitos na Polícia Federal e na Justiça sobre o
_ao_ GOntrário, faça total justiça o maís rápido P()Ssível, evitando
caso PC Farias. Mas, não. A grande maioria quis logo fazer
que, amanhã ou depois, apareça qUalquer um e Seja co"nvocado
uffia CPI com intenção, exclusiva, de atingir o Presidente
para depor e manter esse fogo da incert~_za. E só quem ganha
Fernando Collor e náo o Sr. :EÇ Farias, que já está esqUecido,
com isso são os especuladores da Nação_ bras.ileira.
não lembram mais. Ele já está absolvido pela mai()ria dos
Agradeço a V. Ex•
parlamentares -que assinaram e pediram a CPI:-"POr eles, PC
O _Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex~ um aparte,
Faria já está absolvido. Agora, querem o Presidente da RepúSenador Ney Maranhão?
blica, uma outra vítima. Isso é o _Brasil que está pagando

caro por esses atos impensados de alguns políticos e d_a imprenO SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. Ex• com prazer,
sa nacional, que deturpam a grande maioria d~s ~atos. Precisa- .
Senador Hugo Napoleão.
.
mos apurar se, de fato, o Sr. PC Farias comel~M todo~ ·e;s.ses
crimes anunciados~ D_evemos apurá-los até o .fim, E a CPI
O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Líder Ney Maranhão,
haverá de ir até o fim! maS nãq coro_ .o objetivq somente
gostaria de, em síntese, oferecer às brilhantes explicações e
de atingir·o Presidente da República. Já pedem que·sua.E_xce<:tigilr:hentos. _de_ V._ Ex~ duas circunstâncias: uma ju:ddica e
lência remiiicie. Vierarit, ciriiCámeiite,- solicitar__que- o .Ptesi-. _--~ma política_ A _iurídica~·Iouvando-me no que disse o nobre
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Senador _Meira Filho ao ler a opinião do jurista Miguel Reale,
é que, se, porventura, viera a ser instalado um processo de
impeacbment- digo isso apenas para argumentar - ... _
O SR. NEY MARANHÃO- Compreendo. Senador.
O Sr. Hugo Napoleão --.;.nós, Senadores, seremos convertidos, de parlamentares, em ju_ízes. E como juízes--natur_<!_l-

mer e só poderemos emitir o nosso juízo de valor ao~ _fin(ll.
Tem -s que, primeiro, arialisar todos os fatos. Mas o que estou
vende.._ aqui é gente prejulgando.
_______ _
O SR. NEY MARANHt\0- Exataniente, Senador.
O Sr.. Hugo Napoleão - 1 irando opiniões e até faZendo
julgamentos antes que o- proce tso tenha o seu curso completado na Comissão Parlamentar de Inquérito. E um argumento
político: enquanto não houver a comprovaçãO de fatos ...
O SR. NEY MARANHÃO -Pressão psicológica, Senador.
O Sr. Hugo Napoleão- Exatamente_, Enquanto não houver,_como dizia eu, ~omprovação de fatos, cOmprovaÇão final
na Comissão Parlamentar de Inquérito, temos a obrigação,
para com o País. de ajudar na estabilidade deste regime democrático que não queremOs_ ténue, que -n:ãó queremos· frágil
e que, sobretudo, não queremos derrubado. Então, penso
que devemos manter a serenidade, contribuir e ~o laborar ç_om
as instituições brasileir"as. É hora de serenidade e cabeça fria.
·
Obrigado a V. Ex•
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Hugo Napoleão,
o aparte de V. Ex" como Presidente do segundo maior Partido
deste País, independente de dar sustentação- ao Presidente
Fernando Collor, é do político de bom senso, do_Congressista,
do representante do povo ·que quer o bem deste País. Seriedade, serenidade e justiÇa é o que ternos que fazer. Temos
que esperar que a Comissão Parlamentar de Inquérito dê
um veredicto dentro dessa linha em que V. Ex~ acaba de
me apartear.
O Sr. Hugo Napoleão- Agradeço a V. Ex•
O SR. NEY MARANHÃO -'--Uuçó o nobre Senador Raimundo Lira.
O Sr. Raimundo Lira -Sr. Senador Ney Maranhão,
gostaria de, neste aparte~ fazer algumas considerações. Propus
à Comissã_o Parlamentar de Inquérito que, da mesma forma
com que convidou para ser ouvido, o Governador Roberto
Reouião, também fosse convidado o Governador.Leonel Brizola. J'-1 T--:.r'·~· .1 pode des_conhecer, neste País, que o Govern~ ....vi L;.onel Brízola tem !_Jarticipado, como protagonista,
de todos os grandes ..:i:'~.,.o:Jios contemporâneos da política
brasileira.
O SR. NEY MARANHÃO _.:.... Toda a NaÇão -brasileíra
reconhece issO, Senador.
O Sr. Raimundo Lira - Em 1986, S. Ex~ foi a única
voz discordante, no País, denunciando que o Plano Cruzado
I não ia dar certo. E no fim, S. EX1' estava com a_razão,
tanto que a História rilostrou iSso. Em todos..os pronunciamentos_ que o Governador Leonel BrízOla tem feito, ·através
da imprensa brasileira, S. Ex~ tem denunciado que há um
complô, há uma organização para desestabilizar o Governo,
as Instituições do Pafs. São vários os fatOres, são vários os
grupos envolvidos; uns grupos políticos que não aceitaram
·a vitória do Persidente Fernando Collor; outros,-grupos econô-
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micos que não aceitam que a economia brasileira seja aberta,
internacionalizada, competitiva, onde a eficiência e_ -a tecno·
-Iogia sejam dominantes no funcionamento do setor prOdutivo
nacional. Alguns grupos empresariais mais retrógrados, mais
fortes e cartelizados não__aceitam essa competição, porque,
na realidade, o mercado interno brasileiro é o maior paraíso
que se tem notícia na história económica de todos .os países,
em todas as épocas: um mercado fechado, cartelizado e sem
nenhuma competição. Portanto, são forças divergentes, mas,
ne~te momento, segundo o Governador Leonel Brii:ola, convergente no_seu objetivo de des~s:tabilizar _Q País. Pr~c_isarno_s,
Seõ.'ador Ney Maranhão, ouvir a denúncia do Governador
Leonel Bri.Zola, para que, no futuro, não sejamos responsabilizados por não tê-lo escutado. Nesse sentido, peço o apoio
de V. Ex~ e de todos os membros da CP!, para que possamos,
mesmo contrariando a Bancada do .POT. ·que não quer om~lr
o se-u "GOvernadOr - segundo o próprio Deputado Miro Teixeira. não seria conveniente a vinda do Governador Leonel
Brizola para a CPI - , providenciar para que S. Ex~_ aqui
compareça, diante da denúncia gravíssima que faz ao País.
A própria história tem most.rá..do que, em vários__ episódios,
o Governador tinha razão.
O SR. NEY MARANHÃO- S. Ex• tem uma experiência
muito -grande também.
O Sr. RaimundO Lira - Quero ressaltar, sem qUereiser repetitivo~ que ti:itho recebido dezenas de depoimentos,
por telefone e pessoalmente, de pessoas do meu Estado que
a!"sistiram ao pronunciamento do Presidente Fernando Collor
de Mello, através da televisão, todos em absoluta sintonia
com os resultados constatados pelo IBOPE, ou seja; de que
uma maiOria expressíva .....:.. 70% -aprOvou o pronõticiam"eri.tO
de Sua Excelência. Por outro lado, tomei conhecimento, inclusive através do ilustre Senãdóf Pedro Simon, de que, pela
última pesquisa divulgada com relação à CPI, 75% dos entrevistas não acreditam no resultado das suas apurações. Nós,
que fazemos parte da CPI, verificamos que há uma dedicação
enorme dos parlamentares, de todos os Partidos, que a compõem. A CPI tem procedido de forma _séria, responsável e,
portanto, não há razão para que 75% dos brasileiros não
acreditem no seu trabalho. Isso não significa que a CPI esteja
desqualificada pela opinião pública brasileira; é a classe política nacional cjue não está em sintonia com ci Pe.riSamento
do povo, e a CPI é apenas um segmento do setor polítiCo
nacional. Quem assistiu a todos os noticiáfios de televisão
qntem, quando fqi divulgada aque~a pesquisa a respeito da
fala do Presidente da República, pôde verificar exatamé:Iite
essa falta de sintonia. Enquanto os presidentes da maioria
dos Partidos de. OposiçãO fizeram pro-nüficiãmentos, dizendo
que o povo brasileiro não acreditou no Presídente, a pesquisa
do Jbope, ao contrário, mostra que a opinião pública brasileir? ..
O SR. NEY MARANHÃO - O Governador Leonel Brizola não se inclui nessa linha.
o Sr. RBimurldO Lili - ... aceítou- a palavrã -de sua
Excelência. Inclusive os governadores de São Paulo, de S3D.tã
Catatiha, dª Bahia _e outros entenderam que a fala do Chefe
dã. Nação esclareceu, de uma forma positiva, a Opínião ()"ública
brasileira. Verificamos, pórtanto, que -aqueles presidentes de
Partidos e~tavam fora de sintonia com a -opinião pública.
O SR. NEY MARANHÃO ....: Fora da realidade.
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O Sr. Raimundo Lira- No ~emento em que eles falavam
em nome dos brasileiros. a pt:!s4_tiiSà"liibStràV_á'·que 'eles estavam

no contrapé- da história, tófatntente ·crMa.Sááos·. ts:so fez; _com_
que verifiCáSsemos: c1aramet1t<n!sSe· desacorqo_ c;Ia clas_se polí~
tíca em relação aos anseios·\!~ população nacional. Era o
que eu queria dizer com' relação a· esses dados da pesquisa.
Portanto, a rileu ver, o Brasil~ a partir de agor~. está mais
tranqüilo; o País -preêisà trabalhar~ produZir. Não devemos
estar- aqui artificializando- criSe's p~ta beneficiar Os ·especuladores fittance~ros. porque, qüáritó i'ri'aioi" à es-peCulação, mais
c_ohcentração _de_ renda. exi_ste, -pois quem per'de nesse jogo
duro· da especulaçãO são os pequenéYS poupadores, e nós não
podemos ser instrumentos deles, alardeando, criando criSes.
Ontem, nó depoimento da CPI, verifiquei quea1i se encontrava um homem modesto, pai de família, um cidadão traba_;
lhador, prestando depoimento, mas sendo endeusado. Pude
anotar, na minha agenda, vinte e três contradiçõeS e ilenhU.ma
delas foi levada em consideração pelas pessoas que assistia-m
hb depoimentO.' Maisainda, o depoímento do_Sr. Francisco
Eriberto Freire de França rtão ·acrescentou, ne_m tírou; nada
maiS, nada menos do que já haviã. âitó à-re\ris~a istoÉ: Ele
foi absOlutamente fiel às suas declarações:-No entanto, b'seu
depoimento teve tai_repercussáo como se.as suas-~clarações
· fc5ssê:m todaS noVãs;como,se ;~.quilo nada tives~~ a ver c,grn
o que disse na revista IstoE, da qual toda a Nação brasileira
•tomou conhecimento. N_ota-se que há_ uma multiplicação dos
fatos negativos~ tendo como objetivo atingii·-o Senhor Presidente da RepúbliCa. Neste Jriomento, deveillo:s ~-todoS ~6s,
GOVerno e OpOSiç-ãO____; fazer titlf tfàbalhó sêrio, OO~o_ <? q~e
vem sendo feitO na CPI, evitàfã etnociónalidade~ Não devemos dar a entender à'opinião públfca que- exiStem Partidos
. que querem tirar proveito da situação pó r cst.a:ri:hOs â!i vésperas
de urna eletção. Muitas vezes; a opinlãetpúblíca hão respeita
os políticos porque acham que o objetivo pdricipal -destes
é a eleição. Sempre que surge urna crise, às Vésperas de uma
eleição, essa crise é amplificada, sem se levar em consideração
os prejuízos económicos, firiti.rtê~eiroS, moraiS ·é· étiCOS que geram para o Pafs. De forma que devemos· ter _talrnã, tranQüilidade e, sobretudo, seriedade para apurar tudo aquilo que
seja importante p'ara ·o- nosso PaíS. Nesse sentido, devemos
demonstrar à opiiiiáó pUblica nacional que fazemos um trabalho sério e vamos encontrar ·os resultados que, efetiV3mtmte,
devemos chegar. Nosso propósito nunca deve ser o de amplificar esta crise para aumentar o sofrimento cto nosso povo,
para descredenciar o nosso País junto às nações com as quais
temos relação comercial e financeira importantejiãra: ó Brasil.
Enfim, Senador, precisamos ter neste momentq_o oOjetiV9
de recuperar junto à opinião pública nacional a credibilidade
da classe política brasileira, porque o fato de 75% das pessoas
consultadas pelo lbope acreditarem que a CPrtiã6-_Çhegará
a. resultados satisfatórios é um reCado niujtO forte e muitQ
claro sobre o nosso trabalh.o e o o_osso comportamento, o
comportamento da classe política brasileira. Muito obrigado,
Seri.ador Ney Mar~nhão.
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a modernidade, nunca aceitou a competitiVidade propOSta pelO- Chefe da Nação. Dentre _os que assim pe~sam eu acredito
que ná:ç esteja-~ Senad?r E~ua~d? Supli~. _ _ .. _ . __ ..
- --0 Sr. Eduardo Suplicy- dí>T, Senador Ney Maranhão,
nunca aceitou as práticas do Sr. Paulo César Cavalcante Farias. Isso, em especial, o PT nãoaceita.
O SR. NEY MARANHÃO - Permita-me responder ao
Senador Raimundo Lira e concederei o aparte a V. EX"
Desde o início, o Partido dos Trabalhac,ior~. através de
seu Presídente e de alguns Deputados, pede o impeachment
do Senhor Presidente da República. Se o faz de boa fé ou
má fé, não sei, mas que a imprensa; pelo menos, fala nisso,
é Verdade!
Meu conterrâneo de Caetés, perto de Ga(anhuns, e Presidente do seu.. PartiQo, Luís Ignác_íO Lula da Silva, como também alguns membros do PT-pediram o impeacbment do Presidente antes do in_ício dessa crise. Dentro dessa linha~ Senador,
temos que ter ·cabeça fria; vãinos olhar para o povo brasileiro.
V. Ex~ tq:moü -oophecimeq.to de_ uma pesquisa em que o Presidente foi atacado injustamente·, ·na "riíàiótia das vezes. O Partido de V. Ex', nobre Senador Eduardo Suplicy, poderia ter
- um pouco mais de paciência ___:_ estâ_ pr6xlinõ~o· tesültaâo da _
CPI - e não prejulgar.
Houve um aliado seu_- e y. _Ex~_mesrrio recqnh_ec_eu
o engano- que veio precipiüidameilfe-âizer a todos os membros da CPI e à impr~nsa riacional que o Deputado Luís
:Êduardo, LÍ(jer do Bloco majoritárí_ô, estava na casa do Sr.
Paul_o César_ -_ea_ti3:S· E isso_ fQi, ditQ-_Íla- jnaior tranqüilidad~,
~QW.O se realtn,epte fosse ver~ade: ::.:_
-· -. ___
_-_
· São esses os comentários que me preocupam, e -a imprensa
'tiá"Cióiial deve ter cuidado ao f~?tê.-l9s .. Q_uv\ e_acreQitp que,
dependendo d~, V. Ex~, Semldor Eduardo_ Suplicy, de seu
boin senso- e:da maioria do seu Partido, ess~ coisas_ serão
evitadas.
- O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex~ um ãparte?
OSR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer.
'

.

O Sr.. Pedro Simon- O Senador Raimundo Lira apresentou o mesmo núm~o q_ue expus na tribuna. A DataFolha

fez uma publicação em que o resultado de uma pesquisa afirmava que 71 o/o das pessoas consultadas acha_vam que os trabalhos da CPI erf}.m embromação, que não ·eram para dar em
nada.

O SR. NEY MARANHÃO.::.; Éu mio- ouvi Isso, Senad()r.
· O Sr. Pedro Simon~ Eu ouvi. Mas o que o Senador
Raimundo Lira não disse_ e eu disse na tribuna, é que essa
mesma pesquisa afirmou que 71% acham que o Presidente
Cóilor está eriVolvido nos negócios do Sr. PC. Então, 71%
dos entrevistados da DataFolha dizem _que o Senhor Presidente da República está envolvido nos negóciõs- dO Sr. PC
e 75% desse.s -acreditam que a CPI nada vai resolver. É mais
grave. A entrevista é o contrário do que disse o Senador
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Raimundo Lira,
Raimundo Lira. Nessa entreviSta, 71% dizem que o Senhor
V. Ex~ sintetiZOU: o pensamento da maioria- da põpulação,
Presidente da República está envolvido nos negócios do Sr.
V. Ex~ fez uma observação muito certa: uma parteJxlinp_titária,
PC, mas não· confiam no resultado" da nossa_ ÇPI. Lamentao Partido que o Presidente F~rnando Cbllor de~rotou nas
velmente, é verdade que as Comissões de Inquérito e o Coneleições, especificamente o_ PT, nunca aceitou o Presidente
gresso Nacional não têm muita credibilidade, mas não porque
Fernando Collor como um vencedÇ>r~ O Partido dos Trabalhadores sempre considerou o Preside(l~e Fernançl~_Collo~ c~mo ·votam no Governo, não porque votam o impeachment, até
um mito, e mito tem que ser destruído. Q_ PT ifl_mca_ aç;e1tou _ _porque nunca o fizeram. Não têm muita creôibilidade, porque
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de acordo com a opinião pública, no Congresso NaciOnal as
matérias vão e vêm e _nada_ acontece; crimes de colarinho
brarico continuam acontecendo. Os fatos são diferentes dos
que os cita~os na análise feit~ pelo S~n-~dor ..R~imur:do Lira.
E o contránõ -do que S. Ex• _dtz. A optmao publica nao confia
na CPI, não porque a -cPI vai tomar posição -com i"elação
ao Sr. Collor ou quem quer que seja', mas porqUe as--pessoas
acham que, neste Congresso. a CPI na~c_e, morre e nãoresolve

absolutamente nada.
OSR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V. Ex• o aparte,
nobre Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Espcridião Aniin)-'- A Presidén·
cia se congratula com V. Ex~ por ter completado uma hora
e quarenta e um minutos de fala, sobrepujando em uma hora

e trinta e seis minuto_s _os cinco minu.tos- regulamentares, e
encarece a ne.cessídade de que deixe a segunda etapa do seu
pronunciamento para uma outra sessão.
O Sr. Raimundo Lira- Sr. Presidente, como fui citado
pelo nobre companheiro Pedro Simon. peço um a·parte ao
nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço V. EX' com muita
atenção.
O Si.-. ~aimundo Lira- Todas as considcrã.çOes do Sena~
dor Pedro Simon a reSpeito da pesquisa estão absolutamente
corretas. Fiz uma análise com relação à falta de crcdibilidaâe
da classe política brasileira. Acredito que quanto a isso nin~
guém tem dúvida. Na pesquisa da DataFolha, S. Ex• está
dando o número que é diferente do que o que eu havia dado,
mas é importante leva-r em consideração que-, na pesqUisado Ibope feita em 144 cídades brasileiras, 67% das pessoas
consultadas disseram que querem a permanência do Presi~
dente Fernando Collor e mais de 70% disseram que o Presi~
dente, em seu pronunciamento, esclareceu as dúvidas.
Foi uma pesquisa posterior. Então, não teilho nada a
contestar nos números da pesquisa que V. E~ está citando.
Apenas complemento dizendo que a pesquisa do lbope é posterior, recente, foi feita após o pronunciamento e o_s eSdãrecimentos do Presidente Fernando Collor. Portanto, o Presidente
ganhou a confiança da opinião- pública brasileira nessa pesquisa do Ibope. Então, precisamos fazer um tiabalhõ- a-qui,
no Congresso Nacíonal, para que também nós, da classe política, recuperemos nosso prestígio e nossã credibílidade junto
à opinião públlca nacional.
O Sr. Pedro Siino:O. --=-Há unia semana, o- m-esmO IOõpe
conclui que 65% ãchava péssimo o·governo do Sel)hor Collõr;
65% achava- não-e--niiin-Cr termo--~--p-éS'Síirió- o governo
do Senhor Collor. Realmente, eu concordo. Para melhorar
o prestígio da classe política, vamoS ter que convocar cadeia
nacional de rádio e televisão.

O SR. NEY MARANHÃO -Sr. Presidente, com a paciência de Jó que V. Ex• está tendo, permite que eu conceda
ao Senador Carlos Patroc.ínio~um·-peque-nino aparte?
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- Em homenagem a Jó, o último.
O Sr. Carlos Patrocínio- Eminente Senador Ney Mara~
. nhão, quero congratular~me com V. ~~a. quando a~~e~enta,
neste plenário, a situação, que volta a remar, de tranquthd~de,
em nosso País_, haja vista que as Bolsas de Valores, o dolar!
tudo está sob controle. Há pouco, estive no Palácio do Pl_analto, oportunidade em que o Senhor Presidente da República
recebe_u a solidariedade e o apoio irrestrito de toda a sociedade
rural brasileira. Ali foram assinados 3__convênios. Estavam
lá o Presidente da Associação das Cooperativas Brasileiras,
da Embrapa, que hipotecou o seu apoiõ-a:o President~ d~
República. E na esteira_ do que V. Ex" tem falado, nao e
hora de se prejulgar, nós temos que aguardar os resultados
_ da CPL Nesta_oportunidade, sinto~me, até, muito fel~z com
o result.ado de uma CPI da q1:1al participei, inclusive como
Presidente de uma subcomissão, cujos trabalhasse encerraram
o ano passado e _que apurava as fraudes na Previdência Soc;ial.
E, hoje, vemos no banco dos réus 25_ cidadãos que for~m
indiciaáos. Eles estão sendo julgados no Tribunal de Justtça
do Rio de Janeiro. Espero que a Justiça cumpra a sua parte.
A CPI de que participamos e que analisou c mostrou a~ fraudes
contra a Previdência Socíal,_ os responsáveis estão no banco
dos réus. Penso que também essa CPI Mista do Congresso
Nacional, que apura o envolvimento do Sr: P:a.ulo César Fari~~.
haverá de resgatar, ~fetivamente, a credtbüidadedas com1s~
sões parlamentares de inquérito perante toda à opinião pública
nacional. Congratulo-me com V ... Ex~ _Çreio que o morfientõ
é de tranqüilidade e calma. O Presidente foi enfático,jnci~ivo
e tr.anqüilizou a Nação brasileira.

O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V. EX', Senador
CarlOs Patrocínio, esse oportuno aparte, no qUal V. Ex~ ciia
mais uma homenagem, mais uma solidariedade da classe da~
queles a re_speito de quem dizia o grande líder chinê-s Mao
Tse Tung: "Povo de barri_ga cheia nJ:i_q pensa em revolução".
DeVemOs COoperar, inclusive o Congresso, com esse tra~
balho do Presidente da República, com essa grande safra colhida sob o comando do MinistrO ~A:htô:nio Cabrera. É _disso__
que precisamos: paz, paz e·paz para este País, e deixar qu_e
o Presidente Fernando Collor govei-ne.
Agradeço a V. Ex•
.

~

Durcinte o discurso do Sr. Ney Ma1-anhão, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi~
_ dência, que é ocupada pelo Sr. Lucfdio Portella, Su~
- - plente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
Lucidio Portel/a, Suplente de Seàf:tário, deixa a cadeira
. da presidência, que é ocupada pelo Sr. Esperidião
Arnin.

O SR. NEY MARANHÃO - Senador Pedro .Simon, 6
culpado é o Congresso. V. Ex•, antes ouvia o Diádo da "constituinte. Eram cinco minutos que u povo já estaVa se--acOstUmando a ouvir. E nós tiramos- isso. Se tivésSemos esses clliCO
minutos, Senador - não precisa:rúimos m·ais a-o que iSSo - ,
~ O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- A Presidên·
estaríamos numa posição muito boa perante à opiriião ·púólic3--:-- _cia recebeu o Ofício n9 1.161, de 29 de_ junho último, pelo
qual o Presidente da Câmara âos Deputados encaminha o
Há aquele adágio, Senador Pedro Simon; no NOr"<ieSte:
"Quem muito Se a:baixa,.~'-' já sabem o que iCOiife'ce-.
nome dos parlamentares daquela Casa que integrarão a Comissão Representa-tiva do Congresso Nacional, que exercerá
O Sr. Carlos Patrocínio- Permíte-me V. Ex~ um aparte,
mandato no período de 19 de julho a 2 de agosto de 1992. _
nobre Senador?
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PDC _
- Carlos Albuquerque

Paulo Mandarino
SENADORES
Eurides Brito

PMDB
Márcio Lacerda
Irapuan COsta Júnior

Mauro BeneVi.des
liam Saraiva
PFL

Carlos Patrocínio

Meira Filho
PSDB
Mário Covas

C[lagas Rodrigues

carias De'C.rli
PRN
Albano Franco

Áureo Mello
PDT
Maurício COrrêa

Magno Bacelar
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
BLOCO PARLAMENTAR_

Dêlio Braz
Humberto Souto
Ézio Ferreira
Odelmo Lelio

-Jorge Cury
Ney Lopes
Osório Adriano
1'reire Júnior
PMDB

Germano Rigotto
Jollo Almeida
Lázaro Barbosa

Domrigos Juvenil
Genebaldo COrreia
Ubiratan Aguiar
PDT

Waldir Pires
Sêrgio Gaudenzi

Amaury Müller
Vital do Rego
PSDB
Antonio Fáleiros

Sigmaringa Seixas
PDS

Josê Teles

Ibrahim Abi-Ackel
PT

Paulo Bernardo

Chico Vigilante
PTB

Roberto Jefferson

Nelson Trad

Benedito Domingos

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -A Presidência-comunica ao Plenário que a Corrtíss·ão Dife-tQr:a_áproVó~u
em sua "última reunião, realizada no dia 29, os Requerimentos
de Informações n~~441 e 445, de 1992~ de autoria dos Sena~
dores Eduardo Suplicy e Wilson Martins, ao Ministro da Ação
SoCial e ao Secretário de Ciência, e Tecnologia, respectiva~
mente.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -Sobre a mesa,
que_será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

~equerimento

PTB
Jonas Pinheiro

PL
J ollo Texeira

PTR

Suplentes

Titulares

Valdemar Costa

REQUERIMENTO N• 485, DE 1992
Senhor Presidente,
Na qualidade d~ Presidente da Comissão Teinpotáfià do
Senado Federa_l, cdada através do Ato- il"' 16~ destinada a
"Proceder Amplo Estudo do SiStema··-p-reVídenciátfO Brasileiro, tanto no tocante à sua estrutura quanto ao seu regime _
de custeio e benefícioS -e prOpor soluções cabíveis para o- seu
regular funcionamento" solicito a Vossa Excelência~ cOnforme
disposto na alínea a, § 1"' do art. 76 çio Regime rito Interno
desta Casa,- a prorrogação--por mais 60 (seSseitüt) dias, do
prazo concedido a este órgão técnico.
Aproveito a oportunidade para apresentar· a Vos.sa Exce·
lência protestos de estima e consideração. - Senador Almir
Gabriel - Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Aprovado
o requerimento, fica prorrogado o prazo da Corriissão.
Sobre a mesa, requ-erime"nfO- que ·será lido pelo Sr. !"'
SecretáriO.
,, _·.
_
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 486, DE 1992
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da CÇ>missão Temporária do
Sen-~_do Federal, criada através do Requerimento n"'
146/1991-SF, destinada a "estudar, analisar e acompanhar as
atívidades _da Conferência ..tlas Nações_ Unida_s para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento - EC0-92," solicito a Vossa
Excelência, conforme disposto na alínea a, § 39 do art. 76
do Regimento Interno desta Casa, a prorrogação por mais
60 (sessenta) dias, do prazo concedido ª'_este órg~9 técnico.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. -Senador Almir
Gabriel - Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Aprovado
o requerimento, fica prorrogado o prazó da Comissão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretárí0".-- É lido e aprovado o seguinte
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REQUERIMENTO N• 487, DE 1992
Re9ueremos urgência, rtos termos do ai.-1:-. 33.6, -ªIíjle-a--c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n' 62, de 1992 (n' 2.905/92, na Casa de origem), de iniciativa

do Senhor Presidente da RepUblica, que-dispõ"e sobre Os venciw
~;tentos dos docentes de
Uni~o de Cl~ssificação e

19 e 2"' Graus pertencenteS ao Plano
Retribuição de Cargos, de que trata
a Le1 n'7.596, de 10 de abril de 1987.
.
..
Sala das Sessões, 2 de julho de 1992. Humberto\.ucena
- Esperidião Amin - Chagas Rodrigues -

Élcio Álvares.

O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - O requerimento lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, expediente que será lida pelo Sr. 1<:> Secie~.

.

-

É lido o seguinte
NOTA OFICIAL
O Movimento pela ética-na Política, iritegracto por entidades da sociedade civil av_aliando as novas denúncias que vieram

ao conhecimento públicO, que indicam,agora, o envolvimento
do próprio Presidente da República, se sente no dever de
manifeStar à Nação o seguinte:
1 -Mais do que nunca é dever da sociedade brasileira,
acompanhar e fortalecer os trabalhos da CPI e as investigações
instauradas pelo Ministério Públíco Federal,_repudiando as
tentativas de sua obstrução por aqueles que não desejam a
real apuração das denúncias e reafirmando a_ sua c.onfi_an_ç_a
no desempenho do Congresso Nacional e da_ Procuradoria
Geral da República;
2 --As justificativas e explicações que o Presidente da
República precisou, mais urna vez, prestar à Nação, não obtiveram o resultado de tranqüilizar a sociedade brasileira, pronunciamento que foi incapaz de afastar as evidências e tirar
as dúvidas que permanecem no espírito e na consciência dos
cidadão·
-·
--------:-: 3 __:É lamentável que reiteradamente s~ ie~e para o :fádi~
e a televisão a apuração_ de denúncias cujO únicO fórum constitucional, é aquele conduzido pela CPI,pelo Ministério Público, e pelo Supremo Tribunal Federal;
4- A necessidade do respeito à Constituição que contém
os mecanismos competentes para, após o resultado da CPI
e do processo instaurado pelo MiníSté"i'io Público, e dependendo dele, estabelecer-se a responsabilização das autoridades
públicas e o seu afastamento dos cargos, não se admitindo
soluções golpistas;
5 - A constatação de que a crise que abala a Nação
não é, como se pretende insiriu3r, nem"IaiitaSióSa; nê~-Ofcji.les
trada, porém originada do próprio Poder Executivo -qli.e ·se
torna, assim, o único-responsável pela ingovernabilidade_ que
ele mesmo criou e que tenha transferir para outros setores
da sociedade;
6- Nutre a convicção da importância do papel c-onstitucional que a imprensa cumpre nos regimes democráticOS, daí
porque rejeita qualquer tentativa de tutela ou intimidação;
7 - A sociedade civil permanece alerta- e conclama aos
brasileiros e suas organizações a se molibizarem no acompanhamento passo a passo dos inquéritos, cOmo--foriria atual
de realizaçãO e concretizaçãO ~ cidadania brasileira cujo resgate haver-se-á de conseguir.
Entidades Subscritoras~
OAB- Ordem dos Advogados do .Brasil, CUT- Central Única dos Trabalhadores, CGT - Confederação Geral
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dos Trabalhadores~ CONTAG- Confederação N3cional dos
Trabalhadores na Agricultura, ABI - Associação Brasileira
de Imprensa, ANDES-SN - Sindicato Nacional do Ensino
Superior, CFM - Conselho Federal de Medicina, CJP/SP
· =Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, COFECOMConselho Federal de Economia, CPT/DF- Comissão Pastoral da Terra do Distrito Federal, CESE - Cbordenadoria
Ecumênica de Serviço, DIAP- Departamento Instersindical
de Assessoria Parlamentar, FENAJ - FederaÇâo Nacional
dos Jornalistas, IBASE- Instituto Brasileiro de Análise SoCiais -e Eoonômicas, INESC- Instituto de Estudos Sócio-eco--nómicos, MNDH- Movimento Nacional de Direitos Humanos, Movimento_ em D_efesa dos Sistemas Petrobrás e Telebrás,
MST/DF- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
_elo Distrito_ Federal, SBPC ---sociedade Brasileira para o
Pro.cess._o da Ciência - Movimento Nacional de Meninos e
Meninas de RUa, ANPG- Associação Nacional de Pós-Graduandos, CNTE -Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Educação, PNBE- Pensamento Nacional das Bases Empresariais, UNE- União Nacional dos Estudantes.
. O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- D expediente
que acaba de ser lido vai à publicação.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento n<? 487, de
1992, de urgência, lido na presente sessão, para o Projeto
de Lei da Câmara n' 62/92. ·
Em votação o requerimento.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
._
sentados. (Pausa.)
_
-.O ~r. Jutilhy Magalhães- Sr. Presidente, gostaria -de
saber qual é o assunto.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- Trata-se, Senador Jutahy Magalhães, do requerimento- e antecipo que
V._ E~ haverá de ser favorável não apenas ao requerimento,
ma~--~o sep. mérito - lido, há poucos instantes, pelo nobre
-Senador Aureo Mello, que versa sobre projeto de iiliCiatiVa
do Senhor Presidente da República, qüe dispõe sobre os venci~entos dos docentes de 19 e 29 graus, pertencentes ao Plano
Unico de Classificação e Retribuição de Cargos, de que trata
a Lei o• 7.596, de 10 de abril de 1987.
O Sr. Jutahy Magalhães- É urgência b ou c?
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Arnin) - É urgência
?• dos Líderes, conforme foi lido há pouco. E, a matéria
mtegra a pauta da convocação extraordiária:
O Sr. Jutaby Magalhães- Com urgência c, tudo bem.
_
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) -Com a anuência expressa, portanto, do nobre Senador Jutahy M3galhães,
o requerimento está ãprovado, devendo a matéria figurar na
Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
Com a palavra, pela Liderança do PFL, o Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL- AL. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, é mais um esclarecimento
do que um discurso. E tenho certeza que ele receberá o apoio
e o respaldo da Casa.
Ontem, no decorrer dessa guerra fria que se alonga há
-:muito témpo no-inelo pOlítico brasileiro, procuraram-me vários jornalistas que me indagaram se a crise tinha se agravado.
Eu disse: ''Que eu saiba, não!" "Mas Senador, o senhor não
sabe que coisa está esquentando? " "Não, absolutamente.

a
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Segundo minha óptica, o esclarecimento do Presidente acalcia_riam a minha candidatura, porque firmados com o Govermou a Nação e colocou os fatos· no devido lugar. Então, - nado_r de Alagoas - q!].e foi do P~!--, rrias já não o era mais,
não vejo por que álarmes, hão vejo por que nenhum tipo e·apoiava, naquela ocasião, o Dr. Fernando Collor-de Mello.
de terrorismo - dado qu-e vem sendo constante nos últimos
Para esclarecer a presença e a seriedade do Ministro,
tempos." "Ah! mas o senhor não sabe da fita?" "Que fita, __ se fosse-para beneficiar a minha candidatura, com a mala
meus amigos? A fitá qUe O Senador Eduardo Suplucy adquipreta, que é possíVel que existisse, mas levando convênios
em benefíciOs do Nordeste e de_Alagoas, não iria ao Palácio
riu?" Desconheço a fita e muito menos-q-ue tenha sido adquirida pelo Senador Eduardo Suplicy."
do Goveriio para prestigiar o governador que combatia o
seu
candidato.
Q Sr.Eduardo Suplicy- O Senador Suplicy divulgou-a.
Claro que talvez isso fosse dispensável porque tÕdos coO SR. GUILHERME PALMEIRA--:- Estou relatanto a nhecemos muito bem o Senador e hoje Ministro Jorge Borinformação que recebi dos jornalistas. E V. Ex~ .v:ejª que, nhausen. Mas, como indiretameote estava envolvido pela citaao mesmo tempo, já refutei as insinuações ·que haveria- por
ção de fita e pdo arroubo orãtóriO do nosso·atual Presidente,
trás das colocações que os jornalistas fizeram.
não poderia deixar de trazer esse esclarecimento ao Senado.
A fita em que o Presidente Collor acusa o Sen_a_dor Marco
O Seilador Jorge Bornhausen -assim como o Senador
Macicl, o Governador Antó.oio CarlQs Magalhães e o Ministro _ Marco Maciel, como o Goverhador António Carlos MagaJorge Bornhausen - é a essa ·a que o- PreSidente dá mais
lhães, que em Alagoas não -esteve, e Aureliano Chaves ênfase hoje. Mas essa fita é c6i5a--dó momento? Não. Foi
lá foi me prestigiar sem levar malas com dinheiro, sem coagir
uma fita da campanha presidencial de 1988. Esses são fatos
e sem tentar mudar a opinião de quem quer que fosse.
que se devem ouvir, tomar-se conhecimento, mas não se pode
A posição do MinÍstro Jorge -~ornliausen foi sempre de
levar a sério, tenho certeza, são produtos do acirramento
sobriedade, de_ seriedade e de ide_alismo porque jamais ouvi
de uma campanha eleitoral no sentido de_ se procurar atingir
falar_ que S. Ex~ tenha fugido_ dos seus objetivos políticos para
objetivos na hora em que se tentava criticar militO IPais_ os fazer qualquer tipo de concessão que afrontasse a sua consciênministros e os parlamentares; muito mais ainda Se queria atin- cia, a sua moral ou a de seus_ companheiros.
gir o Presidente José Sa_rn_ey, alvo d_a campanha do então
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex~ me permite um aparte?
candidato, hoje Presidente, Fernando CoJlor.
O SR. GUILHERME PALMEIRA -Pois não, nobre
Realmente não se podia levar_ a sério que esse assunto
-fosse trazido a esta Casa como prova, para se acrescentar senador.
dentro da_CPI, as acusações·ou as ligações que se-quer fazer
O Sr. Edu_ardQ_ Suplicy - Prezado Senador Guilherme
do senhor PC cOm o Senhor Presidente Fernando Collor. _ Palmeii"a, em pririteiro·-lugar, diante -da reação do Ministro
E, para espanto- m_eu. para surpresa minha, esse VídeO foi Jo_rge ~omhausen no gabinete do Senador Marco Maciel sobre
passado no gabinete do Presidente do Senado. Ora, se o Sena- ,esse fato expresso ontem, assisti a um noticiáríO de televisão
dor Eduardo Suplicy, ou qualquer companheiro nosso, dispõe
em que o Ministro- deu uma entrevista. Perguntado sobre
de alguma prova, que a leve para a CPI, se isso de fato é
_9 _as_s_unto, _ele fez_ uma insiliuação que preciso responder de
prova. Mas convocar:Se o.. Senado para, no gabinete da Presi- pronto, da tribuna do Senado. Disse o Ministro-JOrge Bordência, assistir a uma fita de campanha de 1988, em que nhausen que quem precisa dar explicações é-ó Senador Eduarum então candidato à Presidência da República faz um prodo Suplicy porque ele teria tido a notícia que esta fita estaria
nunciamento, é estranho para mim. Estranho o Presidente
à venda por 60- mil dólares. Quero esclarecer - e com_ a
Mauro Benevides, homem respeitável, sério, lúcido, tenha de_:claração do Sr. Alexandre Alcântara~_que foi quem -me
admitido que esse vídeo fosse _exibi_dQ no seu gabinete. O colocou em mãos esta fita - o seguinte termo de doação
Senado não é cinema! O Senado_ não.é estúdio_ de televisão!
_espontânea: "Declaro, para os devidos finS e- efeitos, que
faço, nesta data, doação espontânea ao Partido dos TrabalhaO Sr. Edaurdo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte,
dores, na pessoa do Ex? Senhor Eduardo Matarazzo Suplicy,
nobre Senador?
· das imagens contidas na fita de videocassete, gravada em 9
O SR. GUILHERME PALMEIRA= Espere dois minude julho de 1988, no Sindicato dos Têxteis, na. Cidada de
tos, para que eu possa concluir, por favor.
Petrópolis, no Rio de Janeiro, retratando pronunciamentos
Estranhamente, hoje, depois de exibida essa fita, ou com-- do então candidato à Presidência da República, Dr. Fernando
Collor de Mello. Outrossim, aclaro não ter sido solicitado,
posto esse cinema, a Folha de S. Paulo publica em manchete:
nem ter-m-e sido ofertado, e não ter recebído "quaisquer tipos
"Bornhausen é mala preta, disse Collor, quando, na verdade,
de recompensa seja ela a que título for, salvo o _expresso
foi comprovado que o candidato_Fer_n_aodo__Cpllor _fez tais
acusações __ ao então Ministro Jorge ~ornhausen, que, hoje, compromisso assumido pelo Sr. Se"i1ador de levar tais fatos
é Ministro do Seu Go·verno. Não te_nhq _Qúvid-a.d.e que as aó ·conhecimento da Nação brasileira. Tal decisão foi fundamentada unicamente na consciência de cidadão brasileiro e
fez, certamente, no calor da campanha, no arroubo oratório.
no me-u= legítimo direito -ae eleitor." Brasília, ·1"' ·de junho de
Na ocasião em que foi feito esse pronunciamento, concorri
ao GOverno de Alagoas com o hoje Presidente Fernando Co- 1992. Alexandre Alcântara".
Quero, de pronto, colocar com clareza que nunca teria
llor de Mello. Na verdade, o então Ministro do Gabinete
pago por esse documento, que considero relevante e que o
Civil, Marco Maciel, lá esteve como pefelista, como Presidente
divulguei sim, inclusive solicitando o uso do gravador e do
do PFL, para nos levar a sua solidariedade_. A mala é realmente
invenção do tempo. Lá estiveram, também, Aureliano Cha- '"~jdeotape" do gabinete do Presidente do Senado Federal,
ves, Ministro das Minas e Energia, e o Ministro Jorge Bor- por se tratar da palavra do Senhor Presidente da República
nhausen, não para levar a sua solidariedade ao seu compa- qU:ando Goyernador do Estado de Alagoas. Um ano antes,
nheiro, fundador do PFL, que concorria à eleição; S. EX'" ·em 9 de julho de 1988, ele ainda não era candidato oficial,
fOi ás-sinar convênlõS do íriteJ:essé do Estado_que janlâtS benefi- e s"im Governador, fazen~o peregrina~~o pelo País, onde dizia
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bom _resultado no IBOPE, sem, no entanto, esclarecer todos
que combatia os marajás e lutava pela moralidade._ Ele_ disse
os fatos a respeito dos quais a CPI foi _constítuída e que devem
palavras de extraordinária gravidade, que não podem ser dimiser esclarecidos; não esclareceu os fatos sobre os quais há
nuídas tão facilmente. Era, então, Governador de Alagoas,
contradições evidentes, a respeito do que relatou ontem o
mas mesmo assim, o Presidente da República preciSa ter res~
Sr. Francisco Eriberto Freire França que, para quem ouviu
ponsabilidade no que diz quando fala à Nação Brasileira.
bem. E o povo brasileiro não teve a oportunidade de ouvir
Naquele dia ele disse: "Eu_tive nas minhas costas o Antônio
da mesma maneira esse depoimento como ouviu o proitunciaCarlos Magalhães; eu tive nas minhas costas o Marco Maciel,"
mento do Presidente da República, em cadeia nacional, às
que era Chefe da Casa Civil naquela ocasião. "O Bomhausen,
8h da noite e, portanto, não pôde comparar tão bem as palaque era Ministro da Educação, que ia lá com_a mala preta
vras do Presidente com as que hoje tem a CPJ. Tenho confiane isso eu denuncio_ em todo lugar que chego e ele não me
ça em nosso trabalho, mas creio que é din:iffo-do Presidente
desmente. Ele chegou lá com a mala preta cheia de dinheiro,
esclarecer à Nação o seu ponto de vista, assim Córiio _éoreSpOn- comprando, querendo comprar aqueles que estavam comigo,
sabilidade dos Membros da CPI do Congresso Nacional_colher
dizendo: Toma esse dinheiro aí para Você construir um prédio,
todos os elementos e fazer o trabalho de forma a mais impárcial
mas você aplica na campanha do fulano e lá na frente você
possível para chegar a conclus_ões que acredito, infelizmente,
presta contas comigo." O que é muito diferente de dizer que
caminham para uma situação que não será tão fácil ao Presiestou com recursos, como Ministro, para ajudar o organismo
dente da República explicar. Mas o que eu não aceito, Senador
A, B ou C em qualquer setor. Pois be_m, foi um jovem de
Guilherme Palmeíra- e tenho abertamente criticado o Presi21 anos, que apoiava o então Governador e potencial candidente da República- é que Sua Excelência falte com a verdadato a Presidente da República, Alexandre Alcântara, que
percebeu a contradição nas atitudes do_ então governador e -de ao povo_brasileiro. E, neste caso, ou Sua Excelência não
falou a verdade em 1988, ou, então, na terça-feira última,
hoje Presidente Fernando COllor. Acredit9 que cabe ao Presidente Fernando Collor de Mello explicar se isso foi apenas
quando disse a todo o País que considerava íntegras as pessoas
entusiasmo de campanha e, se quando está entusiasmado para
que compõem seu ministério. Porque teria Sido ele próprio
falar, ele se utiliza de imagens que não são verdadeiras. Gos- _que, em 1988, disse que não considerava íntegro um dos seus
atuais Ministros. Então, observei que houve uma contradição.
taria de ter falado sobre o assunto na presença do Líder do
E cabe - eu avalio - ao Presidente Fernando Collor de
PFL, Marco· Marciel so_bre o assunto. Avisei-o através de
Melo explicar, afinal, se fala sempre a verdade ou se, no
seus assessores que estaria aqui falando. Ressaltei ainda, durante meu pronunciamento, que, em nenhuma ocasião tive . _calor da campanha, é-lhe permitido deixar de falar a verdade.
qualquer dúvida sobre a integridade do Senador Marco Maciel
O. SR. GUILHERME PALMEIRA- Senador Eduardo
e que nessas palavras, inclusive, nada há de ne.gatfvo contra
Suplicy. agredeço-lhe pelo discurso paralelo, que foi esclare~
ele, senão refcrtncüi. a um ato político;-·o fato de um político
cedor. Ninguém tem dúvida da honorabilidade de V. EJé' Agoestar "nas costas" de outro não tem qualquer significado.
ra, quando se coloca - e eu tenho a impressão de que a
O pOnto grave· é Sobre o Ministro Jorge Bomhausen com
frase do Ministro Jorge Bonhausen foi com base no que disse
relação a quem, até hoje, salvo nesta ocasião, não tiilha oú.vido
a revista Veja: Que o Sr. Alexandre Alcântara era um espertaqualquer referência que pudesse desabonar a sua integridade.
lhão e que estava querendo negociar uma fita por 60 mil
Ontem, disse da tribuna que, quando o Senador Jorge Bordólares. Daí o desabafo do Ministro que, certamente, já tinha
nhausen foi designado ministro, perguntei a seu respeiTO a
conhecimento desse arroubo oratórío·do candidato Fernando
alguns de meus colegas no Senado e de todos_ obtive_ o _testemuCollor que tem, em várias oportunidades, pedido desculpas
nho de que s_e tratava de pessoa séria e íniegrã. Eirtieiaõ.1o,
por erros que, como ser humano e como Presidente da Repúesse pronunciamento do Presidente Fernando Collor de Mello
blica, tem também cometido.
não pode ser assim diniinufdo. Se fosse o Ministro Jorge Bor- ·
E só pode ter sido isso. E tanto é um reconhecimento
nhausen, gostaria de saber do President~ como foi _pOssível
da seriedade, da honorabilidade do Dr. Jorge Bornhausen
que tivesse dito isso_, mesmo naquela oportunidade, e esse
que ele foi convocado para ser ministro do Dr. Fernando
fato teria ocorrido mesmo. O Presidente .Fernando Collor
Collor.
pôde, mesmo enquanto candidato, enquanto GoVernador das
O Sr. Jutahy Mag3Ihães- Senador Guilherme Palmeira,
Alagoas-, dizer algo tão grave sobre um~ pess9a e ainda come,ngostaria também_de ap3:rte~-lo.
tar: "ele não me desmente". É algo sério. Ainda ontem à
noite, ouvi o Ministro Ricardo Fiúza, em debate com o SenaO Sr. Esperidião Amin- Gostaria de me habilitar tamdor Fernando Henrique, tentando diminuír O fato, dizendo
bém, Senador Guilherme Palmeira.
que em campanha eleitoral se pode falar qualquer cois-a. Eu
. O SR. GUILHERME PALMEIRA- Pessoalmente, nunnão falo qualquer coisa ..
ca me passou pela cabeça dúvidas quanto à seriedade _de V.
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Eu também não.
Ex• e esta CaSa tem reverenciado várias vezes o seu trabalho,
O Sr. Eduardo Suplicy- ... mesmo em campanha eleito- a sua elegância, a sua maneira· de conduzir e defender suas
idéias. Agora, realmente, espanta-me que a revista Veja tenha
ral, a respeito de meus adversários o-u competidores de maneifeito
comentário sobre esse cidadão e que, em seguida, ele
ra tão grave sem ter provas, sem saber se é verdade. Então,
não aceito a insinuação do Ministro Jorge Bornhausen porque se torne um patriota, um homem que está interessado em
jamaiS alguém. que me conhece bem conceberia que eu pudesse Salvar o País, porque feln provas de que o Presidente Collor
estã envolvido com isso ou com aquilo. Ora, realmente é
adquirir a fita. Eu disse ao Sr. Alexandre Alcântara: Isso
deve ser divulgado no interesse público e por nada mais. Gos- -- de espantar e estranho que acreditem em pessoas ·que não
taria de tornar muito claro isso, mas o contexto foi- e ontem __-tenli3.m coritprOvaâamente idoneidade. Eram os esclarecimenfiz um paralelo a esse respeito - que o Presidente da Repú- tos, com Q maior respeito, que teria a dar a V. E~
O Sr. Valmir Campelo- V: Ex~ permite-me um aparte?
blica falou à Nação de forma convincente para co-nseguir uni
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O SR. GUILHERME PALMEIRA- OuçO o aparte do
Eu mesmo tenho centenas de fitas, nos meus arqüivós, sobre
nobre Senador.
as campanhas eleitorais e que só Sãó -usadas conio argumento
0 Sr. Valmir Campelo __ SenadOi, já'fiz ·alguns pronun~ -~ dui:'ante essas campanhas. Portanto, querer que o Presidente
ciamentos aqui e venho combatendo a perda oe-tempo que
vá explicar isso não tem o menor sentido, é algo que não
pode ser levado em considerçaa·o. Fo1· um pronunêíamento
.
- que, _nie perd_oem, não 1evam ª-D.~d a.
ocorre com d1scussoes
Em função disso, volto a repetir: é lamentáVel! 0 PaíS está --feito por um candidato que tinha, naquele mo~~nto, como
praticamente parado. Tive a oportunidade de_ aqui dizer, no- seu maior adversário o Governo_ José Sa_fQey. Quero complebre Senador, que nós, do Congresso Nacional, temos um papel
mentar minhas palavras, dizendo que conheço o MiniStro Jorge Bornhausen. Por muitos anos, convivi com S.- Ex• aqui
fundamental, importantíss-imo nes_sa fase: 0 _d~ preencher esse
espaço, essa lacllna que_ há. In'felizniente, tenhO dito e repa- . no Senado Federal. S. Ex~ é um homem sério, íntegro e merece
r~do que esta Casa, 0 Se_Iládo Federal,_ teJ;Il si9_9 um palco
o prestígio e o respeito de toda a Nação brasileira. ~o.rtanto,
para comícios e1etrôniCoS; verdadeiros comícios_~fe~tfónicos.
considero injusto, fora de tempo, trazer uma fita dessas, que
PessOas vêm e falaQl 311: 1J.aJr(buna 1 send~. q-Ue Os p:rojetos ·Tá havia sidó denunciada pela reviSta Veja como um instrumento de barganha, um instrumento que alguém usou cóm
importantes deixam de ser votados, porqu~ _se e_stá perdendo
o objetivo principal de ganhar dinheiro. F ::gistro aqui o meu
tempo em função -disso. Penso que cheg~u 0 _ momento de
se dar um basta, de assumirmos a responsabilídãde-de votar --mais veemente protesto por esses fatos: primeiro, por trazer
o que está em pauta assim corno os projetes importantes.
à tribuna do Senado um fato que não tem a menor importância,
As discussões como as levantadas aqui não levam a absolutacom valor apenas num palanque eleitoral. Não podemos aceímente nada. Uma fita grav'ada há quatro aDoS .... J'táz.er 0 -tarou permitir que-a tribuna do Senadp seja transfor_mada
que aquele candidato Qisso ou nã_ç, p~lo arn_or_de Deus! Isso
num palanque eleitoral. Quero-encerrar as minhas palavras,
não é assunto -para senadores da República. Perdoem-me, ~dizendo que-aceito, na íntegra, os esclarecimentos de V. E-r
sou um Senador jovem;~mas eU não posSO ·me conformar
tenho certeza de que o Minístro 'foi lá, levando em sua pasta
os convênios para beneficiar o Estado de Alagoas na área
com isso, não posso! Eu não concordo com isso.-E as denúncias
de que o Govei'_rio está s~n4o ftlvo de_vem _ ~er,aPUrâdâs pelo. -da educaçã_Q. Tenho certeza absol_uta de que o Presidente
órgão _que 0 Congresso Nacional designem, a CPI, cujos memFernando Collor de Mello fez aquele pronundamento riO calor
da campanha. Ele é um homem forte, determinado, e já disse
bros são indicados pelos próprios partidos póiíticos. Temos
a este_ País, centenas de vezes·, que é um homem fortemente
que dar uma responsabilidade_ aos políticos e acreditar nos
emotivo, e é por isso que tem força_suficiente para enfrentar
que fazem parte dessa CPI. Eles foram -indi~d<)s pelos próprioS partidos políticOs: Conheço, Seriador, tambéni 0 Minis- · · toda essa armação que se montou no País contra çle, Portanto,
tro Jorge Bornhausen, há muito tempo: eu como Deputado · ·Sua Excelência nada tem a esçonder. Todos os fatos, episódios
e S. EX~ como senad_or. Sei de su~ int~gridade moral, de - e·acontecimentos são de absuluta clareza, de absoluto conheCisua idoneidade e de seu caráter. fOr isso; _aS"SÜCio-nie a v.
niento de todo o povo brasileiro. Deixo aqui a Minha solidarie~
Ex~ pela manifestação que faz, pelo repúdio à c0noi3.Çao que · dade a V. Ex~, ao Presidente <;ia República e ao Ministro
está sendo dada, que foi dada ontem. Pode ter a certeza
Jorge Bornhausen.
que comungo com aqueles que desejam que este Congresso
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obrigado,
discuta realmente com os _grandes assunto.$ que a Nação, a
sociedade civil está esperando. Deíxemos de f~er des~-~ tfibu- Senador Raimundo Lira, pelo aparte que engrandece o meu
. na um palanque eletrónico, â busca da roídia eletrônica. O pronunciamento .
·O Sr. Áúreo Mello- V. Ex~ me permíte um aparte?
Congress-o-Nacional tem uma responsabilidade importante
neste momento, e cabe roais uma vez à _CPI apurar todos
O SR. GUILHERME PALMEIRA -Concedo o aparte
os fatos e a verdade' independentemente das cores pãrtidáifas, ao nobre Sena.dor.
como todos nós que compomos a CPI estamo~ fa,zendo.
O Sr. Áureo Mello - Ao lado das outras palavras já
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-nie V. Ex~ aparte?
proferidas aqui, queria fazer algumas observações. É que.
O SR. GUILllERME PALMEIRA - Muito obrigado, na época dos comícios, num momento em que um orador
nobre SenadorValmii:: ÇaiJlpelo, pelo substancioso aparte que como _Fernan:do Collor está no _auge da sua campan_h_a, ele
que é, evidentemente, um tribuno do povo, pelas suas qualidá ênfase ao esclarecimento que procuro fazer.
Depois_ dos elogios que o Senador Eduardo Suplicy fez dádes de oratória, tem a inCumbência -atribuíd<! até pelos
ao Ministro Jorge Bornhausen, pouco teria a acr:e.scen.tar~ mas ·correligionáriOs --de fazer aqueles ~taques que sãéi fOgó de
bai'ragem; evítã.m que o adversário,_ em determinada corijuntinha que dar o testemunho d~ quem vi~eu o episódio citado
tura, possa avánçar na consideração--do povo. Muitas vezes
com o então candidato Fernando Collor. Precisava dar ênfase
a isso, porque é_ verdade. _ _
. "" _ . ~
acontece mesmo, pmque· o tribuno do povo é compelido até
Ouço inicialmente V. Exa, com muito praZer: Sefl'ã.ciór ·a dizer o que não quer, porque o· povo assim o exige, mas
sem maior conseqúêricia e se'm maior resp·onsabilidade. E,
Raimundo Lira.
como V. Ex~ já disse, emO!J.traoportunidade. agora há provas
O Sr. Raimundo Lira - Senador Guilherme Palmeira,
esse episódio só f_az diminuir o COng!eSso Nacional e, e.special· de que o próprio Presidente está convencido de que aquela
mente, o Senado. Um pronunciamento que foi feitO éi119S8 ··mala preta não tinha outro significado--Senão o de carregar
os papéis destiriados â campanha. E que Sua Excelência teve _
num palanque eleitoral, se tivesse sido trazi_dp à tribuna do
:l"opdrtUnidade de acolher, no seio do seu gabinete, a figura
Senado por qualquer um dos Srs. Senadores, â excessão do
Senador E.duardo .Suplicy, que é candidato a Prefeitõ de São extraordinária do nosso Ministro Bonlhausen, homem de integridade moral e de capacidade intelectu(.ll acirita de qualquer
Paulo, não teria recebido uma linha sequer em qualquer jornal
suspeita e que, pela dignidade, pela maneira com que vem
do País, porque é assunto superado, é assunto de campanha.
desempenhando o_ cargo que lhe foi atribuído merece o respeiExistem rriilhares e milhares de fitas nos arquivos de~te País.
o
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to e a consideração_ de todo este Senado e de todos os políticos
brasileiros. Este é o ponto a sublinhar: Bornhausen representa
um atestado de inteireza política que foi, em boa hora~ apreciado_e compreendido pelo Presidente Collor. Era apenas
isso que _desejava dizer a· v. Ex~

O SR. GUILHERME PALMEIRA -'-"Obrigado, Senador
Áureo Mello. V. Ex~ fOcaliza com muita propriEdade a rrgura
do Senador Jorge Bornhausen e derrionstra, esclaieCe que
o Presidente da República, ao convocá-lo, reconhece os grandes valores políticos deste País.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V, Ex• um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA~ Cbín muita hont.;
nobre Senador
·
·
··
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Guilherme Palmeira,
ouví reprimendas a senadores que fazem daqui um palanque;
ouvi reprimendas ao senador Ney Maranhão, que hoje falou
mais de uma hora; se tentaram atingir o Senador Suplicy,
atingiram o Senador Ney Maranhão, que obstruiu as votações
no Plenário. Eu não vejo razão alguma para queixas -_sobre
o- fato de se trazer ao plenário do Senado um debate político.
Se temos obrigação-de votar projetas, temos também _._.não
digo tanto obrigação-~ .mas temos o direito de debater asslJ_ntos políticos, Agora, tenho a ''satisfação'' de dizer que estou
aprendendo muito com as explicações gue estão sendo dadas;
agora mesmo ouvi o nobre Senador ·Aureo Mello dizer que
o en:tão candidato Fernando Collor recebeu missãó~dOs seu~
correligionários pa'ntdizer aquilo que não pensava, mas que
o povo queria que ele .disses.se, para atender àquilo que o
' ,- ·
povo queria.
O Sr. Áureo Mello- Não, eu não diSSe· iss_o. Eu .-diSse
que supunha que o PreSidente pudesse até ter recebido a
orientaçãO para protestar, porque o tribuno çiÇl povo filia jUstamente em nome do povo.
O Sr. Juf:ihy Magalhães- Em hipótese,.Senador Áureo
Mello.
·
O SR. GUILHERME PALMEIRA -Interpretação- do
Senador Jutahy Magalhãés.
••
···•
O Sr. Jtitàhy Magalhães - Quero- talnbém- dize; ~}ue
estou começando a· atender esse arroubo_Rratório, que era
muito repetido na campanha do Presidente. R_ecordo-me também que Sua Excelência Utilizou na camp;mha o palanque
eletrônicb ao ir, com U:m dossiê, ·ao MinistrQ_da Justiça de
então, o Sr. OScár COrreia, com as televisões, coin os holofotes
em cima dele, para dizer: "Exijo de V._ Ex~ a âpuração desses
fatos da CPI da corrupção", E ele foi aco!jipanhado_ pe~o
então Seilador CarloS Chiar"elli, que era o relator d~ ÇP,I.
Ess·e_ deve ter sido também' um arroubo ora!ório, porqu_e,
quando chegou à Presidência, rtão teve a menor preoCUpaÇão
de apurar nenhum dos fatos apontados naquela comissão.
Pelo contrário, uniU-se= a -todos_ aqueles que. eram acusados
naquela CPI. Então, veja V. Ex~ que esses aà9ü.bos_oratórios
tiram um pouco da credibilidade do que diz o Sr. Fc~rnarido
Collor, seja candidato, seja Presidente. Terá sido um arroubo
oratório a fala de anteontem do. Presidente? Será que nad~
daquilo que disse era realmente o que estava pensando?
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Mas agora ele não
é candidato.
O Sr. Jutahy Magalhães- Mas é um arroubo oratório
de um PreSidente que está querendo explicar o que é inexpliC;ável. É algo que ficO Seri1- saber. O arroubo oratório era
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de_antes. ou era de antes __ e ~de h0je? .E se era só de antes,
agora-passou a saber falar a,verdade. exclusivamente a verdade
e nada além da verdade:?- O .arroub_Q_orató[io era só naquela
época?
O SR: GUILHERME PALMEIRA- É um privilégib
do Senho_r Ferrin3do C~ll<?~
,.
. . O Sr. !ntahy.,Maga)ltães ~ Não é privilégio dele. Mas
ele teve a infelicidade,,de.. chegar à_ Presidência. A palavra
d~le'êsiá éôriu!çandô 'a-.s€:.f.posta eni ·di.íVid,a:.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) ~Senador Jutahy
Magalhães, a Presidência informá a V. Er que 'O tempo' regimental do ·nobre orador está esgotadO, e qUe a sessãd serã
Prorrogada por cinco minutos para que o_ohi.dor tenha óportunidade de conclUir o seu pronunciamento.' ,
- ·- ·
Não havendo objeção do Plenário, prosseguiremos a seSsão por mais cinco minutos.
V. Ex~ tem a oportunidade de .concluir, nobre Senhor
Guilherme Palmeira._
· · ' · ·' '
'·· ·
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Pediria mais_ um
p'oUco de qen!!volênciá d'a 'Mesa já qUe ~Iguns OO~{>àriheir~s
pediram apartes,
__
.
·:: · · · ___ _
- O Sr Meira Filho - Petmite' V. Ex~ ~m aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA.:..._ C.om prazer ouÇo
V. Ex~
- O. --Meira-Fiiho- Nós, sen"ã,dores, -já vivemos sobres·s~l_tado·s coP, Alexandre Garcia, qUe não rios deixa sossegàdos.
Nillg~é~ ·r\e.ste.- plC:máriÕ- .n~in~ flq Plt::q"ã'i-iO: dÇ ç·ongre~ssq ~effi
mais aql,lela pl;ivacid('!.de que,dev~~i~ ~e_r. ~e_ já v"ivíamo~ sob,rÇ'ssal_taclos. com Ale_x,ançil;e Garcia, ;agora mais ~inda, j:OJ;ll. 9
Senador Eduardo_ Suplicy. Daqui a pouco, vai aparecer. urp.
filmezinho esquesito a nosso respeito. Era sô o que eu tinha
ádizer.
o

sr.

. , O. SR. GUILHERME, P~LMEIR,o\ -,Muito.obrÍgacti,;
Stnador, Concedo o .apat:te ao Sen?dor)yfansueto .de.Lavpr.,
' -o Sr Mansueto de Lavor ___:..-Seo_ador Guilherme Palmei-:.
rà, te ilho duás' preócupaçõês', A que'stâo do' discurso da campanha o S"ehàdór ·entende ni.Uitó bem; ·tainbém foi Vítihla:' Dá
campanha de São Paulo. A diferença é·qU:e o Pastor Armanao
Correia, entãO Presidente do PMN, foi condenado por causa
de acusações irresponsáveis feitas ria" êàmpanha. Seria bo-m
que essa pratiCá da Justiça de São Paulo se estendesse a todó
o País, para que as pessoaS não acuSaSSe'ni nem cah.iriias'sem:,
rriesrrio ho arroubo da campahh<i 'eleitOral; que a cobfa'nÇá
da respônsabilidade e o mesmo rigõi da lei que houve pa·ra
Com o Dr. Armando Correia se desse com relação aos outros
cándidatbs.' Seria uma· prática salutar que sanearia ba·stante
o nosSo pro'cesso --eleitoral. Quero fazer- rapidamente utn'a· segunda consideração~ já que estamos a(rUi diante da emine'nte
cúpula do PFL nacional-o Presidente, Senador Hugo Napoleão, o eminente Líder, Senador Marco Maciel, e V. EX•;
um-dos expoentes do PFL, entre tantos outros que compõem
esta Casa-, um Partido que nós reSpeitamos. Não é nenhuma
digressãO; rião é uma intromissão em se aia alheia, mas apelo;
aliás, o apelo do Presidente, que disse: h NãO me deixem ·só'~.
Leio hoje nOs jornais _;inclusive nos jornais do meu Estado
-que o Governador Joaquim FranciScO qu-er deixar o Governo. Ora, isso é estranho! O PFLé a coluna mestra do Governo.
Se realmente_.se retira- agora, se deixa de dar o- seu apoio
. ao Governo, esse e_dífio cai, desaba antes do julgamento.
o
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Isso seria um prejulgamento. Não serei eu que darei conselhos,
orientação, jamais, a qualquer outra agremiaçãO, muito menos
a tão importantes Líderes. Estou apenas externando o meu
temor. Entendam que esse meu pronunciamento é em defesa
das institUiÇões. Não podemos apressar os trâmites do processo que se realiza na CPI. Depois do_ pronunciamento de
Sua Excelência o Presidente da República, essa CPI teve um
papel destacado. Não posso deixar de demonstrar perante
a alta cúpula do PFL. Partído de sustentação e coluna mestra
do Governo Fernando Collor de Mello, no Congress-o-Nacional, nesta Casa é-na-câmara dos Deputados, uma apreensão
que tenho. Jamais pensaria qUe um Partido que é a sustentação
do Governo poderia deixá-lo nesse momento. Creio que aquela expressão do Presidente, no seu discurso anterior: '"Não
me deixe só", dirigia-se piliiclpã:Iriú~ill:e·ao PFL.Desculpe-me
por esse parecer externo, mas o PFL não pOde deixar o _Governo nesse momento, porque seria um prejulgamento, um
golpe branco. Sabe-se que atéMinstros estão querendo deixar
o Governo. O Presidente Fernando Collor de M~llo, no entanto, precisa do PFL nesse moinento.

O SR. GUILHERME PALMEIRA -Mas o Presidente
da República está-preocupado Com--o-PFL. AliáS-. estamos
gratos com a preocupação de V. Ex~ e vamos conSiderá-la.
O Presidente da República está preocupado se o PMDB e
o~PSDB lhe vão fazer oposição.
O Sr. Mansueto de Lavor- Perfeitamente. A oposição
é importante. Todavia, quem é da situação, nesse momento,
creio, não tem condições de deixar o Governô antes de um
julgamento final. Leio com apreensão, porque es·se eXpoente
não foi de V. Ex•, nem do eminente Presidente. Faça-se justiçá
ao Líder Marco Maciel que tem sido diligente. Estou falando
apenas do Líder do PFL para não falar do Líder Ney Maranhão. Ele está dizendo que tudo é verdadeiro. E nós, a oposição, ainda não pensamos dessa forma. Queremos que se chegue a um resultado verdadeiro através de um processo nonnal
de inVestigação. E esse processo está pcorrendo nesta Casa
atravéS da CPI. Não qu-eremos passar recibo antecipado dessas
acusações. Mas os ilustres membros __do !:!ÇU Partido já estão
q!Jel:lmdQ,_·nO nosso_ modesto entender. precipitadamente,
abanQonàr o apoio a~ Governo Feder~l, cuj_a_ coluna mestra
éAPFL =-"'"Partido da Frente Liberal. Preocupa-nos bastante
essa oposição porque pode precipitar acontecimentos que não
condizem com a estabilidade das instituições dempcráticas.
Se ingressei em sea:ra alheia, não foi por nenhuma maldade
ou qualquer outra intenção; foi pela preocupação que tenho
externado a alguns companheiros em ver discutida, no grande
Partido de sustentação ao Governo, uma saída que não representasse um recibo antecipado em todas as acusações que
estão sendo feitas ao Governo. Vamos aguarde~:rJ)S aco_nte·cj.~<?ntos. quanto à fita do Senador Eduardo Suplicy, queria
apenas apelar para que houvesse_ tratamento igual._ Hquve
em São Paulo um episódio envolvendo o Senador. O acpsador
foi condenado pela Justiça. Seria ótimo que essâ. prática se
estabelecesse em casos semelhantes em todo o País. Muito
obrigado a V. EX' e desculpe-me pelo tempo que tomei. Aproveito a oportunidade para reiterar a minha admiração pela
atuação parlamentar de V. Ex~
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Fico muito grato
a V. E~. Senador Mansueto -de Lavor. -A sua preocupação
em relação ao PFL vai levar-nos a meditar mais áinda. Concordo também que se começou a fazer cineminha. Vamos
fazê-lo toda semana no gabinete do Preside_nte, para ver todas
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as denúncias, filmá-Ias e trazê-Ias ao Senado, para que possamos -discustir.
·
O Sr. Esperidião Amin- Pe~te-me- V. Ex• um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA~ Com muito prazer.
O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador Guilherme Palmeira, serei muito conciso nas mirihas considerações. Quero
louvar a sua atitude de aqui estabelecer uma retificação, nessa
questão, com autoridade de quem. à época, se _contrapunha
ao então Governador Fernando Collor.de Mello. Desejo consignar~ n-a condição de aliado político do Ministro Jorge Bornhausen, que -o comentarista BõilS Casóí, "foi inuíio· feliz e,
creio, conclusiVo-a respeito-de-sSe assunfo. Não vou comentar
aqui se o _Senador Eduardo Suplicy se excedeu ao pedir o
testemunho do Sr; Alexandre Alcântara de maneira não regimental. ao vivo. O referido comentarista, depois da apresentação da fita no SBT, lembrou que destempero em campanha
não é privilégio do candidato Fernando Collo~de Mello. Lembrou, por exemplo, que o Presidente do PT, qll3ndo candidato
a Presidente da República, declarou que o seu então oponente,
logo depois aliado, Leonel Brizola, seria capaz de pisar sobre
o pescoço da própria mãe para chegar à Presidência'da RepúM
blica. Meses depois, estavam no mesmo palanque, arremataitdo com isso, sob meu pontO de vista e acima de qualquer
- ·oonsíderação riossa, aforismo que IÍle perrilitO repetir aqui,
porque recolho com muita humildade desse incidente l!ffia
lição. O àforismo popular que querO-deixar consignado nesse
despretensioso .aparte é o seguinte: ."A língua é- o chicote
do povo." Não custa nada tomarmos cuidado e nos lembrar
--de Santo TomáS-de Aquino, que dizia: "Critique e cOndene
o pécado; não ·tente condenar o pe~'!or." Penso que desse
episódio cada urri de nós aprenc;ie um pouquinho mais. Se
hOUVe algum excesso, não devemos _repetiMlo. Agora, ter a
pretensão, como se teve, de considerar esse como um caso
isolado na polítca brasileira, seria Uina posição postiça, até
porque - aí concluo - os grandes momentos da política
e da vida pública são os da recQnciU_ação. O maior niorileilto
da vida de LuíS Carlos Prestes, na ~in,ha opinião, foi quando,
saindo de uma prisão onde ficou. durante dez anos, t.endo
tomado conhecimento de que sua tampanheira tinha morrido
no campo de 'concentraçã_o do III Reich, para onde tinha
sído enviada cOin a anuência do 'ditadOr Getúlio Vargas; ele
não deixou de participar do Cbiriíêio;- em 1945. juntO com
Getúlio Vargas: De forma que, o COmentário que gostaria
de fazer, além de conterrâneo do Ministro Jorge Bornhausen,
é de que houve~ sem dúvida alguma, um exagero de ""1edido
na divulgação dessa fita, cuja origéril_~ pelo menos _el)._ termos
de obtenção, não custa nada ser cOlocacta em dúvida pelo
menos, já que ã revista Veja é tida ·e havida por todos nós
;.:....:. e bota "tida e havida" nisso~ cômo fonte fidedigna.
O SR. GUILHERME PALMÉIRA - Muito obrigado,
Senador Esperidião Amin: O aparte de V._ Ex~, dentre os
demais, por sei" conteixâneo e cciilhec;edor da fjgura do Ministro JOrge Bornhausen como_um político da maior expressão,
ilustra e honra o meu pronunciamento.
O Sr. Lourival Baptista- Perniite-nie V. -Ex~ um aparte?
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Concedo o aparte
ao Senador Lourival Baptista.
O Sr. Lourival Baptista- Senador Guilherme Palmeira,
ouço, com muita atenção, o pronunciamento de V. Er.o Não
deveria aparteá-lo, porque aqui já falaram Valmir Campelo,
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Raimundo Lira, Aureo Mello, Meira Filho e Esperidião
V. Er" faz à minha pessoa_. posto que tiliribéin fui inenCíon3do
Amin, qu:"e-disseram tudo que eu poderia dizer. Mas, eminente
nesse episódio que, a meu ver, não merece -faço questão
Senador, estou na vida pública há cerca ·cte 42 _anos, dentre
de frizar- que gaStfiiúJS mais- cera. O fãtO de estarmos consuos quais 21 nesta Casa, e sempre, durante esse tempo e tam- mirido -tanto· tempo numa questão de tão pequena significação
bém quando Deputado Federal, apareceram denúncias nos
nos faz repensar o quanto precisamos melhor utilizar nosso
tempo. Confesso" que o epis6diõ,-por si só;-devia até ser levado
governos que dirigiram o nosso País. Porém, havia precaução,
seriedade, critério, quando elas apareciam_. Denúncias de or~
na sua exata consideração,- ou seja, -dele não se dev·eria tomar
dem política ou administrativa eram feitaS àO longo do tetp.po
o menor conhecimento. Mas, de toda maneira, já que o foi,
e depois se deterioravam, num processo de corrosão política
faço questão de agradecer a V. Ex~ e elogiar se_u gesto de
de campanha, enquanto que, nesta Casa, muitas vezes denún· uma" vez,
- · · o pe rfiil d esse excepcmna
· · · 1 h_ornem
a~m· t raçar, mats
cias chegam com leviandade~ Eminente senador Gunherme
publico, que é o Senador Jorge BOJ!lhai.rsen·.
. .
Pa!Irieira,· .digo a V. Ex•. ci ue_ devemos -feí-- Serenidade para
Devo também agradecer, em nome de outros compaaguardar a conclusão do.s trabalhos Pa _CPI e__ transmi_t:ir ã
s'ociedade esse·estado de espírito, de seguranç:i,_de so_b_ri_e9a_de
hheitos, qUe aqui não Se eilcóri.trarirpreséiltes:;-oomo o·Govere de amadurecimento. V~.E~ se referiu _ao MiníSttoJorge nador Antônio Carlos Magalhães, o ex--Více-Presidente da
B<;>inhaúsen, atingido de maneira que não sei nerii cOmo quáli- República- hoje- nãO inais filiado ao nosso Partido-, Aure:ficar, porque cOmíciO é c'olníciO~ Senado é Senado, Em comí- liano Chaves. Mas devo, da mesma forma, fazer Considerações
cio, o Partido •• A" e o Partido ''B" fazem acusações, utilizam sobre algumas questões que foram aqui situadas. Em primeiro
determinadas formas de ~e 4irigir ao corr~ligi(>p.ário, can,didato -lugar, gos~aíj.~ de fa.l:ar a respei~o da co!ocação feita pelo Senara oportunidade, esses correligionários se··encontr-ain:como .'.dor Mansueto de Lavor de que o GOvernador JoaqU.im-Franse tudO aquilo tivesse pâsSado. Entretanto, o que acon~eceu cisco, em momento nenhum, falou que deixaria de .apoiar
nesse filnie, a reSpeitO'do Sen'ador Jorge Borithausen, é inédi- o Gôverno do Presidente Fernando Collor. O que depreendi
tp: não çteVia serpa'sSadp aquj ilo Ser1a4q. M()stra, _ e_r!_t_rej~n~o, de_ algumas declarações atribuídas ao Goveniador - pelo
que anos depois os 4ois ~e uniram. Mas se uniram poTque que sei S. Ex~ não prestou declarações à imprensã; Seriam
são hol)1.ens políticos-e chegaram a um entendimento. O Minis- obse~vações feitas pela mídia_-, -S. EX' .diz apenas que está
tro Jorge Homhausen é ·um homem sério, preparad(), compe- acompanhando o desenvolvimento da CPI e reafiiriia.....:.... ãquilo
tente, de uma sólida experiência política e admirisitrativa.
que constitui uma preocupação-de toda a minha vida pública
Foi governador, vice-govemador, senador .e ministro da Edu- -:-a sua apreensão em manter a vida pública brasileira baseada
caçâ.o. Quari.do foi- ao· ESt."a.P_o, como Salie_ri_tQ:u. V. Ex•, lêvOu em Sólidos princípios étícoS e rià e:iata observância dos melhoc;onyêniosparaque'oQove_rp.adordeent~oàsassinasse.ASsim · ·res paçlrões de conduta. É isso o que GoVeniador diz. Mas,
sendo, ·o Ministro Jorge Bornhausen está fora de qualquer ·se- assim li corretamente, pelo que consigo extrãir de- suas
aleivosia, de· qualquer queixa contra ele .. Tudo is_So passa, - declarações; S. Ex~ não disse que estava ·se afastando ou sequer
o vento leVa, porque S. Ex.- tem a estimà, consideração e rompendo .com o Governo Federal. Considero importante
respeito· rião 56 dos seuS :correligionárioS ·ma·s do povO brasi- fazer essa colocação para que fique beni clara a posição do
leiro. Felicito a V. Er' Por esse pronuncia-mento e·, maiS uma· -GOvernador e para que ela _não s_e preste a explorações polítivez, externo ao Mirtist'ro- Jorge Bornhausen 'ti_ minha _solidarie- cas que são explicáveis, maS que no cãsO-em-tela não são
dade, esperando que tudo seja resolvido a' contento _e_ que -"'cabíveis. O Senador Mansueto de Lavor tem suas razQes.
nós, brasileiros, voltemos a caminhar para frente e olhando _Inte~ndo a bancada oposicioniSta, ·quer no plano· federal,
pàto o'alto:--- ----~uer·no plano estadual, sendo S._ Er' um dos mais proeminertt.es Líderes da Oposição no Seriado Federal, Vice-Líder
· O Sr- Jutahy MagaUtães- Senador Guilherme Palmeira,, . da Bancada do PMDB e tendo sido nessa Comissão Relatorquem está acusando o Ministro Jorge Borilhatisen?
Geral do Orçamento da UD.ião, é natural S. EX' q_ueltá também
um dividendo político, quem sabe até um diVidendo eleitOral,
O Sr. Marco Maciel - V. Ex~ me co~~ede um aparte?
OSR.PRESIDENTE(BeniVeras)-S~nadorGuilhenne
de uma leitura que, a meu ver, não·é-exatamerite adequada,
_
de declarações que estariam s_endo atribuídas ao Governador
Palmeira, peço que v. Ext conclua 0 seu discurso. "
A Presidéncia lembra aos Srs.. S~na-ctpr~·s que está esgo- Joaquim Francisco. Devo também dizer, nobre Senador Guitado o tempo regimental da sessão, já prorrogado até ãs 19h. lherme Palmeira, que faço·--miilhas as palavras ·que V. Ex•
profere nesta tarde, sobretudo aquelas. em que V. Ex• menO SR- GUILHERME PALMEIRA - Peço'apenas dois . ciona a postura do nosso ex-Presidente, Senador Jorge Borminutos para o-uvrr·o nobre Sénador Marco Maciel.
nhausen e a conduta que o nosso Partido vem tendo ao longo
. O Sr- Lourival Baptista- Quanto à iq<\agação do nobre da política nacional. E um Partido jovem, que nasceu nos
Seri.ador Jutahy Magalhães, são _coisas desse nossq colega, idoS de 1985, com seis oU sete anos-apenas· de--vída, mas,
que conheci pequeno, menino, na·casa do s.ét.i pai, meu querido em-que pese a tudo isso, o Partido vem dando uma notável
COiitli~uição ao aprimoramento dos nossos costumes, ao meamigo, o Govetn~~or Juracy Magalhã~s.
---_Uló"fâésenvolvini~ntõ do ~osso País· eà cOnsolidação das instiO SR- GUILHERME PALMEIRA- Penso que é isso: t~i?5~0~~~-ocr3:~icaS. Na~celllos de um-móviffieritó ·que bus.· ., ___ ... ·.... _,_,-~.
problema afetivo.
. __
cou, entre outras COisas·, fazer Com qUe c,- País- .Se- reinSerisse,
COncedo o aparte a V. EX', Senador Marco Maciel.
total e integralmente, na vida~democrática. P()r isso~ quero
sr~
Mac1el:.::_ Nõore:Seiiaâor Guilherme Pa1mei' nobre Senador--Guiiherme·Patmeirã~ cuinprittrentá-lo·pelo disra, quero, ao iniciar meu aparte, cuffiprimentá-lo pelo discurso curso que fez _na tarde de hoje e diZer que folgo em vê-lo
que produz na noite de hoje e, aõ mesmo terilpCi~--agradecer situando muito bem questões que, de forma indireta, envola V. EX' as palavras que manifesta não só a respeito do nobre veram o nosso Partido, mas que, de forma direta, envolveram
Senador Jorge Bomhausen, a quem nos ligam fundos laços ilustres integrantes da_nossa agremiação. Quero_ também dizer
de amizade, ~as também as referências qUe; de alguma forma, a V. Ex• que, certamente, o Senado hoje resgata um dos
'
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melhores homens públicos do País Q.e_ injust_as coloc~çõçs p9rque acusaÇões_n_ão _ho_u~c ~:~Y.?Lc-4l_a!i§l~.aqui _nesta tnbuna
de forma, a meu ver, incorreta lridevjda. -- . - -~

e

O SR. Gj)JLHERME PALMEIRA - Muito obrigado,
Senador Marco MacieL
_
_
_____- -. · · ·· ·

.O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V.
nobre Senador_Quilhermc Palme_iqt?

Ex~

um aparte,
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_D?trqnte_ o discurso do Sr. Guilherme Palmeira,
_ o Sr. Esperidião Amin, deiXa ·a cadeira dá presidência,
que é dcUpilda pelo Sr: Beni V eras, Sii.jJlehie de SecreM
tário. · - · ·
_ ·· ·· · ·- · .

·· · O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo.a palavra
· · ao nobre Senador Lourival Baptista.
.
-. ·
'

O SR. LOURIVAL BAPÚsTA (PFL- SE. Pronuncía
o s~guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. _Senadores,
registro com pesar o falecimento do empresário sergipano
O SR. GUILHERME PAL!\'!EÍRA---: Ouço y, _Ex_', Senador Hugo Napol~ãb. Presidente do Partido, COilJ p1.uito,prazer, ·.Albino Silva da Fonseca, aos 83 anos de idade._ _ _
. Al~i~o Silva fói um horne~ t,ra~alhador, de grallp~ t{rocímas peço que Seja breve, por exigência da Presidência da
mo e vtsao. E~a !fm rnestr~.Ça_ ~'escola da vida'\ foi um
·Mesa.
homem, como, muitos outro:; h_ome.n.s __ de__ suce~so. d.e_ste__ :r~_ís,
O Sr. Hugo Napoleão -Atenderei aos ditames do nobre
que desde ~do__ se__ d.edi_çop. ~o trabalho e_, por meio dele
orador. pois-costumo serS~mpre curto nos me_us apartes. GosàTnic~ativa -privada, empenh'ando-se Cóm pioneiiiSmo àS ativi~
tariã de dizer inicialmente, estimado Senador Guilherme Paldade_s empreS~riãiS em nosso'EStaçio, ónde. trouxe~ em primeimeira, que as observações do ilustre Sen<;l.dor IV.t.ansueto de . ra mão, algu~S benefícios do progresso.
__
__
Lavor não me ·preocupam nem um pouco, não porque não .
Foi fundador e proprietário da primerià fábrica de água
tenha estima ou admiração por S. Ex\ mas, em verdade, . rnjnera~ em ~ei-gipé~ a Jtaperoá. _Foi por seu intermédio que
porque S. Ex~ n_ão é pefelista. Preocupação, sini, teria eu
nas cozinh_as sergípanas se 'i.illciOu'-à ·substituiçãb_-dO$. fp.inase,tiv.esse ouvido_ essas.palavras de um correligionáriO meu.
c~ntos e antigos fogões à lenha pelOS à gás de cozirilla. Ele
Na realidade, o GOvernador Joaquim Francisco 'fláo fe;ieSsas .~<:!I .o,__prime_íro: ~i~~t~ribuidor desSe_ inlP.órtãrite conibu~tfve,l ;ctodeclarações, foram comentários, li o noticiáriO riã imprenesa.
~éstico t;,rn Se.rgtP~~ bem coll!o__ dos_ rppdex:n,es fogões à. gás.
E o ,PartidQ da f[ente Libcn_1.l não é. um Partido de ordem
Dedtcou-se, também, ao rarnq Pe panificação, ónçle tinha
unida e que obriga a todos· a pensarem da _mesma maneira;
uma das maiS tradicionais e cóoheciQas padarias de Aracaju.
é perfeitamente aberto às-divers~$ corn~ntes de Çlpinião dentro
Foi fa:Zendeiro·, mas também fundou e foi proprietário da
·.do liberalismo. Quahto.àquilo que já vem sendo dito reiterada- f<:~'?sa Rádio -~ib_e.rdade de _Sergipe; que, através dos seus
. inente.e que é motivo da brilhante oração de V .. Ex~, as afirmadmgentes e ra~I~hs!as, com'o ~~ntos MendonÇ~,. SUv_a.~ipta,
-Ções do Presidente Collor feitas há mais de quatro anos, na tu- · · -~~nto~ ~anta~p ;e_outros, pre.stou, relevap.tes serviçp~ a,S.ergipe
·ralmente no cal9r,da campanha eleítoraJ, no a_uge·das discus-. _ ~ ,Pa~~tctpou atJvamente de mpme.ntqs·importantes da.~ida
·sões acaloradas, "São perfeitamente rraturaise-·ccYmpree_:ósíveiS. , dq Estado e <;lo povo sergipano. ·
- - · · ·.
·Afinal de contas, o simples fato ·de _Sua Excel.ênçia haver
· Este regi~trb, Sr. Presidente. e' Srs. Senador~s, aióda é
. nomeado o Sr. Jorge Borhhausen Ministro-Chefe da Secre- inérecidamente devido, porque Albino Silva da Fciriseca tamtaria do Governo da Presidência da República demonstra, bém aqui seitfdu eôtre nós ·neSfe'plenário, na década de 60
à saciedade, o reconhecimento que o Ptesident_e Collor tem qUalido foi membro desta Casa, ·como~ senador, em virtud~
por esse ilustre homem público que tem dado raras d~mons- . de ser suplente do Senador se_rgipano 'Heribaldo Dantas Vieitrações de civismo, de civilidade- que está faltando no País
ra.
·
·
·...:- .ea sobretudo,- de cidadania~ Como já disse ·muito bem o · '_ Albino Silva foí~ portã.nto-, uíri hórilem, i.Iin Cidadão, forSenadorMarcoMaciel,S. E~pariicipóiideumhistóiícomovi- rtlado pela escola _do trabalho e da iniciatíva·priVada' que
mento com muitas difículdades enfrentando- desafiç.s__ que só :participou ativamente da vida soCial; econômica e-p~lítica
niesmo oSpefelistas sabem o que passaram naquele momento.
de Sergipe, membro da antiga UD_N. em cuja legenda também
E discussões são normais no processo --concluo o meu aparte f<?i J?eputadq Es~adual ligado a~ grç.po liderado pelQ ilustre
-até na campanha presidencial. Sabemos o que disse o Sr. sers:1pano Leandro Maciel, que foi .sepador, Deputado Fede~
Leonel Brizola a respeito do Sr. Lula. Não obstante isso, rale Governâdpr.
· ,. ·
·
·
eles estavam juntos no palanque à época do segundo turno,
Albino Silva mereceu sempre a minha estima pelO seu·
um:apoiando o" outro; o OUtro aceitando o apoio do primeiro, tino comercíal,'ihiciativa e sólida posição política, que defennum curto espaço de tempo. De modo que o tempo constrói dia com independência e Coragem~- o'-qtie sempre 6 punha
e reconstrói. Nada como semear efetivamerite. CoinO diz o · ·na linha de frente do seu Partido, .
_
ditado, já repetido por um ex-presidente da Repliblica:·a vio. Sempre lhe fui grato pela exponteidade com ciue 3._sua
lência gera violência, e só o amor cOnStrói para· a eternidade. a~tiga Rádio {...\herdade IlJ-e abria_s_u_as generosas portas para
acolher _mjnhà_S entrevistas, coffillriiê:<,lções e debates dur(lnte
O SR. GUILHERME PALMEIRA - Muito obrigado, campanhas políticas de que participe-iê"Do e-xetCfció de mahdaSenador Hugo Napoleão, Presidente do meu Pa:r:tido e ilustre tos eletivos e mesmo como Govefii.ãdOr do EstadO.
Tendo comparecido ao seu sepultamento, destá tribuna
membro desta Casa. Concluo, atendendo à determinação do
Presidente. Esclarecimentos foram prestados, muito meDos do Senado, Sr. Presidente, associo-me a todos que reverenpor mim, muito mais pelos apartes que recebi dos inúmeros ciam, nesta oportunidade, a memória de Albino Silva da Fonseca.
companheiros aqui presentes.
·
SR. PRESIDENTE (Berif Veras) -Concedo a palavra
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos-aguardar sempre~ ao nobre Senador Nelson Wedekin.
julgar os resultados da CPI, mas vamos t~'balh~r e seguir
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
aquilo a que esse grande homem público,- Dr. Ülyss_e-s, sempre
nos induzia, quando da Constituinte, em 1988. Vamos votar seguinte discurso.) - S_r. Presidente, Sr~ e Srs. Sen~dores,
todos sabemos. que o modo capitalista de produção gera um
tudo que é de interesse do País.

o
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fenômeno conhecido como concentração de renda. O grau
de civilização dos países também pode, certamente, ser medido pelo nível de igualdade ou-desigualdade econômica entre
os seus habitantes e o nível de bem-estar de que cada um
deles defruta. Assim, convencionou-se chamar de desenvolvidos os países mais ricos e que conseguiram propOrcionar
aos seus cidadãos as melhores condições de vida.
Fruto de trabalho, organização, de civilização, enfim,
esse desenvolvimento da parcela dos países mais riCos do mundo só foi pOSsível graças a uma ativa participãç3.o do Estado
na viGa de cada uma dessas nações.
Cóm os acontecirD.éntos ·recciltes do Leste -Eufõpeu, há,
,hoje, no ·mundo inteiro, uma gfande polêmíca em tOrno dá
particÍJ5ação -do Estado _n3 econOiriia-. De- um lado, ainda há
aqueles que pretendem que o Estado ocupe todo o_espaço
econômkO- exfstente.' Do õutfo estãO Os que vêem qualquer
interferência estatal no domínio económico como impertínente e indesejável. ·
Que referência buscai corno o riorte di um caminho a
seguir? Parece razoável supor que cabe ao Estado, no mínimo,
trabalhar no sentido de evitar, entre seus c"idadão_s, desigualdades tais que possam cOlocar a próp-ria Nação em perigo.
Também soa lógico que deva promover o que se convenciorioU
chamar de igualdade de Qportunidades, estabelecendo, de saída, chances razoavelmente idênticas para todos, no que diz
respeito à disputa determinada pela necessidade de sobrevivência. Finalmente, deve o Estado procurar estabelecer a
"meritocracia", um sistema onde cada Cidadão possa progredir
segundo sua capacidade de proçluzir para si e p~ra a sociedad~.
Apesar desses princípios_ mínirTIOs de civilização, o nível
de desigualdade económica tell) crescido no mundo._A recém7
terminada EC0-92, a maior conferência internacion.áfjá Cõn~
cebída e realizada, destinada a tratar das questões do meio
ambiente, chegou a uma verdade que resplandeceu além e
acima de todos os acordos es_tabelecidos: os problemas _de
preservação do meio ambiente só poderão ser resolvidos a
partir da erradicação da miséria do mundo.
O último relatório anuar do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento tratou desse assunto, e os números
são estarrecedores. Os países mais ricos coriCentram 82,7%
da renda total do mundo, aos mais pobres cabe apenas 1,4%.
Os ·mais ricos dominam 81,2% do comércio inündial, 94,6%
dos empréstimos privados, 80,6% da poupança interna-, e aplicam iii ternamente 80,5% de seus investimeritbS. Pata os mais
pobres ficam somente 1% do comércio mundial, 0,2% doS
empréstimos e 1% da poupança interna. Os: 20% mais ricos
têm cerca de 150 vezes mais que os 20% mais pobres.
Há, evidentemente, uma lógica perversa a promover tamanha desigualdade. Individual ou coletivamente, os países
pobres têm menos acesso ao crédito, ao capital, ã tecnologia
e a outros insumos da produção. Parecem, por isso, condenados a permanecer como estão.
A sOlução dessas dificuldades no plano internacional é
complexa e não está muito próxima. Assim, cabe-nos olhar
para o nosso País, onde as respostas podem depender muito
mais de nós mesmos que dos outros.
No Brasil, lamentavelmente, a questão da concentração
de renda não difere muito da _situação mundial. Ainda que
com uma pequena queda em relação aos anos-de 198_8_e 1989,
a concentração de renda medida pelo IBGE em 1990, último
dado disponível, revela um quadro desolador.
Quase a metade. dos rendimentos - 49,7% - fOrain
recebidos por apenas dez por cento da população remunerada.
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Os dez por cento mais pobres fic<iram com ·apenas- 0,8% -do
total do:; rendimentos nesse período. O índice de Gini, USa:do
para me_dif cqncentração derençla e que vai de zero (perfeita
igualdade_) a !JID (desigualda<;l~ máxima), foi de 0,62Q. A maior
concentraç~o ficou com o Nordeste, e a ll).Cnor. com as _regiões
Sul e Sudeste. Nelas, os dez por cento mais ricos ficãraili,
respectivamente, com 53,4% (Nordeste), 47,1 (Sul) e 47,3%
(Sudes.te). Conlo se pode verificar, não há muita díferença
entre o qu.e ocorre nas regiões ltlais ricaS e maiS pobres do
Pais em matériã de conce_ntração de rend.a. O processo é
~gualmente perverso no Brasil inteiro.
É importante obser_v_ar que a metodologia utilizada pelo
IBGE nos seus censos e Pesquisas Nacionais por Amostras
de Domicílios não cobre determinados tipos de renda, como,
por exemplo, os lucros retirados pelas empresas. Assim, algo
entre 85% e 90% do total da renda declarada provém do
trabalho, incluindo-se, aí, salários, rendimentos de trabalhadores por conta própria e pro labore de empregadores. Os
inquéritos domiciliares não captam, portanto, s~gundo especialistas, algo entre 40% e 50% da renda ãferida- pelas Contas
NacionÇtis. Com isso, é plausível supor que os mais ricos tê_m
a sua renda mais subestimada que os pobres, o que to_rna
a situação ainda mais grave.
O pior é que temos visto·o ap'róTtindanie!'JtO deSsa situação
ao longo das últimas três décadas. Em 1960, os 10% mais
ricos tinham 39,6% da renda, passando para 46,7~ em_ 1970
e para 51% em 1980, chegando aos 49,7% em 1990. O índice
de_Q"~n.i IJ.ess3s décadas subiu de_ 0,497, em1960, para 0,565,
em 1970, e para 0,590, em 1980, chegando aos 0,620"em 1990.
A aparente incongruência entre os números a: presentados_ deVe-se aO fato de que o índice -de Gini leva em conta a di~tri
buição _total da renda e não apenas aquela que se conce-ntra
nas mãos de 10% roais ricos.
Com se pode constatar por esses indicadores~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, avançamos muito pouco desde que,
há cerca de cem anos, foi abolida a escravidão. Apesar de
te-rmos tido mais de um século para isso, mal conseguimos
nos liviar daquela herança hedionda._ Construímos dois Bi-asís
ou, ·talvez, a Belíndia, uma mistura de Bélgica, com fn'dia,
como já Sugeria o Prof. Edmar Bacha, na década de 70.
Temos um Brasil onde os 5% maiS -ricos do merCado
de trabalhO, com uma rendi média anual de 28 mil dólares,
representam-um mercado de 84 bilhões de dólares, uma verdadeira Dinamarca brasileira.· ConSidero assim porque a Diilahúú·ca tem, hoje, um PIB de 90 bilhões de dólares.
No outro Brasil, 44,5·% dos trabalhadores brasileiros ganham, no máximo, dois salários mínimos. Em 1990, por forÇa
do Plano de Estabilização Económica da_ ex-Ministra Zélia
Cardoso de MeUo, 3,7% dos trabalhadores brasileiros ficaram
desempregados. Pelos critérios da ONU, cerca de 33 milhões
de brasileiros vivem entre a pobreza e--a miséria: Isso sem
contar os que são desconsiderados pelos recenseamentos, por
não terem identidade nem morarem em lugar algum._ Segundo
a Unicef, 70% das famílias brasileiras vivem na miséria. Os
indicadores do ffiGE mostram que as crianças e adolescentes
brasileiros continuam a viver em sítuação de pobreza fãmiliar:
50,5% Vivem eri::t- estado de pobreza absoluta, com famílias
de rendimento mensal per capita de até meio salário mínimo,
e 27,4% com até 1/4 de salário mínimo.
Pode-se p~~gu_ntar c;:omo fOi qiie chegamos a essa situação,
e é bom que a pergunta seja feita, não para encontrar culpados,
mas para _que se possa compreender o que ocorre no País
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e procurar alterar esse quadro, que coloca em risco a própria
Nação.
Uma das causas que, sem dúvida, pode ser apontada
como fundamental, sem a acusação pela acusação, é o fato
de que uma parcela da elite económica nacional tomou conta
do aparelho do Estado, passando a legislar,_ a executar e a
julgar em causa própria. No afã de manter e de âmpliar poder,
essa parcela mais conservadora do empresariado nacional desconsiderou, ao longo do tempo, a necessidade de construir
uma sociedade onde t9dos pudessem ter condições de prosperar e viver dignamente. A esse ímpeto conservador juiltQu~s~
uma dose de ignorância e outra de incompetência. A incompetência colocou-se a serviço dos interesses internacionais, do
aniquilamento da livre concorrência e ~~__for~~s:ão ~-e oligopólios e cartéiS. A ignorância impediu a construção de um sistema
educacional à altura das necessidades do País e da protlução
científica e tecnológica;- qUe SerVisse -pára-nos re~l!~r do atraso
e do subdesenvolvimento. Quase tudo o ·mais é decorrência.
Produzimos um-sistema tributário iníquo, que iguala os
desiguais e enseja vas~a ma:l-gem_ de s_onegação, hoje estimaçla
em 50% do total dos88 bilhões de dólares em tributos arrecadados por ano. Os alimentos são taxados em 30%, o- que
faz CQm que milionários e miseráveis paguem o mesmo imposto ao _comprar um quilo de feijão. O sistema de _incentivos
fiscafs, em vez de ser utilizado c_om autoridade e sobriedade
para promover o desenvolvimento nacional, serviu como instrumento de indiscriminada doação de recursos públicos aos
que souberam se aproveitar. Em suma, a máquina tri5utária
brasileira quase nunca funcionou para promover uma· distribuiçãO de renda mais jUsta. _
A cartelização e a oligopolização da economia brasileira,
muitas vezes determinadas de fora para dentro do País, também contribuem para o nível tão nefasto de concentração
de renda a que chegamos.
Coin uma enorme C:apacidade de fazer polítiCas, de determinar salários e de forçar preços, tanto de seus forneCedores
quanto de seus clientes, oligopólios e cartéis exercem grande
poder sobre o mercado; impedindo que, mesmo co~_ uma
recessão violenta como a que viVemos, a inflaçãO sêja derrubada.
A inflação, por sua vez, é, por si, elementos concentrador
de renda. Não- é preciso sei economista para saber que os
que estão melhor situados na Pirâmide econôrriica têm mais
condições de se proteger dela. Ademais, a política de combat~
à inflação tem sido feita, nos últimos trinta anos, à base de
arrocho salarial, como se a única motivação iriflacionáiia fosse
o excesso de demanda de toda a sociedade. O resultado foi
o achatamento dos_ salários, que contribuiu para aumentar
exorbitantemente a concentração da renda nacional.
Temos, finalmente, a mais iníqua das causas de concentração excesSiVa de renda no~ Brasil: a corrupção. Sabe Deus,
Sr. Presidente, Srs. Senadore's, quanto do património público
serviu para enricar maus brasileiros, que- dele se sei:'VÍram
com o sacrifício de toda a sociedade! O vício grassou às custas
da impunidade e passou a ser costume nacional. Não vóu
me alongar, aqui, num assunto que já chega a ser enfadonho?
mas que, sem embargo, precisa ser atacado com finneza._ __
E onde essa sucessão de erros e de más práticas riOs
levou? A uma desigualdade tal que, ao invés de avançarmos
na conquista de práticas civilizadas, regredimos, andamos para
trás, caminhamos na direação da barbárie.
Da miséria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nada se pode
esperar. A miséria nada se pode pedir. Ela é niisei'ávél por
definiçãO. Não se pode evitar, contudo, que ela se volte cont~a
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os que a promovem e dela abusam. Embora não haja indicadores precisos sobre isso, é fácil constatar que a violência
aumentou no Brasil. A violência das torcidas nos campos
de futebol, que passaram a ser lugaEes propícios ao extravasamento de frustrações. A violência dos assassinatos de adolescentes por causa de pares de tênis de _50 dólares. A _violência
dos seqüestros. A violência contra as crianças que vivem na
rua. A violência dos linchamentos, que traduz a falta de crença
da sociedade na capacidade do Estado_ de produzir justiça.
Segundo um estudo realizado pelos alunos de _pós-gra~
doação em Direito Penal da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro~ UERJ -,coordenado pelo professor e ex-Secret~riQ de JJ.Istiça do Rio de Janeiro João Marcello Qe Araújo
Jr., que tomou como base o número de prisões efetuadas
no Brasil, entre 1976 e 1989, os roubos aumentaram em
101,57%; o porte ilegal de armas cresceu 91,56%; o furto
76,13%; e os estupros 16,55%. Quase 13% da população
brasileira (18,7 milhões de pessoas) foram vítimas de algum
tipo de crime só em 1988. O _aumento do_ porte ilegal de
armas vem sendo de 7%__ ao ano. Entre outubro de 1987 e
setembro de 1988, quase seis milhões de pessoas foral? vítimas
de furto ou roubo. Dessas, apenas 31,7% comumcaram o
crime, o que revela profunda descrença na Polícia e no Sistema
Judiciário. Aliás, segundo o mesmo estudo, 70% da população
brasileira não acredita na Polícia.
Essa violência se estende sobre as crianças abandonadas,
Como se o- fato ·d_e estarem elas .abandonadas, condenadas
a viver na rua, não fosse, por si só, uma violência. Segundo
da-dos do Programa de Aprimoramento_ das Informações de
Mortalidade da Prefeitura de São Paulo, só em 1991 foram
assassinados 674 inenores de 19 anos na capital paulista quase_duas crianças por dia! O aumento do assassínio de menores na cidade de São Paulo_, nos últimos 20 anos, foi de 1.440%!
O número de assassinatos em São Paulo superou, em 1991,
a soma de todas as outras causas de mortes violentas_de menores entre O e 18 anos!
A violência, contudo, não está restrita às estatísticas pavorosas, onde se empilham cadáveres de crianças e adol~sc~nt~s
abatidos a tiros_._ Quase 60 milhões deles vivem em_ famílias
com renda mensal per capita de meio salário míniino; 25 milhões são desnutridos crónicos, e dez milhões trabalham precocemente. Por isso, quase um terço de menores pobres não
freqüentam escolas, o que determina um índice de analfabetismo de 21% na população enrre sete e 17 anos._
A educação é outro capítulo tenebroso da vida nacionaL
Considerada pelos economistas corno fãtor de mobilidade social e de desconcentração de renda, o sistema educacional
brasileiro foi vergorihosamente abandonado nas últimas décadas. O resultado é catastrófico: o IBGE constatou a existência
de 24 milhões e 400 mil analfabetos absolutos. Não é difícil
imaginar, conhecendo o País, que haja outro tanto de anal~a
betos funcionais, aqueles que até asSinam seus nomes e fazem
contas elementares, mas não_ sabem ler um anúncio de emprego no jornal. Isto é o que ocorre na _base da pirâmide educacional.
- No_topo, ou seja, no ensin:o sUperior, havia, em 1989,
apenas um milhão e meio de alunos matriculados, cerca de
somente um por cento da população brasileira. Destes, 61,5%
freqüentavam os 682 estabelecimentos da re_de particular de
ensino_. As escolas públicas de terceiro grau -~_espondiam somente por 38,5% da oferta de vagas.
- Esse é outro grave problema do Brasil. O Estado permitiu
que a iniciativa privada invadisse um de seus domínios clássi-
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cos-; o campo da educação. É preciso que se üiga, aqui, que
nem um- único país desenvolvido de qualquer quadrante do
planeta chegou onde está sem um sólido sistema público de
educação. Mas, no Brasil, buscou-se üma "inovação"~ ~'ESta
do, mais que permitir. in-centivou, inclusive com recürsos financeiros, a expansão do sistema privado de ensino. As brechas para a transferência de reCl.irsos do Estado para as empresas de ensino infelizmente foram mantidas na ConstituiÇão
de 1988, devido a um poderoso IotibY da escola privada.
O resultado disso, no 3~ grau, já foi apontado. Quanto
à pré-escOla, é quase totalmente privada. Cê-rca~ de 66% dos
egressos do 2~' grau são provenientes de escolas particulares
e apenas no 1~grau os núineroS são menOS drásticos: somente
13,65% das_ matrículas iniciais de 1991 ocorreram em estaPele:..
cimentos privados. Os Senhores bem podem avaliai as conseqüências disso. Não me furto, contudo, a sublinhar uma delas,
já que estamos tratando de concentração de renda. A educação é um bem caro, porque fator de mobilidade social. Por
isso~ é buscada pelas famüias de classe média a qualquer preço,
o que significa o pagamento de mensalidades escolares elevadas. E é justamente sobre essa classe_ médja que recai parcela
enorme da carga tributária nacional, já que é composta por
assalariados, que não têm como escapar da tributação na fonte. A classe média paga, portanto, duas vezes para educar
seus filhos.
No campo da saúde as coisas não são melhOres, oles_~<f
porque saúde depende principalmente de alimentação e saneamento básico. A Comissão-Parlamentar-çle Inquérito, criada
no ano passado para apurar as causas da fome--no- Hrasil,
verifiCOu- que ··cerca --de 60 niilhões de brasileiros têm renda
insuficíente para suprir -suas"--necessidades básicas -de _alimentação. Descobriu, ainda, que há, no País, 27 milhões de indigentes; que 80 milhões não comem diariamente o suficiente
para se alimentar; que a desnutrição afeta Cinco milhões de
crianças entre zero e sete anos, e que morrem de fome mais
de mil crianças por dia, antes mesmo de corilpletarem um
ano de vída. São 800 mil casos graves de desnutrição~ índice
três vezes superior ao· -admitido pela Organização Mundial
de Saúde.
No que diz respeito a saneamento, 65% da população
não dispõe de serviço de esgotos. A coleta de lixo não atende
a 30% da população urbana, e 54% do lixo coletado não
recebe tratamento e disposição final adequados. Dos 96%
das cidades com rede de distribuição de água, soniente-41,7%
têm sistema de tratamento convencional completo. Além disso, 22,3% não têm _nenhum tipo--de tratameiltO, e apenas
31% dos municípi<5S tratam a água com :'doro;-para evitar
doenças como o cólera.
Vale ressaltar, ainda, que apesar do gigantismo do sistema
previdenciáfio ilacíonãl- abalado pelo corrupção e pela ineficiência _;_, o Estado brasileiro está incorrendo, na área da
saúde, no mesmo erro que comete com-relação à educação
-está permitindo que a iniciatíva privada ocupe de maneira
voraz, e muitas vezes inescrupulosa, o campo da medicina.
Confesso, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, que preferiria
estar aqui nesta Tribuna, simpaticamente,~·distribuindo sorrisos, e trazendo alguma boa notícia sobre- as conquistas de
algum brasileiro ilustre ou sobre os avanços de nossa Nação
como um todo. EntretantQ, a r:ealidade e as miohas respOnsabilidades de Senador da República, -cOm 1 que -me Donraram
os catarinenses, não me- permitem fazê-lo. -- --Sou forçado a trazer para cá o quadro triste em que
vive o nosso País. Meu objetivo, com isso, creiam-ine não
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é ·o- de ocupar o lugar de_profeta do apocalipse, mas ·a -de
chamar a atenção de V. EX:'~ -e da Nação, especialmente da
elite brasileira, para o fato de que poderemos estar COmpro·
rridendo irfe·rnediavelmente o futuro do Brasil.
Temos que coinpreender que o recente furor ernignitódb
que tomou conta do País é u_m desvario. O aeroporto não
pode ser a solução. Este ê"b ilós:so País, e temos qUe ocupá-lo
e construí-lo em bases sólidas e dignas pra toda·a-população.
As causas que geraram uma distribuição de renda tão iníquã.
de conseqüências tão nefastas, entretanto, eStãC>ai. intactas.
Deveitjo~. sem dúvida, empreender luta sem trégu_as par~ bani-las da vida nacional.
As soluçõ_es, contudo, de_vem ser "estruturais e·dui:adoras.
Já-experíriie-õtãmôS faZer cr"e-scetO bolo para depoíS dividi-lo.
A divisão, ·no entahto. ·nunca veio. As soluções determinadas
de fora do País também não nos servem. Temos que encontrar
ca~inhos pr?prios, adequados à nossa realidade. à nossa experiêricia e nossa cultui"a. E çreio firmemente que somos capazes
disso.
··
Penso que o primeiro passo deva ser o reconheCíinento,
p6r p-ane da elite nacional, âe que-·precisatnõS construir um
PaíS que seja bom para todos. Para isso, precisamo-s de investi_mentos. Se os investimentos estrang~iros são tão procurados
por ilós, por que não buscarmos o repatriamento· dos estimados 28 bilhões de dólares de brasileiros que se encontram
no·_exterlor?_ Essa _ê u·ma questão que tem reflexos, inclu.sive",
iíó- exeicfCi_~ da SOberania nacionàl. Embora seja complexa
e delicada, deve ter sofução satisfatóría para ô País. É -preciso
que os brasileiros voltem a acreditar no Brasjl_e traçluzam
essa confiança em inveStimentos reais e tpuito trabalho.
.
- ~- O:~tro as-pédO fundamental de um esforçO em _busca de
umà Nãç~.o co~ ni_érioS âesiguãldádes é o que se refere à
educaÇão. O País precisa definif como 'prioridade absoluta
~não apenas como retórica de campanha el~it()ral ou demagogia ·governâiúental - a criaÇão de um sistema -educacional
que sirva aos lnteresses .nacion.ais, partindo- da p_ré-escolã. e
çl!_~gando ao terceiro grau. Aí está, implícito, o ordenamento
eo financiamentO-adequado do sistema cienJí_(i_çq ~ te~no.J~gi~o
brasileiro, que tem sido abandonado ao longo dos anos.
_ _É importante lembrar, tàrhbém, que a educação de teq~.po
integral,nos moldes dos CIEP implantados pelo governador
-~onel Brizo-la; nó Rio de Janeiro; e a:dotados pelo Presidente
Collor, não é algO qUe possa esiã.r sc!rido~discutido ç:omo urri
modismo_ ou ao sabor de intereSS_es- ereitói"3.iS ":.....__ trata:.s.e de
uma soluçãO consagrada mti.ndia:tme-rne-, inclUSive pelos paíseÇ
do_ Prim~iro MunQ9. Se_de_rm_o_s_ condições a uma geração
íriteira de crianças braSileiras, poderemOs estar salvando o
nosso País.
As relações incestuosas do ~au empresariado com o Esiado_brasileiro precisam acabar. N'ão me refiro apenas às questões capituladas no Código Penal, mas a subsídios, dinheiro
fundo perdido e incentivoS fis"ta1s distribuídos legalmente, sem
qualquer cnl- ança quanto a resultados em benefíCio da populaç.ão. O a\.:triço da empresa privada nos setores da educação
e da saúde, nos termos em que ocorre hoje, co:rn· subsídios
e incentivos, é inadmi~sível. Quem quiser empreender nesses
campos, que o faça com capital e risco próprios." A privatiz.3:ção, necessária para diminuir o mastodonte estatal, deve
sempre consultar os iri.teresses nacionais e nãç os de aproveitadores de ocasião, sem qualquer outro compromisso que não
seja CÇJm algum negócio que permita enriquecimento rápido.
O _Estado deye, a_lém de encontrar seu tamanho ideal,
org-anizar-se I? capacitar-se para -atuar com eficiência. A des-
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centralizaçã-o ·e a desburocratização devem ser perSegUidas
com -afinco. A corrupção tem que s.Cr coníbatida com medidas
práticas, de natureza administrativa, e com Uma ação pronta
e eficaz do aparelho judiciário. É crucial que o Es.t'adO recupere credibilidade e honradez.
Cartéis -e ofigópólios devem ser combatidos tenazmente
pelos efeitos nefastos que produzem na vida econômka naciOnal, em razão do enorme poder que acumulam de determinar
política: e preç·os, geiando inflação_. Esta é, por sua VeZ. Outra
das causas da concentração de renda que tem que ser erradicada na vida nacionaL-Sua -dcri-ubada, contudo, não Pode
ser buscada através de medidas monetaristas ineficazes o.u
de achatamento salarial. O que propiciará a _queda da inflação
são providências sérias e duradouras, como ordenamento dos
gastos govemaf!1entais c o correto _equa_CiOnainCritõ~âa- questão
da dívida externa.
Finalmente. não posso deixar de lembr3.r a ne-ces-Sidade
imperiosa de uma profunda reforma tributária, sem soluções
milagrOsas do tipo ImpOsto Único; que ach~_os rDeiqs de_ atribuir a cada cidadão carga compatível-COin-sUãS j)OsSlbífíd-ãdes
econômiCas. Seffi -sõfuções- ·extremadas, é preciSO eftOOiltrar
os caminhos que façam a justiça fiscal, e Coinbil-ter ferozinCri.fe
qualquer tentativa de sonegação.Teremos, em breve. uma oportunidade de ouro para um
grande pacto nacional - de que tanto já se falou neste País
- , em torno da estrutura tributária de que necessitamos.
O Governo es-ta pre-stCs a -enviar s-eu projeto de reforma fiscal
ao~_ Congresso. Cabe a nós examiná-lo à luz dós _rriaiS _altos
interesses nacionais~ a-perfeiçoá-lo, se ne_cess_ário, e votá-h)
com a maior presteia possível, __
Esses sãO, Sr. PreSidente, SrS. Seriadores, _os· nOssos desafios. Essas são as nossas responsabifid3.deS--= nOSSas e ~de
toda a elite nacional. Temos que passar das palavras -à ação.
Parece ser chegado o tempoo de todos compreenderem que
a política do "salve-se quem puder" não funciona mais. TemoS
que trabalhar, e muito, parã ririiai nOsso -Pa"ís da-S_3r}e_ta
em que ele se recostou para_-dormii'. As vítini.as di riiíséiia
não se· ·erg_uer,ão po:r ·si~-- pUxando--se _p_e_lc;>s _pr6P-rios cabelos.
É preciso que alguém eStêndi a_ nlão e dê a opoitunidade _
que sempre lhes foi negada. :É coni g~stos com _esse que_ se
começa a construir uril País melhOr e mais digilo.
--- -_---·-.
Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Biini V eras):___ Concéaó a-palavra
ao nobre Senador Odacir Soares.
·- -

0 SR- OOAClR SOAimS.(l'FL- RR. Pronuncia o se-

guint~ disCurSO.) ~·Sr. Pie"S"iáente, s:·~ e Srs~-~S~n~d?res, a

cac~urc~ltura vem atravess~n~~ ~ma cnse .de gravesst~~s _consequências. Este fato ·vem ·sendo denuncrado-, no C_o!lgresso
Nac~onal, principalm~n~.e po: represe.~ta~o~_s ~os -~t~d~s ?~ ~
~hta, do Pará e de Rondóm~, os mato!~s pro<)ut()E_es_ nactona1s, preocupados com o a difícil situação enr qüe_s_e encontra
a cultura ~esse produto que,?~ _!:és ~é_Cui?s, ~u~':i~por;a.ll~e
font~ de n..quezas e tem peso significativo ~:a ge_ra~a.9 -~~--<!~~~~as
para o Pa1s.
Nos últimos anos, as dificuldades decorrentes dos planos
de estabilização econôrriica e escassez de créditO ÍIZerãm
com que fosse alterada a relação entre o-s produtores e os
industriaiS e eXportadores do setor, verifiCarido-se um elevado
endividamento dos produtores, não só junto às__ instituiÇões
fiiiariCêi!aS do sistema:· de crédito fuf3l~-Cõmo jllrltO: aoii reren~
·dos. exportadores e industriais,_-

a

A sitUação é -reaJffiente difícil, Srs. -Senãdores as regiões
produtoras de cacau atravessam, sem dúvida. uma das piores
e_ mais g-rave_s c~ises de_ sua história, com_dramáticas _conseqüê·n·cías Sociais e ·económicas. Os cacau~cultores estão bastante. descapitalizados e endividados. Vem ocorrendo uma
que"da de produção e de produtividade nas áreas plantadas

-e. por consegUln-te~-umá'reduçãO dã ofertá de empregoS absO-

lutamente necessáriOs ao sustenfõ de milhares de famílias daquelãS- ái"eas:As causas são numero·sas e bastante conhecidas de todos
nOS.- Ãos Pr-ohlemas cte crédito. já Illencionados, acrescenta-se
o frito de que o cacau tem alcançado preços cada vez maiS
baixos no mercado externo-. Para se ter uma idéia, em 1979,
os preços do cacau no mercado internac_ional eram de aproximãdirilente quatro mil dólares toneiã.da; atualmente, a.cotação é inferior- a mil dólares a tonelada, uma das menores
cotações dos últimos 15 anos. A baixa d_o preço foi conseqüência direta do crescimento da produção mundial, provocado. não só pelo aumento do número de países produtores,
m:as-faffibém pela ampliação das áre_as de plantio no Brasil
e- rla Costa do Marfiin, respectivanlêitte ·segundO e primefro
_
produtores mundiais.
As adversidades dim3ticas, verifkadas nos seis úitimos
incidência de pragis, -Como--a VaSsoura:.:de-bruxa, que
provoca o envelhecimento precoce dos frutos e tem dizimado
boa parte da lavoura, e o aumento dos custos dos insumos
agtítolas têm contribuído decisivamente também para os prejuízos reais sofridos pelos cacauicultores brasileiros.
-O Governo, porém, está agindo~ Sr._ Presiden_te, e buscando soluções para a grave crise que atinge o setoi. Estão sendo
adotádas medidas que visam a recuperação da economia das
regiões __cacaueiras, através do rompimento do fenômeno da
causação circular da queda de produção e dimiriúiçã(f-dos
rendimentos. Em novembro de 1991, através da Portaria n"'
1.064, os _Ministros da Eç:onomia, Fazend~ e_ Plalie:jilmento,Dr. Marcílio Marques Moreira, e da Agricultura e Reforma
Agrária, Dr. Antônio Cabrera, criaram a Comissão Interministefial do Cacau, tendo por·objetivo a análise e a avaliação
de propostas de estímulo à diversifiCação- de atividades nas
regiões cacaueiras, e a sugestão de medidas, _bem como de
fontes· de recursos _e demais itlstrum~nt9s, para melhoria do
nível de renda e de emprego-. naquelas áreas.
Desde então, a Comissão lnterministerial já se ieuniU
cin'ó) 'vezes para análise, a-valiação e discussão do_s aspectos
ijgad_os ao cultivo, in-dustrialização e comercialização do cacau,
. b_~m .como _à diverSificação 'agropecU.ária das regiões cacaueiias, -atiavés do incentivo à pecuária do pequeno e grande
porte, a diversos cultivos de ciclo longo, ao aproveitamento
. de_ ~árz~as e à aqüicultura.
- Désde -o -final de jaileiro deste ano, Sr. Presidente, Srs.
Se:l\adpres,:og, produtores de cacau, bem como suas cooperativa-s~ foram auto_rizados a repactuar, junto ao Banco do Brasil,
às- dívidas de custeio e invéstimento relativas ao cacau véricí-9ªs é_Yin_cendã:s, :Pof u~ praZo de até Ciri.co anos, e_~_pr~tações
anuais e em valores adequados à capacidade de pagamento
- de cada devedor. Além disso, estão sendo liberados pelo banco, em parcelas, recursos da ordem de Cr$ 90,3 bilhões para
o exame·- de- proposta de custeio da safra de cacau 1992/93
dos produtores que estão com suas dívidas regularizadas junto
ao Banco do Brasil,_ A concessão desses financiamentos para
custeio técnico e rotineiro, porém, ficou definitiv::i.inente condicióilada à adoção-de práticas de prospecção e controle da
ent:e.fínic;Iade "vassoura-de-:bruxa".

__
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O Gover.no ~ sensível aos apelos dQs _cacauicultor~s e
tem procurado soluções que amenizem a ciise por que passa
6setor cacaueiro~ Con;o.ac~bei_de_ :mencionar~ está haven~o,
a curto prazo, um reescalonamento das dívidas dos cacauiR
cultores e suas cooperativas jUntO-ao Banco do Brasil. Gostaria de ilustrar minha afirmação citando dados publicados pelo suplemento rural do jorna~_ bairi6 A T_âr~e, em
sua e'"içào do dia 26 de junho passado. Segundo aquela publicação, 3 mil contratos de prorrogação de dívidas vencidas,
no valt r de 62. bilhOes de ç_ruzeiros, já foram reneg~çiaaos,
estando previstos, para breve, o reescalonamento de mais_
1.600 _contratos; no v~ lo r de 40 bilhões._A _rd~rida matéria
informa, ainda, que 3.3:ÕO .Pro,.etos noVOs, rto valor -de _68
bilhões de cruz~jr~s.-: d,os quab 48 bilhões fin~ilcia<:Jo~ p~los
bancos e 20 bilhões integralizados com recursOS próprios dós
cacauicultores - foram aprovados para o custeio da s~fra
de cacau de janeiro ~julho, só no Estado da_ Bahia, responsável por 90% da produção nacional.
Além disso, a partir de normas técnicas_ e_laborada~_pel~
Ceplac, foi prevista, a tnCdio ~ a lçmgo prazos. a liberação,
pelo Banco do Nordeste, de ve.rbas que soma~ Cr$30 bilh9_e_s,
objetivando diversifiCar e verticalizar a produção- de cacau.
Assim, Sr. Presidente. mediante es~e finan~iª'gt~-~-~o. os produtores, que hoje se dedicam exclusivamente .ao ,caça_u, poderão
diversificar sUa atividade e cul_tivar produtos alimentares e_m
suas fazendas, com_vista_s à ffielhoria das condições nutricionais
das populações. No que respeita à vertiCalizaç&o _da prÓdução,
o Banco do N ardeste previu financiar um prog~;ama de implantação de .250 uniQades de ben_efi<::iamento -de s~bproduto_s_ do
cacau (polpa, casca, geléia, mel, ficor, destilados, etc... )
Essa linha de crédito_éjmportantíssima, Srs. Se1_1adores,
pois, hoje, no Brasil, apenas 10% do ~_te<' do_ca~u é utJ.lizado,
sendo Q re~tante_ simples~~nte desperdiçado, enquanto, na
Malásia, por exemplo, o mesmo fruto tem mai?_ de duas dezenas de opções de aproveitamento.
Sr. Pi"esidente, o Brasil tem grandes possibilidades de
competir no mercado internacional por disp-~r de excele~t~s
conhecimentos tecnológicos para obtenção de elevados mvet~
de produção e produtividade dos cacauais, -~ de excel~p.~es
recursos- naturais (solos e~_çliii_l._!l.) para a p_rodução de cacau.
os-problemas conjunturais que aút;g~m o setoi:, atual~e~te,
poderão ser resolvidos quando a reytsao da estEutura da umdade de produção de cacau promovtda pelo Governo começar
a se fazer sentir mais acentuadamente.
Não tenho dúvida Srs. Senadores, de que- a recuperação
.:.:::':'""'mica e financelra~das regiões ca_~~eiras _depende basica-
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mente das ações que o Gov_emo anunciou e já começçu a
adotar. Essas ações, visando_o desenvolvimento auto-sustentado, através da diversificação agropecuária e agroindu-strial
d~ regiões, ãtravés do aumento da produtividade das lavouras
e através do incremento da receita dos produtores mediante
verticalização da atividade cacaueira, com_ o aproveitamento
integral dos produtos. e subprodutos do cacau, terão, Certamente, uma importância decisiva para a superação da atual
crise do setor e para a tão necessária recuperação da cacauicllltura brasileira.
Era o que tinha .a diZer, sr. Presidente.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O_SI.l.. PJ.l.ESIDENTE (Beni Veras)- Teremos uma sessão extraordinária em cinco minutos, quando V. Ex• poderá
fazer uso da palavra.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Está bem, falarei
no íníciO da próxima sessão.
. - O SJ.l.. PJ.l.ESI[)ENTE (Beni V eras) -Nada mais havendo
a tratar, encerro os trabalhos, designando para a extraor~
dinária das 19h08min, convocada, nesta oportunidade, a seguinte
ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO N' 475, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento fi\> 475, de
1992, de ·autoria do Senador Júlio Campos·, solicitando, nos
termos regimentais, tenham tramitaÇãO conjunta, os Projetes
de Lei do Senado n" 47 e 61, de 1992, e o Projeto de Lei
da Câmara n 959, de 1992, que versam sobre a mesma matéria.
REQUERIMENTO N' 482, De 1992
Votação, em turnO único, do Req~erimenio n9 4s:i, cte
1992, de autoria do Senador Mário Covas, solicitando, nostermos regimentais, seja também oUvida a Comissão de AsM
suntos EconómicOs sobre Projeto de Lei_ da Câmara_ n9 66,
de 1992 (n' 8191, na Casa de origem), que dispõe sobre o
regime jurídico da exploração dos portos organizados e das
instalações portuárias, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão_ às 19 horas e 7 minutos.)

Aia da 3a Sessão, em 2 de julho de 1992
48 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49" Legislatura
- EXTRAORDINARIAPresidência dos Srs_ Mauro Benevides e Be:ni Veras
ÀS 19 HORAS E 8 MTNT.JTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Albano Franco - Alexandre C.osta - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Vcra.c; - Cmlos De'

C!lru - C.arlos Patrocfnio - C.ésar Dias - Cha~ Rodri_gues
- Od Saboia de carvalho - Coutinho Jorge - Dirceu Carnei!"'..> - Divaldo Suruagy - l'.duardo Suplicy - FJclo Álvares
- Enéa.• Faria - E.•peridillo Amin - F.piU\cio cafeteira rernando Henrique C.ardoso - Flaviano Melo - Francisco
Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson C.amata - .
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Guilherme Palmeira -- Henrique-~ Almeida - Hugo Napoleão-- Humhcrto I.ucena -~Hydckei-'-Fre.itas- Iram Saraiva
--lrapuan C. osta Júnior- Jarh8S- Pa~~arinho ....:cJoao calmem
-.-João França _,-João Rocha - Jonas ·Pinheiro - José:
Eduardo - José Fogaça ---José Paulo Biso! -José Richa José Sarncy - J6nia Marise --Jutahy Magalhaes - Lavoisier· Maia - l.lf!VY Dias- I..ourel'l)~erg Nunes Rocha -- I..ourival Baptista - Lucfdio Portclfa _..;. ;. Magno Bacelar·- Man-

sueto de Lavor - Marco Macich-- ·Mário Covas - Marluce
Pinro - Maurfcio C..orrêa - Mauro Benevides - Mcira Filho
- Moisés Abra.o - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelscm Wcdckin 7 _Nc;y -~·ªranhãQ.- .Qdacir ~res _-:-:-P~dro
SirÍxm - Rachid ·saldanha lJen:i - Raimundo I .ira - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy_ Bacelar - Teotonio Vi_lela Filho -V~Imir Câmpelo- Wilson Martins.

. ,.

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - A lista de prese na
acu_sa o comparecimento de 73 Srs. Seriadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciãmos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 488, DE 1992
Requei-emos_ urgênciã-.- fioS- teroios -do ari. 36, alínea b,
d? Regimento .I.nterno, para o _ Projeto de_ L_ei da Câmara
n~ 00; de 1992, de iniciativã do -Sr~ -Presidente da República,
que altera a estrutura do_Ministério das ~laç_ões Exteriores
e dá omras providências.
Sala das Sessões, 2 de julho de 1992.
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REQUERIMENTO N• 48?, DE 1992
Requeremos urgência, nos ternios do art.. 336, alíneã b,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da_ Câmara
n!' 61, de 1992, de iniciativa do Sr. _Presidente_ da República,
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que altera o art. 30 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a organizaÇão da seguridade social e institui
plano de custeio.
-Sala das Sessões, 2 de julho de 1992.
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Os requerimentos
lidos serão votados após a Ordem do Dia,_na forma do art.
340, li do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso.

5649

res. A CPI está agindo com muita cautela. Vejo com espanto
declarações de que existe uma:espécie de estratégia de desestabilização. Meu Deus. e se houvesse, hein? Imaginem se houvesse estratégia de desestabilização toni tanta m3téríã.-prima
para ser trabalhada! Teríamos realmente desestabilizãdo! Não
~e~es·se o fenómerlo. Não há 1954 nem 1%4 agora.
Conheço até as idiossincrasias de alg-uns homens de 1964,
que foram vítimas do que aconteceu. Numa escala muito modesta também o fui e não vejo fantaslnas por todos os lados,
nem acho que o cumprimento da lei leve a desestabilizar as
iilStituições. Nada vai desestabilizar as instíttiiÇõés. Para sorte
-do Brasil, a democracia está arr.a.igada e.mre nós. Com toda
essa crise _não se ouviu falar o nome de um general! E vamos
deixá~los como estão: tranqüilos, respeitando a Constituição,
e-ncYs quartéis. -Não há crise nesse Sentido. Há um fenômeno
localizado, nós vamos prestigiar a CPI, ·mas os iesuitados
dela não podemos antecipar.
- -Lamentei - disse~o de público - que o ·esclarecimento
ilão tiveSse vindo, de plano, da parte do Presidente da Repú~
blica. Ao invés de um discurso, duas ou três afirmações simpleS, com alguns documentos, que não precisavam nem ser
mostrados - porque não se duvida da palavra de um Presi~
dente- apenas indicados, e teríainos terminado a crise. Como
não houve esse procedimento, Cãbe à CPI restabelecer a credi~
- bilidade- não a do Presidente, mais do que isso- da instituiçao presidencial. Aí, sim, a nossa responsabilidade é grande.
Mas é nesse plano que estamos atu-ando, com muita tianqüi~
lidade. Pelo menos os Partidos aqui representados estão com
~~ita tranqü_ili_dade, e assim devem permanecer.
Sr. Presidente,eu não queria-ra-zer nenhum discurso nessa
-direção, apenas um intróito, para explicar aos Colnpanheiros
do PFL porque não me manifesteLanteriormente. E o que
fiz, neste momento, a respeito do Ministro Jorge Bornhausen,
. -que dispensa realmente considerações sobre a sua conduta,
porque ninguém aqui, a não ser o Presidente, em mau momen~
to, o colocou sob suspeita. Se fosse comigo, eu o processaria.
Aliás, processei todas as pessoas que me acusaram em campa~
nha- duas 'foram condenadas à cadeia. Um, hoje, é Presi~
dente do Tri~unal de Cont~s do Município de S~o PaUlo,
Eurípedes Sales _::_processei-o e foi coridenadõ; o outro foi
para a cadeia, um tal de "Marroniinho", e o outro se retratou,
o ex-Governador José Maria Marins. Se fosse comigo, eu
processaria - na época, é óbvio. Mas enfim, são momentos
diferentes.

O SR. FERNANDO HENIÚQllE CARDQSO (PSDB -,SP. Pronuncia o segUinte disCurso. S_em revisão do oxador.)
- Sr. Presidente, Sr~. S~nadore~ al>s,tive_·me de apartear o
Senador Guilherme Pal!fleira! porque não é do meu estilo
entrar nesse tipo de díscussão, e o Senado sabe _disso. Acredito
que algumas pessoas têm seu comportamento pessoal de tal
forma claro que não necessitam sequer da solidariedade. Considero o Senador Jorge Bornhausen pessoa hcmrada. e S. Ex~
sabe disso. Mas não queria entrar nesSa discussão, porque
acredito que, neste momento, devemos passar para níveis
mais complexos de decisão. Também não quero hoje fazer
nenhuma referência maior aos episódios que têin galvanizado
a opinião pública do Brasil. Quero apena-s-dizer que a pqsição
do meu Par[ido tem sido a mesma desde o início. Estarri-os
demro dos ditames da Constituição da República. Não quere~
mos, de forma alguma, atropelar acontecimentos. E ·nem nósomitiremos. Prestigiamos desde o início- fui um dos primeiros a pedir aqui, senão 9 primeiro - a CPI; dei as razões.
A prática tem mostrado que razões havia, mas agOra temos
que esperar que essa CPI conclua o seu trabalho, COilfO disse
o Senador Mansueto de Lavor. Seria precipifa~o nós rios ~nte-_
ciparmos a descrever cenários, caminhos, etc,; o que preciS-a~
mosagoraédeobj<;:tiyidaçie.~--- _
___
-~..
O único apelo que faço à- CPI, já o tranSmiti hoje Di:t
reunião de Líderes que houve no gabinete do Senador Hum~
berto Lucena - pelo menos dos Líderes de Oposição - ,
parece-me que há uma certa urgência no término dess.e trabalho, sob pena de que a CPI termine por cansar a opinião
pública e por-dar vazão a interpretações um pouco" desCabidas
sobre a, b ou c. Então, acredito que a CPI cumprirá o se_u
papel, chegando até o final.
_
Todos sabem, já me pronunciei, e o meU Partido tar"!·ibéffi,
que se o desfecho não for feliZ, não hesitare-mos eni assumir
as conseqüências; se houver a necessidade- não quero, repito, prejulgar --..:.. de endereçar algum pedido à Câmara dos
Deputados, se houver crime de responsabilidade, vai-se à Câmara, sem nenhum temor; se houver algum ilícito penal de
outra natureza, ao Supremo Tribunal Federal.
Sr. Presidente, Srs. Senadqres, pedi a palavra por outra
O momento é demasiado delicado para que façamos ourazãO e-DãO vOu tomar O tempo-de V. E~~
tras especulações. Basta a reafirmação- da nossa··co:nvicÇão
de que a Constituição democrática ·aí es-tá, de que não existe
Há uma semana saiu publicado no jornal O Estado de
nenh urna força conspirando contra ela- repilo de plano qualS. Paulo um editorial chamado "'O drama da pesquisa no
quer insinuação de golpismo._
Brasil".
Aliás, tenho ouvido declarações bastante estapafúrdias
Recebi muitas -manifestações anteriores a isso dO CNPq,
das universidades, de toda parte sobre a situação absoluta~
para quem conhece um poucO a História. Alguns fazem paralelos com 1954 e 1964. Mas neste Congresso não houve uma
mente desastrada das instituiçõeS de pesquisa no Brasil.
só voz autorizada, com força política, pedindo qualquer coisa
O Instituto de Pesquisa de Matemática Pura e Aplicada
que atropelasse a ordem institucionaL Ninguém! Em 1954,
do Rio de Janeii'ó eStá se desfazendo; as instituições que dehavia movimento nas ruas; havia movimento de massa pedindo
pendem do CNPq encontram~se em u~a agonia tremend~.
antecipadamente a renúncia do Presidente. Hoje, nenhum
Se o~ COmpanheiros me permitirem, pedirei a transcrição
Líder político- fez tal pedido. A imprensa é oUtro caso, más ·desse editorial, publicado nO dia 25 de junho, quinta-feira~
os Partidos não! Ninguém pediu. Não há nenhum paralelo
nos· Anais da Casa: Ele resume esse drama da pesquisa no
·
com 1954.
Brasil.
Com 1964 menos ainda. A sociedade estava dividida e
Sinlplesmente, depois de 40 anos de existênciá do Çonsecom uma enorme luta de classes aberta ·nas -ruas; nO Parlalho Nacional de Pesquisa Citmtífica, Conselho suspendeu
mento, em toda parte._Agora não há nada disso. São fenóme~
todos os auxíl.io~ à pesquisas este ano, porque não foram
nos circunscritos, que nasceram· de brigas locais e até familia~
pago::f os-do ano passado.
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Fico espantado, porque queremos modernizar -o- Brasil.
E inauguramos um momento trágico para a pesquisa nacional.
Tenho visto meU companheiro e ãmigo-, Secretário da
Ciência e Tecnologia,_:ti.é_lio Jaguaribe, fazendo esforços imen~
sos, quase obrigado a parar --não párâ porque riãO" tem
dinheiro. A situação da pesquisa no Brasil, hoje, é calamitosa.
Até preocupa fazer um plano para _o ano 2.0.10~ e não temos
recursos para este ano.
Os daQos .tr~zjdo~_ por esse editorial _d~ O Est~_~o de_ S.
Paulo são estarrec~dq,res, po_rque o Brasil já conseguiu chegar
a um certo patamar de dese_ny<;>lvimento c~~f!tífic~ e teGJlQll)gico. Foi considerado_ o 279 en~re ps 3.0 países que mais publicavam na área ~ientífica, conseguiu produzir cerca de mil doutores por ano, o que é uma_ façanha para um país do Terceiro
Mundo. É um país que fez muitO e náo pode pagar o auxílio
à pesquisa. Os pesquisadores receberam de volta os seJJ.S pedidos, este ano, sem julgamento.
__ ..
_
Não poderia deixar passar a oportunidade, apesar dos
outros problemas que nos envolvem no_Sen,ª'do, que _são de
transcedênci~ política maior, de fazer um apelo. E o apelo,
no cas_o, é para que o Sec_retário çle ÇiêhCia e 'fé~pQlogia
tenha recurs.os; que não se _cortem os recursos d~ pesquisa;
um CIAC custa 1 milhão de dólares_, o orçamento do CNJ?q
é de 60 milhões. Não é nada!
..
· .
Nunca me cOfifCm:nçi, no Brasil, cot!:t'·o descaso pelas
artes e a pesquisa de:ntífica, porqUe o que se necessita não
é nada, é ridículo; e vivemos aqui pendurados numa ~xpec
tativa de que o BID vá nç>s ajudar. O .BID dá a verb.a e
não pode concretizar o proje_to, muitas vezes, porqUe não
tem a contrapartída local. É uro dinheiro ridíc\].IO.
_ . '
Quando leio nos jornais· os escândalos, quando vejo os
milhões .de dQlare_s que -~i~e~ •. e em muito_s c.asos é v~_rc;l3:_d~,
que são. roubados_, 4es':iJtçl9~L~eu Deüs, ~ão podemos ter
60 milhões de dólares_, hoje _em dia, para a ·p-esqulsal

Acho que os pesquisadores, daqui a pouCo, vão_ começar
a organizar as suas_ redes próprias para vêf se;· quem sabe,
por vias indiretas;-conseglii:~tn recursos.
O Sr. Mansueto de Lavor- Per:niite-rri_e·v.-E' uni aparte?
O SR._FERNANDO 1\ENRIQUE CARDOSO Ouço V.
Ex~ com prazer.
-O Sr. Mansueto de Lavor --Desejo· fazer apenaS""uiD
adendo, Senador Fernando Henrique Cáfdoso·~ ao impo-rtantíssimo pronunciamento de V. Ex•. O .Miriistério da Agricultura tem. deste ano para o próximo, como prioridade, reforma agrária, agricultura i~gada e pesquisa ~agro-n:ômica. E o
órgão de pesquisas agrOnómicas do MinistériO_ da Agricultura
está sucateado. É a Embrapa. Aliás, um órgão que tem, entre
outros méritos~ o de colocar os cerrados brasileiros, ess~_vasta
extensão de terra do interior do l?aís- no mundo da produçãO
agrícola, com avanços extmo.rdinários. Nem p-reciso falar aqui
da Embrapa, pois o que se ouve a seu ·respeito é que é,
hoje, um órgão totalmente sucateado. Assim, como vamos
vencer, como vamos ter abertura para o mundo? E falando
em Embrapa, vem a divulgação de uma notícia a respeito
de pesquisas de_ saúde na Fundaç~-9 Oswaldo Cruz. Esse da~o
está muito rela~ionado CO!Jl a n<;>_va LeA_ da P[opriedadt:_ Industrial. O País precisa ter, realmente, uma legislação a esse
respeito e não só composição de qualquer potência estran·
geira. Falou-se algo muito simples e muito- grave, é que há
uma plantinha que nasce_ em toda a parte, chamada quebrapedra, cujas funções terap~uticas são conheciçlas d~ todá a
população; os chás de nossas avós contra pedra nos rins· etc.
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Pois bem, o técnico. da Fiocruz diss_e simplesmente .que, por
falta de pequenas verbas para pesquisar as qualidades terapêuticas e dali se retirar o extrato, isto está sendo realizado em
dez laboratórios do exterior. Daqui a pouco eles registrarão
esse extrato da quebra-pedra, e aqui nós não poderemos mais
aplicar o chá de quebra-pedra, em casa, sem pagar os royalties
ao.~,x.te_rior. Istp signifíça; com toda a simplicidade da inforq~a
ção, a gravidade do_ass.uiJ.to que V. ~':'~_levanta neste momeJJ.to. -~~m re~ursos para pe-squisas, não- teremoS- a "ãutonOrnia
cic!nitfica e·tecilol6gica~ ESse .é. úm grande problema, para
. o qual devemos atentar, pois daqui a pouco chegará, ·aqui
no Senado, a nova lei de propriedade industrial. Não temos
cotJ.dições de çoncorrer nem na questão dos chás de quebrapedrá, ·quanto maís em p'esquisas ni'ais avançadas. Quero r~gis
trar, mais uma vez, a impórtânci;;l, do pronunciamento de

V. Ex•
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agradeço, Senador. No caso da Embrapa é gritante o que está
acontecendo! Ela permitiu a incorpora~ão do cerrado na produção agrícola brasileira. Não fosse a Embrapa, não haveria
· essas safras gigantescas. Participei de uma Comissão _cpmo
conyidado, na Câffiara, que acompanhou a qUestão dos desenvolvimentos científicos tecnológicoS, elá ti vemeis depoimentos
lancinantes porque as pessoas itão têm recursos para peSquisas
_elementares e algumas das pesquisas feitas tiveram efeito absolutamente revoloucionário.
Creio· qUe temos que piiriir- do ·apelo parã a realidade.
E noSsa tragédia é a seguinte: não adianta destinar no orçamento~ nos piaDos. o plano diz acJ.ui que o esforço de pesquisa
no Brasil vai passar de 0.6% do PIB para 1.4%. O que adianta
colocilr, se no momento em que -se vai verificar, suspendem-se
todos os projetas porque ·n-ão se conseguiu 60 milhões de
-dóÍares? Nós inverit3.mos essa questão de contigenc~amento,
mas uma pesquisa que náó tem um_ lobby bastante forte, é
logo posta à margem, em benefício, às vezes, de uma estrada,
também importante; mas entre uma pequena estrada e a pesquisa no Brasil; há dois pesos e duas medidas.
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO-,-- Concedo
o aparte a -v. Ex•
O Sr. Ronan Tito -Nobre Líder Fernando Henrique
Cardoso, remeto-me ao início do seu pronunciamento, quando
disse que há denúncias· de fatos graves neste País, e que foi
constituída uma CPI para apurá-los. Confio plenamente nos
_membros do meu Partido que estão lá trabalhando. Creio
que o mesmo ocOrre com V. ~x~ Penso que a Comissão deve
-ir a fundo, até o final, pesquisar, procurar descobrir os verdadei_ros culpados-. Mas vamos ver se deixamos, aqui no plenário,
ao menos meia hora por dia, para falarmos, para discutirmos
o BrasiL V. Ex~ está falando de um tema sobre o qual, outro
dia 1 falei cj.a tribuna. O Senador Mário Covas foi presidente
de uma CPI sobre o atraso tecnológico, essa CPI para mim,
sem· desmerecer nenhuma outra, foi da maiOr importância
e produziu um relatório extraordinário: Gostaria de perguntar:
quem leu? Agora,-- o prejuízo que está causando ao nosso
_País ... ontem fui à tribuna defender a questão nuclear, propulsão neclear; estamos com uma grande quantidade de navios
apertando nos nossos portos carregando e levando batatas,
levando minérios_ de ferro e soja, isso é prOpulsão neclear.
Não falo em ogivas nucleares. E V. Ex~ disse bem, e querendo
subtrair esse aspecto, estamOs apropriando tecnologia nesse
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Participou da Conferência do Rio de Janeiro, visitou,
estudo. Aramar é no Estado de São Paulo; como rnineii"o,
na tarde de hoje, a Câmara dos Deputados e, agora, honra
tenho que colocar no orçamento algo- para atender Minas
o Plenário do Senado Federal.
Gerais, pois temos -regiões pa-upêfrfnfaS.-No entanto, no ano
Ao ·registrar, portanto, a visita do-Deputado Per Gabrton,
passado, o que coloquei no orçamento não _foi muí(ó ·substancumprimento S. Ex• e faço votos para que leve ao seu pafs
tivo, mas foi" destinado ao Laboratório de Lu-Sincrotron em
a mensagem de admiração e respeito do povo brasileiro.
Campinas, no Estado de São Pauto: Por quê? Porque o atraso
tecnológico em no_sso País é terrível. E tem que se beneficiar
o SR. OFERNANDOOHi;;NRIQUE cARDósõ·- Muito
o Laboratório de Campinas, qUe hoje é 6 sácrário da tecnoobrigado, Sr. Presidente, Senador Mauro Benevid~s •. quero
logia no Bra:sil, e está ali em Camp_tn:a-~, mas-nãoSó ã._Unicamp.
apenas ac~escentar que estou de_ acordo com o que acabou
Há uma série de desenvolvimentos tecnológicos que estão
de dizer o Senador Ronan Tito, que S. Ex' está cobreto de
sendo feitos nas urihas, sem recurso-algum. Pois b_em, V. _ ra:z;(\o. E já que _está- acjtií um deputado sueco, quero afirmar
Ex• fere esse assunto bem como sobre outros; te-rrios que
que a situação do Brasil, em certos momentos, quanto à pester um tempo para falar em nosso País. TemoS meia dúzia
quisa, é tão dramática, que dependemos, às vezes deles, No
de corruptos que precisam ser pegos e punidos; mas _yamos
caso específico de um__ centro de pesquisas que eu dirigi, só
punir também 140 milhões de pessoas, não vamos mais tratar
foi possível obter recursos, lá em São P&t.J.lo, porque houve
dos problemas do Brasil? Não estamos confiando nos nossos
o--apõio de uma fundação su,eca que se _chama Sarek e que
companheiros que estão na CPI? Pelo- amor de Deus, vamos
tii:tha aquela desenvoltura, que as nossas não têm, para dar
debater ess_es temas candentes. A CPI que foi presidida pelo
recursos. Assim como, a Fundação Ford que está fazendo
Sf:nador Mário" Covas e teve como Rela tora a nobre Deputada
uma reunião no Rio de Jan,eiro nes·se-s- dias e que teve um
Irma Pasoní fez -uma revelação da maior graVidade, Piojitos
ini~nso pápel no desenvolvimento das ciências soCiais no- BraiiripOrtarttísSimos· estão paradõS, o Bra-Sil -esta parado! Em
sil, bem como a Rockfeller teVe na medicina. Por que? Porque
São Paulo, temos em Lorena, fundado pelo ex-S_enadorSevero -eleS têm recursos, confiam nq Pesi:j_uTs"ador e d-ão os recursos
Goines~ eX-MinistrO da -Indústria, ComerCio e-- Agricultura,
sem burocracia.
um laboratórío que está desenvolvendo a queima da biomassa.
AqUi, além disso_que estou mostrando, e· todos sabemos,
Em um País rico em bioma.Ssa COmo nosso, e vou até, neste
que _riãó há mais recursos, o ÇNPq se transformou numa mámomento, me arriscar a falar sobre_um projeto, que não sei
c)Uíil.'a burocrática pesadíssima, os qUe têm algum conhecise desperta interesse. Mas, se chegarem ao fim desse projeto
mento com essa máquina - e eu tenho, até porque vários
possível, conforme me disseram, pois, agora, é só uma questão
cõirlpanheiros meus de trabalhando, inclusive minha mulher,
de tempo e dinheiro, porque as cabeças estão aqui; s6 o bagaço
pertenceram oU pertencem aos grop-os--do CNPq que decidem
-da cana, das usinas de cana e de álcool do Brasil, dará para
sobre as bolsas - ficam desesperados com a lentidão da mágerar 50% a má.iS- do que- a ene~gi~ _gerada pela hidreletriquina.
_ cidade. O açúcar e 6_ álcool passaram a ser subprodutos, e ·
· Pertenci, nos Estados Unidos, ao Society Re-sé"ãrcll- COun~
quem vai se interessar por isso? Os Estados Unidos da Amécil, durante 10 anos e julgáv3!11os ~ado ano cerca de 200 projerica do Norte? Claro- que não, pois é _o Brasil que deve se
tas, julgávamos em dois düts; recebia com antecipação, no
interessar. Ei.l vi -tecriicós põs-gr3duados no exterior sendo
Brasil, os projetes, ia para lá, ficávamos U:in dia_ discutindo
suplemntados pela iniciativa privada, ganhando menos de dois
apOlítica ·e no outro dia dávamos as notas aos-projetas. Nunca
salários mínimos, cieiltisfã.s,-riüis-para que discutir isso Pelo
ningUém me pediu por ning~é_m, pãia- dar a esse e naõ para
amor de Deus, há a questão da ciêncía e te_i::D:ólogia. do de_sen~ , aquele, decidia:-se em dois dias, sem burocracia. Aqui, quando
volviriiento teCnológico!
~e observa a verba de pesquisa, verifica-se que, o que vai
mesmo para esse setor é muito me~os do que _o que aparece;
Ora, o- País, neste móm"eiltó, brada aos céus e pede a
a maior parte vai para a bi.rióCracia. E um ínfêrnó cOnseguirRsé
Deus Vingança!" V: Ex• está--coóertO de razão. VaniOs--e_ntrar
o.bter qualquer pequeno recurso para pesquisa.!
noite adentro, vamos falar, pode até naõ dar IBOPE, a imDe modo que, além de não termos dinheiro, quando
prensa e as emissoras de televisão podem nem estar intereso temos, esbarramos numa máquina pesada e antiquada. Dessadas nisso, mas vamos falar! Há pouco eu estava lendo Paulo
Mendes Campos, e ele dizia: "O mundo que eu vejo é irreal se jeito, o sonho de irmos para o primeifO mundo, só mesmo,
através de uma _brincadeira, como a_ que fiZ ãO encontrar-me
e mentiroso. Eu estou atrelado a uma cadeira e só vejo televicom o Rei da Espanha numa reunião friterriaciõrial de_sociolosão". Então, vamos ver se riõs puxainos urh pOuqUiiihO -os
gia, quando lhe disse: ~~Gostaria muitõ que Vossa Majestade
nossos pés para a realidade: a ciência e a tecnologia! Vamos
gritar, Senador Mário Covas~ V: Ex~ eu e quem tiver Sensibi- aceitasse, se houver monarquia no Brasil, a coroa do nosso
País, porque a única maneira de entrarmos para o Primeiro
lidade para isso. E vamos ver, também, se nós conquistamos
Mundo, é proclamarmos como nosso Rei, o da Espanha. que
algo nessa democrada nasc-e-nte, que o nosso orç~arilehto não
é tio dos herdeiros daqui". Fora disso, nesse passo em que
seja autorizativo, mas que seja determinativo. Muito obrigado
vamOs, nos arrastando por aí, afora, nas questões_essenciais
aV.Ex~.
para a nossa mudança, poderemos fazer qualquer retórica,
qualquer projeto de grandeza, que a realidade irá minai e:sse
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Eu que
projeto, com uma rotina absolutamente decepcionante.
agradeço-a V. Ex~
o Sr. Marco Maciel- Permite-me V. EX~ um aParte?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Senador FerO SR. FERNANDO HENRIQUE-CARDUSO- Ouço
nando Henrique Cardoso, V. er vai me perniiffr-que,~-na
o
aparte
do nobre Senador Marco Maci~l.
forma regimental, interrompa o pronunciamento- de V. Ex~
para registrar a presença no ·plenário do Senado Federal do
O Sr. Marco Maciel- Sr. Senador Fernando Henrique
Cardoso, apenas direi três frases._Em priineífO-lugar, folgo
Deputado Per Gahrtoh, integiallte do Parlamento sueco, que
pertence ao Partido Verde. (Palmas.)
ouvir as declarações de V. Ex'. expressando, como Líder,

r
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certamente o pensamento çlq §eu_ ~artido,_ da sua preocupa-ção o que sentem: E, a verdade -,é, que_, .eles. ·es.tã9 ·sentindo que
com a estabilídade institucional.. EfetiVamente. ao lermos os está haven4o um _es_trMlg.uia_mento_ da pesquisa. U.e modq que
jornais, ficamos serripre com -a-ImpressãO de que lnte-re~ses.- · é born:·qu_e- haja me:sro.o pre.ssão para que o MiniStro Marct1io
não identific_açlo5:, e·_certo, podem estar querendo produzir dê as verbas necessárias: _ - ; '
da CPI outros resultados, que não o da apuração dos f~tos.
- - Penso que isso seja ·muito_importante, e~ que todos nos cons-_ nobr~ S~~a~~r~~-r~=~~~-He!r~~:t~Z:do'J~ Ex~ ~~ ap~i'~e,
cientizemos desse camJp.ho. Em ~gund() lugar, com relação
• , · .-. ·- 1 ,, ,,,~-, ,, _ , , -.·~·--- • - J _. .. i • ~
à questão do Ministro Jorge Bornhausen,\1. Ex• citou muito'
O SR- FERNANDO )-IE;I'I!RIQUE CARDOSO~ Senador
bem. Quero d_i.zer ao ~obre Senador que todos no __Br~il convi- Mário C~v~s_ , pÍ1Jtp.e~hq~e;nãQ da,ria, J;lláis ap'artes, inas náo
vemos com os cp~mados excêssos de campanhã, e .nlQi~os .-posso.ced~J;: .à t.~ntaçãg-)?e... swvir V. Ex•_que_ foj Presiderite
deles não. cb:e:gam (:1_ se_ caraç_teri:z:ar como algp pa-ssfv,eJ .de , de uma dqs, m{liS i1pp9rt~n~es co~issõés_ sobr:e ~t<l ~atéfia.
ilícito penal. São os chamaçlos airoubq~ de campã.nha, onde
·_.Ouço V. Ex\ com pniitp,pra~er.
·
, ,·
a disputa se processa às_vez~s. ~om inteiJ.s,iQª-4S: e_ que, mÇU.itas
--.----~ -- -., - · ·· ·
' ,
vezes, não chega~ ao conhecimento, sequer, das_ pessoas. que :_ _ -O Sr. M~o c O_~~~ -~:sen-3,_d_Qr f~itia"n~f>~B~f!rjq~-e -c~r
estão _sendo citadª-s_._ tal é a Velocidade de .uma campanha.
doso, ten_ho para mim, na minha, visãq ,de _l;Ilstór,ia,A~~ a
A terceira _e última colocação.- é" com relação- ao problema . hegemonia :que uma determinada nação ocupq~,J_ OÇI, qqmcJo.
de pesquisa. Ainda ontem estiv~ çom o Se~re~~ri.o H~lio Jagua- em deten:moada. fas~, da sua histQ:ria, es~~í. ~S.Sociãd~ _a um
ribe. Fiz-lhe a primeira visita~ depois que S. Ex~-a.SSuriiiú <! salto qualitativo que carrega~se· em--s.eu b__Qjó--aígUrri.ã Iô.iina
Secretaria de Ci~ndª-_ ~_Te,::nqlogia, e. fui -~cQropahhado, de ~ ~~ .~n~rJ~ia ~~va .. A~sim. ~co.n~c;c~u _co~ ~ ~~~laterr3:. quando
dirigentes_ da Univet:_sidade Fedefãl d,e Pernambuco e de _se I_nventou a máquma a vapor; asstm aconteceu cornos Estamodo {!special. do centro. -_d~ O~nci-i:fs. i;:xcit~s da- tJ~.~~~yza -- -99~ unJ~os quando se d~s~obrill P peÚól~o; 'asSim aconteceu
que _tem quatro grandes departamentos, o de Matemátíça. que ,_ Cl?I?,-~- Rússia __qua~do"_ d~mi~o~ ,a. ~n~rgj_'!- ~u_çl,e~r e; _:~O)e,
é Centro de_ Excelênci~. est~ assim classificado pela.CAPS, . os. cham~dos Ttgres_A~t4tt_co. s. .. s> ~~~g!~~o do _Japão_repot,Isa
o de Informáfica, o de Física;que é outro Cep.úo áe Excelência fundamentlillll}e.n.t~ .n.o dqrp~f'!.IO· de !!!lla tecnQJogia; gue. é a
de con_ver~r com o.Secretário Hél~ã Jaguaribe e s. Ex• está do conhecimento •. ~ teçnologia que naSCe àà _i:ófo_rln3iiéá.~· É
-informou-me .na ocasião
em co_o_tat9 permanente com nesse lugar que Coréia do Sul,_ TaiWap, Ffo'n,g Kong pularam
o Ministro Marcflio Marques Moreira, que ri_áo é 1,1m ~-c;._dpo- na frente; o exemplo tem sido rei~er.adam~nte. cit.apo. 9 nlif~o
mista. muito menos um,a,pessoa_que vê. a questão econô:mica _--fone em,que estpu falando po~sUI9_D% çle mat~n'\l,de ~ão-çie
ou finanCeira c.omQ o úpi~o ponto com 0 qual deve se pr:eo- ~bra, ..mas SE;: ~osse !J.ffi computa?or, n_o. ~~ip do computacl?r,
cupar no Ministéfio da EcQnomia, e.S. ~_x•_roe {alou_ que 95% e co~hec_trpfpto ~cumu,I~9~.•.a ~a?~~~:ob:~_e_o~~t~n~l
tem recolhido do Ministro ·Marcílio Marques Moreira a idéia , ~_ore~po~den; a apenas. 5~... N~o htt COtn9, nao _s~ perceber
de que pretende recuperar o orçamento~desSa.área.de. ~íérfcia ~-~~soe nao ~a. ~mo r~~J~~a~-.s~ dp,(\t~~so ryra!ivo, 9~locah_do
e _tecnologia. Evidente que.estamospassando por muitas re~tri- a culp~.em ~~t:as que~ toe?· T~\TIQS que S:er cap~z.e~ de .(azer
ções or_ç&mentárias, o MinistrO também trabalha coro_ essas _um proJ~to naciOnal para t~so, ~ai qual esse_s países fJ.Z.era~.
limitações. Mas, posso· dizer a V.- Ex~· qu~, está sendo feito - m:as estam?s de~truindo c!~nci~ .e_, têên9lÇ~i~, ~eja {'?r_ c~~nçia
um esforço, um trablaho por parte do Governo para que __etecnologJ.~. seJ!_por pol~t1caS par~l~las. V o~ tentarexem_plio problema da ciência e tecnologia~ no J?rasil, tenha, pelo ficar. Em ,ca~pi~as, nesse l~bpra:tçm? ~.do qual fal~~~-<? ~-~p.a
menos, aquele mínimo-qu~ é. indispensável1 para que ContiQ.ue dor Ronan Ttto - ~abo~.'~J~r~':t N~qqqal de~ ~~ 7 ~~ro~ron
as suas ati\;ida<:les. Er~ is~õ gue gostaria de dizer a v.-E;~,
-:-. qu7 ~em ull! 7nor,me. ~l~OJ-~tGa~_p- par~ a po~ltlqt.Çe. fl?VOS
matenfltS 1 ~ o,t~;m~o ~~atxo_ ~o Equador, no m.unçlo, ç d~ye.ria
O SR. FERNAND() HENRIQUE CAR!>OSO- Pols:nao, ~ ~-~tar proi).t,O. es~e an,o.. A, SO:a. cOilstruç·ã_b)"arOu áo.ano p.assaçlp,
5 milhões
âe dólares. o clinl;leiSenador Marco Maciel,_c9Ílheço o centrO de (ísícà-áeJ?é!.ri~IJl . sunplésmente porque faltara'l'
1
1
buco, ao qual V.. Ex• se ~ef~re. Pass~i u~~- ~ªte!~ lá,_e realmente . ro para-Cis'tisin~iros ·atirigi~ à cíualltiá de _Sob níilhõe's de dólãfiquei srirpteso-pelo nível da produção-ciéntífi_ca. Evj_dent~ res. Q~~~o n~o é assim:, -é- por c_a~S.a;- çia P?líticà. · ~á existe
u~aco_1sa lmda, chamada CPqD; da T~k:brás, a_lgoque nasceu
mente, não entendo nada de físiça, -mas pude ver onde são
n~ _regime miittar. E aí, rendo as niirthas horoenagÇI]s, aqs
feitás aS publicações dos trabalhos ali reali.zac:l_9s, e O são nas
melhores_ revistas internacíqrtãis. Faziam;··nã.qüefe irlOffieiito, · tmhtares; V. Ex• sabe o quanto combati o regime mili~arm~s.
se houve um setor em que eles obtiveram sucesso, foi exata~
algumas-pesquisas com raio laser,-baStã:nte inQV_adora_s, p_elo
que me disseram. Então-;V. E~ sabe bem o quarl.to é :indispen- .mente na política de comunicações,.porque, ha suà ViSão de
- mundo, comuniC(!.ção era .um fator estratégiCo, a:cini.a 'dOS desável-suStentar esses pesquisadoie-s. · - ' ' ·
' ~ -Folgo que V. Ex• tenha se empenhado junto ao Secretãrio mais.. Mas o CPqD é o· resultado de _um trabalho iilcrlvel.
Hélio Jaguaribe e tenho certeza que, pela grandiosa vlsão V. Ex~ sabe que desen_yolve_ra__m_ lá_ um terminal de telefone,
de S. S• para o ano 2010, se pudesse dar um pouquinho agora, chamado "Trópico" qUe levou cerca de 5 a 6 anOs para- ser
se conseguisse um pouquinho agora, S- Ex• faria um milagre, desenvolvido, talvez mais do que isso. Esse terminal é adapmas o fato é que não temos esse pouqui~ho e tudo coroêça tado às circunstânciaS brasileiras. E, no Brasil, onde reclamaIDos a résérva de mercado para a informática, sempre' eXistiu
já.
·.reserva de mercado às avess~s. para-efeito de comunlcação:
O Sr- Ronan Tito- Tudo começa hoJe.
O mercado de São Paulo era base da- Ericson; o métcado
O SR. FERNANDO IIEN!l,IQUE CARDOSO - O Dr. ..õe. Curitiba, era base_ de Siemens;--o :rilercado do Rio de JaneiMoises Nussenzy~ig, que é um peSquisado-r emiD.ente, escre- ro, era base d~ NEC. Havia Contrato es-crito, de reserva de
veu, há algum tempo, um artigo na Folha de S. Paulo, dizendo mercado, para cada uma dessas empresas estrangeiras. Pois
-talvez_com algum exagero -que o Goveino Federal liquida bem, de repente se desenvolve um equipamento nacional,
a ciência. Os Gientistas, às vezes, se expressam com maior desenvolvido por brasileiros, adaptado às circuntâncias brasirudeza, sem nuances, mais até que os políticos, lhas-dizem leiras. No primeiro instante. foi' entregue a qUatro empresas

1
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brasileiras para produzir: a Pronon, a Elebra e mais duas,
das conseqüências, porque cõnseqi.iêricia_s_ s~o Sempre corisecujos nomes não me recordo no momento. Na primeira conqüências; e o combate é às causas e não ãs conse'qüêndas.
corrência em que eles entraram, o terminal de orig~m estranA comissão tem sido tão isenta, mas tão 'isenta, -que. ·n-um
geira, que estava sendo vendido na base de 900 a 1.000 dólares,
primeiro instante, o- que se discutia era o· fato de o Senã.dor
baixou para _500 dólares. E todas essas empresas a viabiliEsperidião Amin ceder o lugar para o Senador José Paulo
zaram. mas nós copiamos tudo o que é ruim dos países desenBisol. Hoje, "isso e_stá esqUecidO. De tal maneira a comissão
volvidos e não copiamos o que é bom. É extraordinário isso!
tem agido com isenção, que não dá para discutir sobre fatos
·Logo, em seguida, veio uma concorrência da Telesp e, no
qu~ são sór~id9s, se~ que is~o filça "Cheirar". Estou -dizendo
·primeiro instante em- que a conCoriêricia foi feita, crióu-se
essa palavra em favor da comissão. E ela não faz outra coisa
uma dificuldade, de natureza técnica, que impediá o· terminal
senão resgatar a responsabilidade que tem com o Congresso
brâ.sileiro de disputar. É uma coisa louca! Depois, chega a
com: a Nação. E, não está fazeíido nenhuril favor! Ela ·está
política geral. Então, vamos comprar onde é mais barato. -Jazendo aquilo que ela deve a esta Instituição, porque esta
Ciência e Tecnologia não é isso, não é produto, não se compra.
Instituição, pela- sua- tOtalidade, decidiu sobre a· existência
É ·conhecimento! Isso se transmite. Não é um próduto, como -da comissão. É difícil o trabalho. E pelo·que·envolve eventualoutto qualquer, pode ser até um insumO- para a economia
mente de escândalo acaba atrãindo, é lógitó! Mas não foram
"e, talvez, hoje, seja o mais fundamental. Mas não é um produ~ nema a comissão nem o Congresso Nacional os autores -do
to,' não se compra. Cortrpta~se Caixa _fechada,n~o se compra
escândalo. Simplesmente têm a obrigação de apurar. E apurar,
conhecimento. Conhecimento adquir~e-se, desenSr. Sendor! Isto é que o Congresso não tem direito; não tem
volve-se oU, até meSmo, ·vai-se buscar -lá fora; mas, vai-se
o direito de se envolver num problema como- esse e não ter
buscar. Não dá-para fazer o metrô e comprar a Westinghouse,
a dignidade de apurar. Ter a dignidade de correr o risco,
ou·sej_a lá cjuem for, numa caixa preta, para o metrO, porque
já que a maioria dos brasileiros, hoje, tem a süa "cabeça
depoiS nãO dá nem para fazer a manutenção: É. .Preciso que
'feita" e dizer: o Presidente é inoce·n:te, oU 'd Presidente é
' Se compre e, a partir daí, se saiba como fazer um metrô ...
Culp3do. As pessoas que são- inocentes, ou -a:s pessoás são
culpadas. Mas o que este Poder. Sob pena ele _se abastardar
está-se pagando por isso. É dramático como este País não
é· capaz de perceber o que está jogando fora - e ~ está
na opinião pública, não pode fazer, é s_e omitir dá sua obrigamesmo! Já estivemos muito ·mais próximos da ponta da tecnoção com a socie-dade e consigo próprio. Digb isso não ·etti
. logia mundial, do que estamos hoje. O País está se defasando
meu favor. Sou meramente um membro da comissão, mas
novamente' êstá se distanciando - eu já nem falo_ na agri,cultenho participado dela. Partieipéi das primeira reünlões como
iur~ onde nós ainda somos, via Embrapa, o maior detentor
ouvinte, cõin assistente. V. Ex~ sabe disso.· Não era nem memde tecnologia tropical do mundo inteiro, tanto que se -v. EX'
bro. V. Ex" me -fez ·vembro porqUe O-Senador Almir Gabriel,
falar ·com o pesso_al da Embrapa, verificará que todos 'eles
que estaria certàinehte representando melhor o nosso Pa:rtiâo,
'são à favor-da lei de propriedade industrial, porque eles serão
teve que se retirar da comissãO[ Mas tenho cjlie' itlaniféStar
Véridedores de tecnologia. Mas é incrível como· olham<;>s esse - aqUi, e naõ posso deixar de faiê~lb, ã dignidade, à com~stura
problema de uma forma secundária. Eu não o coloco de forma
como a comissão," como um tbdo; tem se comportado. É bem
secundária em relação à comissão, considero-o fundamental.
p~ssível que aqui ou ali, lá, çOI11-?~ eril qualquer outro lugar,
Mas· não posso, nesse instante - e sou o úniccf Que estOu
alguém mcometa um excesso. -Mas o excesso que, ·eventualaqui e que pertence à comissão-, deixar de dar uma palavra
mente, alguém tenJ:la conhecido está d~ tal maneira· distante
a 'respeito- dessa questão. Se hoje, neste País, existe gente
da compostura, da altivez, da dignidade com que a comissão,
intereSs'ada em criar um tumulto, ela não tem que ser procuCOmo um todo, tem se comportando que, esse fatO'é absolutarada 'dentrO da comissão. A comissão riasceu de uma denúncia
mente irrelaevante. _Digo iso e. _volto a insistir- que devo aos
feita ·pelo irmão do Presidente da República contra o chefe
meus Companhéiros que aqui ·nab estão 9 téStêrpUóhô desta
··
'
da campanha do PreSidente da República, envolvendo o secre- -verdade.
tário· do Presidente da República e uma série de setores ligados
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agraao Presidente da República. É a comissão gue vai verificM?
deço, Senador Mário -coVas.- V. _Ex• deu o seu testemunho,
É o termómetro o responsável pela doença? É a febre a responmas, antes disso, eu já havi feito, rião a defesa, mas a explicisável pela doença? E o remédio _que se toma o responsável
tação da comissão, e V. Ex~ se recorda que fui dos primeiros
peia doença?
a pedir a criação da comissão-; e, por essas razõ<?S, não por
MeU Deus, como podemos olhar a democracia, Jogando - ()litras-. Penso que a comissão foi éri3da com o p~opóstio de
diriniii uma dúvida, e vai dirimi-la . Torço, sincerap:1ente, par
para debaixo do tapete aquilo que supostamente, violenta
que o resultado não implique em qesdobramentos p~líticos
a democracia? Só existe uma maneira de conquistar a democracia: é exercitando-a. Este Congresso sequer toi:nou a·_inicla- ·mais graVes·;-·maS, ·se'-implicar, nãO teho nenhum receio. A
Constitu_ição ·es.hf .;,ti', a democraci(J -.também, e nós faremos
tivá da Comissão Parlamentar de Inquérito; ele foi levâdo
6 que é o nosSu ·dever, tranqüilamente. v. Ex~ djsse gu·e
a isso; até se pensou muito s·e se deveria criá-la ou não. Em
a comissão não. é- reSjJOnsávef por esses fatos - é verdade
determinada semana, em que o problema já era agudo, o
Congresso, em sua maioria, rejeitou a idéia~ atlotOu a comissão ---..;.;.;;-e- nem está fazendo; como muitos atribuem, escândalo
algum. Os escàiidalos vêm de fora, e hoje tomaram tal vulto
e, diga~se de passagem, adotou pela totalidade do CongreSso
-·e na-o é Só ml"Cômissão-- -q·ue -o- B[asil não agüenta mais;
-aquela não foi uma decisão das Oposições, foi da Instituiporém, já surte-uni efeito" benéfico: aquielo que parecia algo
ção, que não pode, numa circunstância -dessa, para desobrigar
assente no Brasil, a Lei de Gérson, para os vãfiõS- e5peftõs,
o Presidente ou para obrigá-lo, deixar de tomar posição. É
que era melhor -deixar tudo como- está, porque não vai ter
um crime, no País, fazer-se uma acusação que, eventualmente,
CC?nseqüêncía,' tudo isso jãoêSnf mudândo. A CPf ii a ·pressão_
envolva o presidente e o Congresso· Nacional dizer: "Não
da Imprensa já fizeram comf q·ue--1iaja- um efeitO- tituito benéé assunto meunl O Congresso tem obrigação de apurar, até
fico. Eu até desconfio que, em certos Estados, onde havia
para inocentar, ou para condenar, se for o caso, sem·medo
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··recolhimento indevido cte_ pedági_os, os _pedágios estão ácabanw

O_RQEM DQ ,DI~

do, ou estãó diriliriuindo. (RiSoS) De meçlol e é _um bCiiçlito
medot Q~e êssê ·me:cto vi_re_ pav-or daqui a· pouco; é'o que
nós quiemos.
··

Item 1:

Votação, em tuttiQ-úhiCQ~:Çi-9 RequerimentO n\'475,
de 1992, de autoria do_ Sena,d.or. Júlio Campos, solicitando, nos termos regiMentais, tebham tramitaçãO conjurita ós 'Pr6jet0s' de- Lel d9 Senado -n('~ 47 ·e_oQ_l, de
1992, e o Projeto ge Lei da Ç~mara n' 59. de 1992.
que versam sobre- mesma in.açéria~.
' . .

Sr. Piesidente, termino dizencdo que concordo, mais uma

vez, com o SenandOr Ronan Tito no que S.

Ex~ m~ndO'n_ou

relativamente à questão da biOrt)asSa a importância-·enorme
que poderíamos dar a esnnat~ria. Q ;?ena_dor Teotôni.o Vilela
tem-se batido por isso. Tenho um
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pr~jeto,

a

e ele_ ·o-utro; nós

os fundiinos corh o·e'stímulo à poupança de enúgia e àS foi-fias

não poh.iidôras ae energia,· ocm a biomassa, que, infelizmente,_
r~fZão

___
_
_.
· Effi votação.
Os ·srs. SenadÇ>res que_o _aprovam qtid:c:iffi. permanecer
sentados. (Paus·a.J AprOvado.
_
Fica prejuâiciido o Requerimen_to n 9 298, por versar sobre
·a Ínesma riiatéria.

, · purante o diScur.$0 _do_ Sr" Fernar}dQ Henri{Ju~ C ar~
doso, o Sr. Beili" V eras, suplefai! de Secretario, d,eixa
p cat;i~ira da presidincia,_ que~ ocu/Jada pelo Sr~ Mauro
j3en(J~ides, P,residen~~ :

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:'
· 'VotaÇâO.eiiüUfi'lêfün-iéo. do Requerimento n,) 482,

· o Senado Fede_ral ainda nãó discutiu. No casQ, rem

onobre Senador RonarÍ Titô~ Viimós 'côntiilüáf"fiTCPI. mas
sem ·esquecer a pesquisa b#iCa~ -ã'e:Dergia, o BrasH e as nossas
i"espohsabilidades. Muito obrigado, Sr. Presidente~ e s·rs. ;;e~
nadores.

.. de_ 1992, de_ autoria -do Senador MáríO .COvas,. ~lici~
tando, nos termos· regirôeniiüs, Seja também--ouVida
a ComiSsão de Assuntos Ecqnô~ic~~ soOie -Pr_ojetõ
de Lei da Câmara n' 66. de 1992 (n' ·s791, ·na-Casa
de origem), -que dispõe ·sObre o rêiíffieJUfidiCô" d-a ex~
ploração dos portos organiZados e da.s instalações por- -~tUárias, e dá outras providências.

O SR. P~ESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requeimento que será lido pelo Sr. 1~ secretário.
É- lido o seguinte
_ ~
-,
REQUERIMENTO N• 490, DE 1992
Nos termos do art. 210 do Regimento' Interno~ requeriro
~.transcrjçã,o., no~ Anais.do Sendo_~_do eQitqti_al "Par3: ~ranqui~
lidade da Nação" publicado no jornal O Estado de S. Paulo,
edição de 1' de junho de 1994.
. .
. . _
Sala das Sessões, 2 ddunho de 1992. ~Maico-Mactel
-·Hugo Napoleão - Wilson Martins-. Beni Veras - -Almir

. Gabriel- Jutahy Magalhães.
àp6s a ·man,'ifestaÇã6 'da COmissão- Diretóra, que -aut()ri_z~rá
a .transcriçã9, serã subinetidâ ao-Pl~i:iário.-, _ - · -~:-__ . -~-~-~ -.
. Te:Odo em vista o aditanie'nto ao ato co~'yocatórib, _ assiilá- ·
do pelo Presidente dfl ,Câin~ra dos Depütádcls e_pelo S'el)aao
Fede'ral, na tarde de hoj~. e:sta Pres~dêJJ~ià f9muni~a ·a.c;>-Plehário ·alteração dos prazos estabelecídos para os projetes de
lei em tramitação na ConiiSsão J\1j~ta ·ct_e_?l~~~-s ~-O~çamentoS
Público_s_e Fiscalização:
·
Projetos de Lei n9s 7 e 8, até 6~7;
Projeto de Lei n~ 9-; até 7-7; pata apreSentaçãO de em,eJlda;
dia 13~7, distribuição dn~ ~vuJsos; 22-7.•_encaminharoe·nto do
parecer à Mesa do. Ccnigress,Q_~i!ci_Qnal~ · - ·. _. · ~· -~ ·
Projeto de Le~ i19 11,- dia ~-7, distribuiçãp~d~- avulsos;
até 13-7, apresentação de etnenda~; ~_0-?_,_dis!fi.b~ição .dos avulsos das_ e:r;n~ndas;_ dia 28-7, encaminhamento do parecer à
Mesa do Congressç,_:N~cional.
. · · - ··
Tendo em vista o aditamento ao Ato Convocatório, assinado pelo Presidente da çâmar~·-aos p-bp~taâoS' .ê ·pelo do
Senatlo Federal, na tarde de hoje, esta Presidêri~iª CQn)Unica
ao Plenário os U.9Y<?S. prazos estabelecid9?_para_ as Comissões
Parlamentares Mistas de Irlquérlto~ Segue-rn:;..se __os_ prazos que
chegarão ao conheçirilentQ dos ~rs. S~_~a~ores.. . _ -- -

O

S~.

sentados. (Pausa.)_
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do

-

·

~.Ienário.

O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -

Esgófada
a matéria constante da Ordem do Dia.
.
Passa-se à apreCiação do Requerimento n"' 488/92. de urr

. · ' O SR.: PRESIDENTI): .(Mau;o Benevides) -A matéria,

PRESIDENTE (Mauro Beríevicles) -

o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

Em_vQt<l:ção. ____ . . . _-· . . .
_- .~ OS Srs. Senadores que o aprovam q'uê:irain· permanecer

1 • •

Esgotado

'

-

·gência, lido no Expediente, pata o Prójetc> de Lei da Çâmara
60, de 1992.
·
Em- VotaÇão o requerirrreritQ~_
,__., ·- -õ"'Sr-~.í~ib9~-ç~·n_~ifO.~~§r~·~reSidente·~ peço ;'-palavra
par~ en~!fiinhar.
- -,
·· · ·· ·

'D'

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Concedo

a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

- 'OSR. NELSON Ci\RNEIRO(PMDB...:.., RJ. Para.epcaminhar. Sein reVisão do OradOr.) -

Sr. Presid"ente :~ ~tÇ pr~~ ·

jeto chegou ao Senado Federal.no dia 26 de júnho e fói publica-do_ no Di_ário Oficial do dia 27 de jUnhO.,.
·~ ·
-- ·- ·- Nb ·ctia 19 , foi distribuído na_ CÓmisS:ãO Cle -COristitUJÇão,
lusiiça_ e Cida<;la,nia ao nobre Senaõor Fr~ncisco F.o_ll~inbefg,
. Uustre r~Presentante do PFL e um dos _Qlais_ dilige~tes pãrlamentares·com-·asseh,to·naquela Comissão-. A mensagem foi
enviada à Câniaia no-dia 29 de novembro de 199L-. . Veja V~ Ex~, enqua~to a_ C~mara teve mais de um ano
para diictitíi', varríos í:esolvú o problema em seís di~, semgue sejam ouvidas as duas comissõ_es pertinentes: primeiro,
-.a ComisS~o de Constitiifçáo e_rJUstiça; segündo,_ q qJ.!~- ~--~ais
grave, por se tratar de Ministério de Relações -Exteríores,
á. COmi~São_ de R,elaçõe_s_ Ext~riores.-·
-~- ·.:_ . ~ iri_dispensável qUe seja ouvida a Co'iitissão de Relações
Jâxteriores ·parã· que o- Plenário possa dehberar;- ou então,
-vamos extingUii- esSa coiniSSãõ~ ·porque no momento em que·
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se vai tratar de assunto pertinente ao Ministério das RelaçÕes _agora, depois de um ano e me_io de tramitação na out~a_C_asa,
então túmóS qüe votar, sem toma( conhecimento_? ___ . __
Exteriores. a Comissao de RehiçOei EXteriores não é -oUvida.
· Veja Sr. Presidente, que, naquilo que temOs corihe'ciNão é possível, em menos de uma semana, trazer-se-um
mento, naquilo que foi distribuído, nem temos. condições
projeto destes que poderia -Vir dentro de 10 ou 15 _dias, depois
de ouvida a Comissão de Constituição e JustiÇa -já distri- de- saber o porquê da aprovação na outra Casa, já que não
buído, inc,lusive, ao relator- e depois- de ouVida a Comissão temos aqui nenhum parecer da Câmara- para- examinar por
de Relações Exteriores.-que foi votado lá.
_
St. Presidente_, como venho defendendo essa·questão há
. : · E por qlie eSsa -prê:ssa? Nela há, Sr. 'Présid~~te, motivo
mUito tempo, pergunto: Até quando vamos continuar votando
para ta:l pressa. Não há motivo parã. que_ se vote em 'Urgéncia
dessa maneira? Desculpe a minha obsessão, pois vou continuar
urgentíssima um projeto_ dessa natureza. Não há nada,a perder
inSistindo nesse ponto, ainda tenho dois a~os e meiQ para
se este projeto demorar mais 10 diits, 'eStava fia Câmara desde
aborrecer os Srs. Senadores com esse pedido: elevemos examinovembro de 1991. Será que _o_ Senado não tem mais do que
nar.as questões que nos chegam~ para não votarmos. em cima
seis dias para esrudar o projeto, para que as suas Comissões
da perna.
.
,
Técnicas o .examinem? Evidentemente, é um exagero, Sr.
Presidente.
_
--- Esse caso. por exemplo, é retornar ao que era ~o passado,
que eta uma Secretaria-Geral no MiriiStérjo das_Relações=ExAcho que, certamente, o Plenário, hoje tão escasso, não
teriores. O Governo considerQu que não era possível ficar
,dá.rá andarnen~o· _a esta urgéncia urgentíssima porqUe não há
apenas a Secretaria-Geral e criou várias secretarias. Por que
razão. A urgência urgentfssima deve ser usada em casos extreagOra quer retornar ao passadQ?_ Quais as ràZões que levaram
mos. Não há nada que exija que uma matéria dessa natureza
- àessà inodificação? Será que temOs'o direito-de' tomar conheciseja votada com toda essa urgência.
---· ·
· ·
/
. 'Era' o qUe tinha a dizer, Sr. Pres-idente, ao justificar o . inelnO dessas razões?
--: Ora, Sr. Presidente, vou àcomparihar o ·senadOr Nelson
~eu ponto de vista contra o· pedido d~ urgência· tiigentíssírii.ã:,
que n~o-assinei.
·'
·- - ·
Carneiro, votando contrariamenté a esse requerim·ento de urgência urgentíssima. Iss_o__ pode ser considerado COil_lO u_ma
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. PreSídente. peçO ã palavra
obsessão
da minha parte, mas continuarei vot3:hdó contrariap;;u:a encaminhar. _
_.
mente a essas propostas de votação aqui sem essa urgência
O SR. PRESIDENTK (Mauro Benevides) - Concedo
!l_porque não _no~_permite ne_m tomarmos conhecimento do
a palavra a V. Ex~
que vamos votar.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -.Prossegue
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encao ~nCaminhamento de votaçãot
minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presíâfmie; Sis: Sena- dores ·no últimó dia de junho, tive oportunidade di fazer
O -Sr. Ronan-Tito- sr. Presídente, ·peço· a pillavra; para
um pronunciamento aqui nesta Casa, dizendó ·que-- Unl"ã das
' .
.
encá.minhar.
melhores coisas da minha vida tinha sido podú- freqüentar
O SR. PRESIDENTE (Ma~~o .Benevides) - Concedo
o Senado da República, porque cada dia aprendia um _pouco
·
a palavra ao Senador Ronan TitOT .
com qs discussões que aqui ouvia ou delas participa:va .. Tenho
defendido esse meu direi~o d~ aprendizado há muito tempo.
O SR. RONAN TITO (PMDB--'- MG. Para encaminhar.
E procurarei defendê-lo por esses dois anos e meio que ainda
Sem revisão do orador.)- Sr. Pres_idente, neste momento,
me. restam na convivência dp,Senado Federal.
O que não posso entender, Sr. Presidente, é como uffia , e~tó~. e':vi~ndo _à. ~~sa um req~e~mento e_m ·q~~ peço a. a.umatéria, como disse o Senador Nelson Carneiro;~ que entrã ...!dtêncra da Comtssão de Relaç6es·E::tterióres e Defesa Nacional. E ainda mais, Sr. Presidente,' fui veiificãi que·; 'si:ml" uma
na Câmara dos Deputados em ~oveinbro de- 91, tenha que
ser votada aqui no 'Senâ.do sem que· Ouçamos duas de nossas ·adVertência maior~ subscrevi o requerimento de Urgência. e
dele estou retiraddo, neste instailie, a minha assinatura, porcomissões. Por que nos reservam esse papel? será' que é o
que 1Ya'ssuhto, CornO nos chama a atenção o Senador Nelson
interesse estatístico? Dizer que votamOS na -qUinta-feira dois
Carneiro, é de niagna importância, e, sem dúvida alguma,
projetes que estão na pauta da convocação?
deve ser remetido à Comissão para uln -estudo mais jUdiciOso.
, Enquanto meu Líder !alava, em vez de iprender Mais
Era o que eu tinha a dizer.
aipda com as palavras que S. EX~'esia'va proferindo, procurei
ler a pauta pará saber o que estava sendo votado. E não .
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
vi;Iião entendfo pOrqu'ê dessa urgência urgentíssima; a-não -~eiiãdÇ)r Ronan Tito veio à mesa ~ ~licitou da.l,>residência
ser ~o-~~ _um dado estatístico. Por que essa urgência urgeno cancelamento da sua assinatura,_ para invalidar o quorum
tíssima?
previsto no Regimento, de que se privilegiaria esta proposiçãõ,
Outro dia, o Líder do Governo entendeu n1a1 quando
baseado no inciso c do art. 373, que determina a necessidade
solicitei ao Senador Meira Filho· que explicasse a razão de
de 54 assinaturas.
uma emenda apresentada em cima da hora para um projeto
Com ã retira.da do Senador Ronan TitO, volta o número
de minha autoria. Era até uma questão regimental, porque
de 54.
o Regimento obriga que as emendas sejam justificadas. Mas,
Há número, portanto, para apreciação do requerimento,
como não havia uma justificativa, pedi apenas que· o "Senador
a não ser que algUm dos presentes também retire a sua assinaMeira Filho - que está aí piesei:tie - me deSSe- a razão.
tura.
Mas fui mal entendido e considei-aram uma indelicadeza da
Os Senadores_Nelson Carneiro e Jutahy Magalhães não
minha parte.
assinaram os requerimentos. Os demais Senadores que estão
Agora, não sei quem é o relator da mal:éri3:,-iiiãs gostaria
em plenário firmaram o requerimento. Sendo assim. atingido
de pedir a quem for designado relator que me explique a
o quOrum de 54, vai se proCessar a votaç-ão.
Em votação o reqite:fimento.
razão dessa urgência urgeiftíssima. Será que o prazo teiminou

e
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Os Srs. Senadores que o aprovam -queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Nelson Car_neiro - Solicito vedficação de qUórum,
Sr. Presidente.
- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O Senador
Nelson Carneiro solicita verificação de qüonim, cOm ó _apoio
dos Srs. Senadores Jutahy M~galhães, Ronan -Tito e Wilson
Martins.
Vai se pro-cessar a verificação de qnorum, solicitada pelo
nobre Senador Nelson Carneiro.
_
_
A Presidêpcia solicita aos Srs. Sep.adores_ que tóirieíri às·
sento em suas respectivas bancadas. (Pausa.)
. ,
O Senádor Ronan Tito devolve o requerimento à Mesa;
também sem a assinatura do Líder do PSDB, Senador Fernando Henrique Cardoso. _S. Ex~ também _retirou a_ aSsiria:tui"a.
Com isso, passa a inexistir o quorum exigido pelo Regimento.
Em razão da retirada de assinatura do Senador Fernando
Henrique Cardo_sO, fica -o--reqoeritilento prejudicado: e "lião
hâ mais necessidade de proceder à verificação de qUorum.
Sendo assim, a matéria terá sua tramitação normal na Casa,
não mais com o privilégio da urgência, que· tinha sldo reclamado e, agora, apoiado por apenas 53 Senadores. Falt"a, portanto, uma assinatura para caracterizar o ·número regimental
exigido.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Deveríamos
apreciar, agora, o Plano de Benefícios da ·Previdência So_cial,
constante de Requerimetno no:> 489, de 1992, lido no EXpediente.
_ __ _
A Presidência se dispensa de (az,er esS;;t votaçãc;>; porqUe
sendo evidente a falta de número em plenário, tal votação
que pode ensejar_uma nova solicitã.çãQ de v_erificação. de quorum, porque a tramitação dessa matérlã também -não se prolongou, como se desejava, no Plenário da Casa.
Portanto, é uma decisão da Presidência,__çhamarido_-o feito
à ordem, já que é evidente a i:õexístência de qllor_ul:n do_ ·plenáriO:-O Sr. Jutaby Magalhães- Primeiro, o pedido de. verificação de quorum, não iria haver, mas V. EX' tomou essa
decisão ...
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) --A~Presi
dência pressupôs q tie a coérêhcia dos Srs. Senadores O§ conduzisse- a _fazer o Jjiesmp -ttpo- de verifiCação.
- Ccsmo··a tõntca da coerêhéia Sempre esteve presente _em
nossas decisÕe$, não submeterei a matéria à votação, pOrque
é evidente- a fàlta de quorum no -plenário.
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --: Está encerrada à sessão.

(Leviúziacse a sissao às 20h08min.)

ATA DA 110• SESSÃO, EM 9 DE
J.UNHO DE 1992 _
(Publicada no DCN - Seção 1I -de 10-6-92)
RETLFIC!!ÇÕES
Ná página no:> 449$, 1~ coluna, na fala do Sr. Presidente,
referente ao Ofício n<:> S/12192.
· -Onde se lê:
. .. Ofício n• S/12, de 1992 (n• 837/92, na origem), ...
'Leia-se:
... o Ofício n• S/12, de 1992 (n' 837.3/'!2, na origem) ...
Ainda nas mesmas página-e cóluna, na fala do Sr. Presi- dente, referente ao Ofício n 9 837.4/92.
·Onde se lê:
... Ofício n' 8371'!2, de 5 do.corrente, ...
Leia-se:
.. :Ofício no:> 837.4/92, de 5 dO corrente,._..
ATA DA 116• SESSÃO, EM 12 DE JUNHO DE 1992
(Publicada no DCN - Sessão II .- de 13,6-92). ·
RETIFICAÇ.ÁO.
.
Na pagína no:> 4750, 2~ coluna, na leitura do Requerimento
n' 406, de 1992
- Onde se lê:
·:REQUERJMENTI;) N• 6, DE 1992
i.eià-se:
. REQUERIMENTO N• 406, DE 1992

República Federativa do Brasil
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N'102

SÁBADO, 4 DE JUI;HO_DE 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 4• SESSÃO, EM 3 DE JULHO DE 1992
1.1- ABERTURA

1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1- Ofícios do 1~ Secretário da Câmara dos Deputados
- N!> 170/92, comunica_ndo a. _aprovação do Projeto
de Lei do Senado n" 280/91 (n' 2.715/92, naquela Casa),
que dispõe sobre a criação e_o lançamento do selo comemorativo dos 160 anos da fotOgrafia nó Brasil e dá outras
providências.
-·
-N"'171/92, comunicando a aprovação, com ressalvas,
do Substitutivo do S~nado ao Proje!q de.l~ei" da__ Câmara
· n'19/92) n' 2.154/91, na CaSa de origem), que dispõe sobre
a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder
Público, e dá outras providências.
1:2.2 - RequerimentoS
.
- N~ 491/92, de autoria do Senador Fernando HenriqUe ÇaJ;doso, soli_cita~dó a tiansçrjção.nos .Anai$ do Senado, do Editorial pu,blicado no Jornal O Estado de $.-Paul~,
edição de 25-6:-92, Sob o título "0 Drama da PesqUisá''.
- N' 492/92, de autoria do Senador Júlio Campos,
solicitando que ·sobre os Projetos de Lei do Senado n~
47 e 61/92, e Projeto de Lei da Câmara n' 59/92, que

tramitam em conjunto, seja ouvida: a Comissão de Serviços_
de Infra-Estrutura.
1.2.3- Dis~ursos do Expediente
SENADOR NABOR JÚNIOR - Considerações a
respeito do projeto de reforma fiscal, principalmente no
tocante à concessão de_ aposentadorfa e estabilidade aos
funcionários públicos:-'objeto de editoriais e nOtícias publicadas hoJe, pela imprensa.
_
·__ . -.
~ SENADOR NEY MARANHAO- Visira ao Est~-.
do de Pernambuco de d~legação de empresários de Taiwá~.
SENADOR BENI VERAS - Desequilíbrios regionais no BraSil.
.. _ . _SENADOR LOURIVA.L BAPTI.STA- NQ.tíci_as publicadas no jornal A Tarde, intituladas "Calmon tenta em
Londres tranqüilizar investidores" e "SDR libera 4,2 tri.lhões para obras no Nordeste"'.
1.2.4 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
13- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
..
..
3- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
TES

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN.

Ata da 4a Sessão, em 3 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Magno Bacelar .
ÀS 9 HORAS, ACHAM,'iE PRESENTES OS SRS.
SENAIJORRS:
Alexandre Costa - Beni Vcras - Chagas Rodrigues F.•peridiao Amin - Epitáclo Cafeteira - Jarba• PassarinhoJoao Rocha- Mauro Benevídes- Nabor Júnior- Odacir Soares.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A .lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de J?eus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~' Secretário procederá à leitura do Expediente.
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É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N 170/92, de 29 de junho último, conturiicando a apro~
vação do Projeto de Lei do Senado n' 280, de 1991 (n' 2. 715/92
naquela Casa_), de autoria do Senado.r_ Odacir Soares, que
dispõe sobre a criação e o lançamento- do selo_comemoratiyo
dos 160 anoS- da fotografia-no Brasil e dá o_utras providências.
(Projeto enviado à sanção em 29·6·92.) ·
N9 171192, de 29 de junho últ~mo, comunicando a ;iprova·
ção, com ressalvas, do SubstitutiVO- do Senado ao Erojeto
de Lei da Cãmara n' 19, de 1992 (n' 7.154/91, na Casa de
origem), de iriídãtiva do Presidente da República, que dispõe
sobre a concessão de medidas cautelares -oo:ntiã-aiciS-do Poder
Público, e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 29-6-92.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,- O Expediente lido vai à publicação.
,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
-=--

REQUERIMENTO N• 492,
Sr. Presidente,
Nos termos do inciso I do art. 255 do Regimento Interno,
requeiro, que sobre os_ Projetas de Lei do Senado n~ 47--e.
61, de 1992, e Projeto de Lei da Câmara n' 59, de 1992,
que tramitam em conjunto, seja ouvida a Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura.
Sala das Sessões, 3 de julho de 1992. - Senador Júlio
Campos
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será publicado e incluído na Ordem do Dia da
próxima: terça-fe1ia:
- ·
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre
Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidç_nte,
SrS. Seriãdores, os jornais estão publicando os principais tópicOS do projeto de ajusté fiscal que o Ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento entregou ontem ao Senhor Prtsidente da República, em solenidade realizada no Palácio d,g
·Planalto.
Esse elenco de propostas, na realidade, visa o aumento
da carga tributária, redobrando os gravames que recaem sobre
os c_ontribuintes, hoje, no Brasil, vitimadOs poi"uma infiiiidade
de taxas e impostos que s6 se identificirit na vOraCidade porque, de resto, permitem que Os rifveis de sonegação atinjam
patamares íntoleráveis, como admitem as próprias autoridades
É lido o seguinte
_
___ __ _ _
. ·
do setor fiscal.
REQUERIMENTO N• 491, DE 1992
Ao invés de cobrar dos omissos e inadimplentes, o (i-oNos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
vemo se atira, mals Uma Vez, sobre o trabalhador assal~riado,
a transcrição, nos Anais do Senado, do editorial publicado
que não tem como sonegar, pois paga no con~iach~que e
no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 25-6-92, sob_ o
nas notas fiscais d~ cada tral}sação efetuada, que já trazem
_
título "O Drama da Pesquisa".
-emb_utidos e _expressos os valores confiscados:
Sala das Sessões, 3 de julho de 1992. -........ Fernando HenriAs fórmulas propostas, segundo leio na imprensa, têm
que Cardoso.
-por escop-o- as seguintes mudanças:
1 - Tornar opcional o recolhimento do FGTS, dando
(A Comissão Diretora.)
ao trabalhador o direito de escolher entre a sistemática atual
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo_ e_ o recebimento dos valores correspondentes junio a c3da
com o art. 215 do Regimento Interno, a matéria vai à apreciasalário; _
__
""- _,_ _.
_
.
ção_da COmiss_ão Diret_ora.
2 - Fixar limites para- OS ben-efícios previdenciários e
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr_. 1"'
criar nova modalidade de previdência complementar;
Secretário. .
3 --Aume~·l~ar o número de contribuintes do IR, elimiR
É lido o seguinte
nando os abatimentos e dedUções hoje permitidos;
9
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4 - Acabar com a aposentadoria por tempo de serviço;

5 - Acabar com a estabilidade dos servidores públicos;
6 - Redistribuir as receitas federais entre Estados e MunicípioS, cóin baSe ria renda per capita;
7 - Extinguir os fiiD.dos de incentivos fiscais regionais
(Finor, Finam etc.) e reduzir drasticamente as transferências
voluntárias d.a União para Estados e Municípios;
8 - Reduzir o número de impostos de 22 para 9~9 --Aumentar a receita, de 3% do PIB, e reduzir a
despesa, de 1,5 a 2% do PIB; e
10- Criar o Imposto sobre o Património; Imposto_sobre_
Transações Financeiras; Imposto sobre Propriedade UJbana
e Rural, Imposto sobre Valo_r Agregado e Imposto_so_bre Transações Financeiras.
Comõ se observa, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a intenção declarada vai além da simples redução dos repasses para
Estados e Municípios e da multiplicação dos tributos e{etivos
sobre os trabalhadores - atinge, até mesmo, seus direitos
sagrados, inclusive os dos servidores públicos inSCrfto-s na
Constituição_ de 1988. __
o Sr. Epitácio Cafeteira- Perlnite-me v. Ex• um aparte?

·o SR. NABOR JÚNIOR - Pois não. Ouço, com muito
prazer, o aparte de V. E~
O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Nabor_Jútiioi,
o tempo passa, os nomes mudam, a matéria peqnanece a
mesma. Antes, essa mesma matéria, ou parte dela, principalmente no que tange à estabilidade do fun__ci_Qnário _pUblico
e à aposentadoria por tempo de serviço, chamava-se Emen-_
dão. Erã O Emendão que o Govemó niânâou para o Congresso
e fiCoü ·por aí; porque-o Congresso se recusou a vótá-lo. Agora,
vem com outro nome: ajuste Ji,sca,l ou reforma_ fis_C--ª1. _Na
realidade, parte desse ajuste vem do Emendão. Não é ajuste
fiscal de coisa alguma. Acredito que diminili as "despesaS da
União, na medida em que esta se assenhor~ou da P_revidênc~a
Social. A Previdência Social deveria ser m~ntida por _contribuições de empregados, de empregadores e da t.Triiclo._ A
União não contribuiu com a sua parte e assumiu ã Previdêricia
Social. A Previdência Social deveria ser mantída pOr- contribuições de empregados, de empregadores e da União. A
União não contribuju com a s.ua parte e assuirii.u a Previdência_
Social. Aposentou, indiscriminadamente, trabalhadores rurais
às custas da Previdê1;1cia Social, mantida pelos trabalhadores
das cidades. O Governo deveria ter utilizado recursos prQprigs
ou de um organismo próprio para conceder a aposentadoria
rural, que acho legítima para o trabalhador do campo. Só
não poderia fazê-lo com o dinheiro da Previdência Social.
O GOVerno DãO poderia usar o dinheiro do tra~alh!J.dor para
pagar essa aposentadoria, ou seja, colocar o trabalhaçJor rural,_
que não contribiu com nada, dentro de um instituto <!~ previdência formado pela contribuição dos trabalhadores urbanos,
Então, é evidente que isso desequilibrou a Previdência, fazendo com que a aposentadoria passasse a fazer parte dos proble~
mas do GovernO, ria medida em que, jã agora, acredito que
nem o trabalhador quer mais receber esse benefício, posto
que há um número muito grande de beneficiários que- Dão
contribuíram para formar o seu pé-de-meia ou ter algo para
lhes render na velhice._ O impostO-deve ser alguma coisa que
o Governo cobra em função daquilo que ele vai dar. Ele
cobra do u_suário para lhe retribuir com serviços. Esse imposto
sobre a transação bancária é ridículo! É mais um penduricalho,
apresentado inicialmente a este País como impostC? _l!~ico,
que iria substituir todos os .outros .. Aman)lã,. qç.ando não _hoUver inflação, o que vai acontecer? O que vai aC9iitecer, Sé
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tivermos a felicidade de vencer a inflação? Um cidadão, por
exemplo, vai a um banco, onde tem 10 milhões de cruzeiros
e díz_ que quer 2D cheques executivos ·no valor de 500 mil
cruzeiros cada um, e vai negociar com _esses_ cheques sem
pagar imposto. São cheques executivos firmados pelo banco,
não há desvalorização .. Conseqüentemente, o imposto não
vai ser pago, a não ser pOr aqueles que não têm dinheiro,
que têm que fazer cheques pequenos. Há apenas um imposto,
dos previstos nessa reforma, que considero muito importante:
é o-Imposto sobre o Património. Esse, sim, tem Sentido. Como
eu acho qu~ não tem sentido o Imposto de Renda. Vamos
suporque·euganho o que V. E~~ ganha e, como meu dinheiro
e_ com tudo que ganho, saio passeando pelo Pafs, faZendo
t~ri.smo, indo a boates, enfim, gastando esse dinheiro; estarei
prOduzindo emprego, produzindo renda. Agora, se V. Ex~
pegà.r o seu dinheiro a transformá-lo em património, V. Ex~
não fez com que es_s_a renda produzisse, não desenvolveu coisa
alguma:. Então, esse património é que precisa ser taXado.
Hoje -já repeti aqui- inaiS de-_um:a Vez-, o dono de uma
f<}zen.da de 10, 20 o_u 50_roil cabeças de gado não paga Imposto
de Renda sobre o bezerro _que nasce. Ele viv_e sen:t" pagar
lroposto de Renda. Os bezerros que nascem em sua fazenda
não são. renda.
No entanto. todo o Ôlec<tnisrilO dQ Goyemo ~stK~ diSPo~·
sição âesse cidadão: do soldado de polícia ao delegado; do
prõtrfotor ao juiz; dos Tribunais de J1,1stiça do Estadq aos
Tribunais Superiores em BrriSília, tudo para defender aquela
propriedade contra quem quiser ti.i"ai"-lhe u_i:n_ -fio de arame,
contra quem quiser roubar-lhe um bezerro. Então, todo o
mecãnismo do Estado está defendendo o quê? A propriedade.
As leis são feitas p'ara defender o homem e a sua propriedade;
a relação entre os homens e as suas propriedades. Nesse caso
é que deve repousar o imposto. Se o Governo eXiSte- j:iara
~efender essa causa, deve cobrar de quem tem recursos. Se
V:~ Ex~ tem um iate e sai passeando pelo mundo com a nossa
bandeira, quando chega a algum lugar tem a Embaixada ou
o· Consulado do Brasil para lhe dar toda a assiStência; Oú~eja, seria território brasileiro viajarido. No entanto, o proprietário do iate não paga qualquer quantia para ter todo esse
mecanismO de Governo defendendo o seu iate_,_ Quem paga
é o fun~ionário público, que recébe um ordenado que mal
dá para viver, mas vai pagar Imposto de Renda. Essa é a
úni~a renda qUe não pode ser fraudada: a renda do salário.
É o -salário qUe suste_nta eSte Pafs. E, por incrível que pare_ça,
é o salário_ que não Sobe. É o salário que faz de conta que
não existe inflação. É o salário sobre o qual, de tempos em
tempo-s, ·se- imagina fazer uma· revisão. É_ um salário- míniiDO
ruzeiros que, quando fofiâealizado, correspondia a 100 dólares. Hoje, equivale a 60 ou 70 dólares. Com isso, na realidáde, '
estamos tentaildo enganar o povo. Quem tem que pagar é
quem góza do serviço--do Estado, __É o património. Eu até
fiquei, de certa forma, satisfeito, feliz, quando vi que na declaração de renda deste ano - e aqui eu faço um parêntese:
todo ano é um modelo diferente de Imposto de Renda; tod_o_
ano se adicionam itens e se retir~ itens. O_ contribuinte já
fica naquela amargura de saber, no começo do ano, quais
serão as novas regras para a declaração. :- foi pedido que
o património fosse colocado em UFIR, Isso me animou. Eu
fiquei pensando: "Bom, o Governo pode, pelo menos, ter
uma idéia, senão dos que não declaram, pelo menos do valor
do património dos que de.daram, em UFIR. A partir daí,
o Governo pode estabelecer um percentual e cobrar sobre
essa propriedade e não sobre o·-salário". Eu não tenhQ__gt
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menor idéia de como vem esse projeto. Mas tenho certezaempresariais, comunitárias; os~Governos estaduais, as municide que, aqui, ele passará pelo crivo dos parlamentares -'
palidades por seus PrefeitOs e Vereadores; todo o País, em
constituintes, como -v. Ex~, ou não··-constítulriféS;--cotnó eu
suma; te-rrfde ser convocado para esse diálogo, pois não está.
- e haveremos, com certeza, nos posicionando na condição
em questão apenas o já sacrificado bolso do povo, mas a:inda
de povo que somos, de encontrar as respostas mais adequadas,
se atingem direitos importantes dos trabalhadoreS. Isso, frisenão ficando a reboque de um pensamento de quem não represe, apresenta conotaçôes ainda mais melindrosas quando vivesenta o povo~-que faz dentro de um laboratório, que buscando
mos uma fase de altos níveis de desemprego e um achatamento
números~ diversifica impoStoS, esquece-se do contribuinte, diz . salarial sem precedentes.
que vai cobrar· menos da empresa e mais do dono da empresa,
Os jornais trazem~ ·em Outras- páginas, fnà'S com a mesma
dos proprietários, ou seja, retirando da pessoa jurídica e aupreocupação, entrevistas com dirigentes de supermercados,
que exibem uma redução de 35% na comercialização dos prinmentando na pessoa física. Mas, nobre Senador, cobrar 30%
cipais itens do consumo básicO popular.
de Imposto de Renda do cidadão é um absurdo. Digamos,
então, que o Senador ganha muito dinheiro, como o Deputado
É lição elementar de econ_omia;.comida e produtos essenciais sâo os derradeiros cortes que as famflias fazem em seus
e outros, só como exemplo: ele deixa 30% para o Imposto
gastos domésticos.-E eSsa tetraçãO, que todos pressentíamos,
de Renda, 10% para o IPC, deixa um percentual para o Partido, e termina ganhando 50% de seu salário. Temos os salários
COI_JJprova-se com as declarações dos grandes varejistas. Verifinominais, que Dão representam, na realidade, aquilo que se
camas, destarte, que o Brasil atingiu o ponto dramático em
que -cada centavo já faz falta ao bolso do cidadão- e é
recebe, nós e o povo; porque nós temos-as mesmas re-gras
do povo. Propus- cheguei a tratar disso- que o Governo,
justamente neste momento que o Goverriõ"-pfóCUra avã.nçã.t,
antes_de mandar o projeto para ·a classe política, enviasse-- --·com gula exacerbada, sobre os salários e as peque-nas reildas,
o embrião do projeto para ouvir s-ugestões, -para -discuti-lo
suprimindo deduções tradicionais, elevando a alíquota mínima
e rebaixando as faixas de incidê:n_cia do Imposto de Renda,
em mesas redondas e assim o Congressd receberia um projeto
realmente enxuto. Mas mandar um projeto assim nilm;iCrise
que passará a recair sobre milhões de pessoas, hoje isentaS
política seria, que ora: estamoS vivendo e esperar que ele passe
por absoluta insuficiência salarial.
tranqUilamente, não acredito, SenadorNabor Júnior, que este
Isso _contradiz, ritais uma vez, as alardeadas intenções
seja o momento adequado. O momento hoje é este, de refiedo _Governo, que se propunha a reduzír o núme_ro e o peso
__
_ _ .. __
_ .
dostril;mtos co~rados à população. A(!_ mesmo passo. as proxão_do povo.
O ~ementO dos políticos, hoje, é de apuração das dentínmess_as_ de minorar o sofrimento e as desigualdades_ regionais
cias, e a cada dia mais__ uma da CPI se instalada. Não estou_
tarp.b_ém se_ desmentem com a ação governamental, extinguinjulgando o resultado dessas CPI, mas acho que enquanto não
do os incentivos fiSc3fs, criados no saudoso Governo Ju_Scelírio
houver uma conclusão desses trabalhos, enquanto não puderKubitschek, que favoreciam O deseD:Volvírrienfo -_a_asregiões
mos, pelo menos, parar de instaurar CPis todo dia, não vejo
Norte, Nordeste e Centro:.Sul.
.
condição de se onerar o povo. porque esse projeto, da forma
Co_mo se pode exigir, por- ex:empló, que- um -párJamentar
como é colocado hoje nos jornais; óriera o que ganha :nenos
da amazónia aprove qualquer proposta para tornar ainda mais
ao que ganha mais: o que ganha menos, porque diminui o
precária a ação da Sudam? Sobre.vjverá a Sude.ne_à extinção
dos fatores que procuram levar recursos e investimentOs -ao
limite de isenção do Imposto de Renda, e o que ganha mais,
porque aumenta de 25 para 30%. Ou seja, não escapa ninprogi'esso dos Estados nordestinos?
É óbvio que a legislação, datada de três décadas ou mais,
guém, todo mu~do teria que contribuir mais para o Governo.
exige um tratamento modernizador - mas_ desde _que seja
E vem a pergunta: contribuir para quê? O que estão fazendo
co~ o meu dinheiro? É verdade isso que estão dizendo por
para redobrar sua eficácia e seu alcance, jamais para secar
aí? Então, acho que este não é o momento adequado para
-Sel_lS mananciais orçamentáriOs~ Impressiona, ainda, a persistência_ com que o GóV~rho ·age, qüàiido se trata de agredir
pedir mais um sacrifíció aõ poVO, nãO é o_ móiilento adequado
para assustar os que ainda vão aposentar-se: um funcionalismo
direitos dos trabalhadores. Velhas teses do falecido "Emenque vai continuar tr-abalhando e que quer continuar a trabalhar
dão" voltam a atormentar o sono de _quem labuta' diuturnamente, como, por exemplo, a extinção da aposentadoria por
com tranqüilidade, por um Ordenado que é pequeno, sim,
mas lhe é estável, dá-lhe garantia de estabilidade._ Eu_ me
tempo de serviço e da estabilidade dos servidores,
congratulo com V. Ex• pelo tema escolhido para o seu pronunO Go-verno -não pode desconhecer ~ e certamente não
ciamento. Peço-lhe desculpas por ter sido tão prolixo. Para
des_conhece, pois tem assessores e coordenadores políticos
um assunto dessa natureza é difícil ser sucinto, a única maneira
da maior competência-- qUe dificilmente conseguirá aprovar
essas mudanças ainda em 1992, se é que vai consegui:.lo um
de se dizer o que se pensa é usar um pouco mais o tempo.
Foi isso que fiz, prejudicando o discurso~ de V. Er e, por
dia!
.E ~ãmpouco po4e d~sco~~ec;;e~ que se as mudanças fiscri.is
isso, peço-lhe desculpas.
o SR. NABO R JÚNIOR_ Eu é que agrã'deço a partici- não acontecerem em 1992, não poderão viger no OrÇamento
pação de V. Ex~ no meu modesto discurso, enriqUeCendo
do ano seguinte.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Er um aparte?
e tornando mais vivo este discurso, onde procuro abordar
alguns temas que considero de fundamental importância para
toda a sociedade brasileira.
O SR. NABOR JÚNIOR- Com muito prazer, nobre SeO projeto anunciado pelo Governo não pode ser discutido
nador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho-Nobre Senador, ouvi o início
e votado de forma açodada ou superficial, com base em acordos de lideranças ou pressões que se apresentem sob qualquer
do discurso de V. Er. e eSperaVa -que -o--deSenVolvimento do
iaciocínio chegasse a esses dois ventos fundamentais a que
forma e origem; ·exige-s_e um amplo debate de toda a saciedade, indo, até mesmo, além da representatividade legítima
V. Ex' se referiu. E como tanto O Se-liador Epitácio- Cafeteira
expressa neste Plenário. As organizaç<;>es sociaiS, prOfiSsiOnais,
como V. Ex~ ácabam de fazer referência ao "Emendão". eu

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIQNAL

me sinto na obrigação de pedíi- este ap3.rte, porque participei
no Governo- da formulação desse chamado ·~Emendão". Em

primeiro lugar. quando V.

Ex~

leu, ainda há pouco, parece

que um sumário de medidas publicadas num jornal, falou
na perda da estabilidade. Veja V. Ex1 que-quando nós. no
Governo, pãrticipamos da formulação do "Emenâão". essa
proposta, em primeiio lugar, não se aplica, de modo nenhum,
àqueles funcionários oque estão.~ hoje; -rs-efVÍço da União.
Essa medida é para frente. Para aqueles que ingressam agora,
haveria um novo estatuto de estabilidade. O interessante.
Senador Nabor Júnior, e o respeito que tenho por V. Exa,
como ·sabe, é _grande, ...

O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Ex• .
O Sr. Jarbas Passarinho - ... é que eSsa Jnedida veio
do Partido de V. EX•, á-partir de Uma sugestãO do -GOveni3dór
Fleury, de São Paulo. S. Ex~ a apresentou ao Preside"nte da
República, que nos entregou para os trabalhos que est-ávamos
fazeri.do de composição do texto final do emendão. Mas S.
Ex' apresentava uni prinCípio· de que quem tiVe~;se-·dez anos
de serviço teria, ainda, mantido o estatuto atual da estabilidade
e,da:í por diante, não teria etc. O que··hõje ·estoú Sâ&ê·n-dO,
e já- não estou no Gõvern·õ, -"é ~que proposta: ·que·-estãrla
sendo cogitada, ao contrário, até,--da posição do GovéffiàaOr
Fleury, pretende que seja só para Os fundonáriós ·que· ingressam agora no serviçO Público. Então, IiãO há riecessidade desse
pânico, comO V. E~ pareceu apresenta(lógo nO-cõmeçO do
seu discurso: O segu-ndo p611Jo é este, precisamente, o da
aposentadoria por tempo de serviço sem limite de id"ade, Seriador N abor Júnior. Não há Um único_ país do mundo que mantenha a aposentadoria por tempo de serviço sem o limite de
idade. Fui Ministro da Previdência duas vezes na minha vida
e, na segunda vez, quando fui Ministro da Previdência e Assistência- Social rio Governo do_ Presidente Figueiredo, -fui -à
União ~oviética, para as· exécfuias de Antropov, e lá tiVe a
oportumdade de pedir um encontro com dois Ministros- da
Rússía, não éraht MiiiiStros··da União SOviéticil, maS Sim da
República russa. Uma senhora era Ministra d3. Previdência
e um senhor_que era MinistrO_ do Trabalho. A primeira pergunta que _fiZ f~i esta: Apesar--~~ um sistema soviétiCo que
foi feito, supostamente, para o paraíso dO tl:-abalhador, os
senhores conseguiram aqui a igualdade de benefíCios entre
o campo e a cidade? Não. Foi a respOsta categórica que- eles
me deram. Mas, V. E~ e eu participamos de uma Constituinte,
onde se colocou utopicamente que os benefícios do campo
são iguais aós- benefíciOs· da cidade. QuaDdo_ ri._a_ cidade V.
Ex'-, me- parece que é -empresário, sabe que titha empresa
urbana paga só para a Previdência mais de 21% sobre a sua
folha de saláriO. E no campo, a6 contrário do que diria o
Senador Epitâcio Cafeteira, que não que' o camPo fOsSe pago
pela Previdência Social, fizemos esse pagamentO, fui PiOneiro
dessa iniciativa no Fundo Rural, com o ·objetivo de chegar
à seguridade. E a seguridade é exatamente a abrangência
global do habitante no campo da Previdência Social. Por isso
a mudança do nome Previdência para Seguridade Social. Ora,
Senador Nabor Júnior, o que s-e pede é que justamente haja
um limite de idade como os outros países do mundo_têm.
Para nós, na Amazônia, a esperança de- vida-ao n3SCer era
de 40 e .poucos anos. A mortalidade infantil acabava com
grande parte, e a mortalidade infantil acabava com grande
parte, e a mortalidade infantil no Nordeste muito mais: Quando fiz concurso para a Escola do Estado-Maior, por exemplo,
paia cada mil nascituros, na cidade do Recife. morriam 451
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antes do primeiro anO de vida. Hoje estamos com quadro
bast<:lnte melhorado, ainda que com taxas altas _comparadas
com o Primeirõ Mundo.
_Então_, peço a V. Ex~ que é um homem sereno, sensato,
e insisto que desde a minha conversa com V. Ex• só respeitO
me causa, que medite uln pOuco sobre a possibilidade de
termos garantia de pagar amanhã, nós que ainda estamos
na atíva; sbinbs hoje dois contribuintes da ativa para podermos
sustentar um na inatividãde. Amanhã, seremos 4,5, e não
-teirios a possibilidade, como a França não teve, e derrubou
o sistema introduzindo o sistema de limite de idade. Hoje
a população brasileira, o nordestino sobretudo, que me perdoe
o- Seiúidor Ney Maranhão_, _qu~ é um dos típicos exemplares
dO Nordeste, quando ele ·conSegue chegar aO -primeiro ãDo
de vida é o mais longevo dos_ brasileiros._ Vi jsso -na própria
Previdência. No estudo de esperança de vida ao nascer e,
depois, esperança de sobrevida numa detenninada__idade, o
nordestino é o mais Iongevo. O que foi-pára mim uma surpresa,
pois pensei que ·era- O gaúcho, o paulista. Quando analisei
o problema verifiquei que (fd nordestino, quando ele consegue
passar pela mortalidade infantil. Hoje, estamos vivendo 65
ario-s em média de vida. Como as niulheres vivem mais do
que os homens, há mais viúvas do que viúvos - no meu
caso foi, desgraçadamente, o contrário. Tive casos Da Previdência Social de aposentado aos 39 anos idade, que vai viver
até os 65, 70 anos, e somos nós na ativa que vamos pagar.
Aliás, V. Ex~ no futuro, porque_ eu já estou -no poente, amanhã
serei eu o aposentado.
O SR. NABOR JÚNIOR - Não apoiado!
O :sr. Jarbas Passarinho - Isto é um ponto que tem
que ser analisado. Peço- a reflexão dos Partido~. É evidente
que muitaS colocações de V~ Ex~ são absolutamente precisas.
Primeiro, há que se mudar a Constituição. Claro! Se se pode
mudar ou não ... Nós mandamos o emendãQ .. O }?'residente
da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro, que
é do Partido de V. _Ex•, e o Líder da Maioria nesta Casa,
que é do Partido de V. Ex!, participaram da reunião no Palácio
e assumiram o compromisso de votar o emendão tão logo
se Votassem aquelas medidas imediatas que eles achavam que
era possível fazer. Nobre Senador, a partir do momento em
que estive no MinistériO da Justiça~ por mera coincidência,
as medidas provisóriãs deixaram de aparecer, não é verdade?
Antes,-eram cem, passaram para cinco. Por quê? Porque nós
insistimos junto ao" Presidente. A economia queria que tudo
fosse através de medida provisória, porque o efeitO é imediato.
Solicitamos ao Presidente que não o fizesse porque iria agredir
o Congresso Nacional. Façamos através de ó projeto de lei
com o privilégio constitucional da urgência que é deferida
aO Presidente da República. Tiramos a uigência~ a pedido
doS Deputados, inclusive dos Partidos-que apóiam o Governo.
Matéria sobre portos, patentes e marcas estão lá desde 19'
de março do ano passado. Agora, vamos discutir portos, aqui
no Senado, já debaixo de uma pressão violenta de lobismo
de todas as áreas, porque acham que o que foi feito na Câmara
dos Deputados traiu determinados acordos feitos. Quanto à
outra parte, estou de acordo c;om V. Ex", porque já não tenho
essa responsabilidade. Não participei do Governo para retirar,
por exemplo, os poucos benefícios qúe- o contribuinte tem
na questão do Imposto de Re_nda. Até me lembro bem que
o Senador Marco Maciel fez uma proposta ao Presidente da
República para que as despesas com educação entrassem no
desconto e agora o projeto, como V. Er.' mostra, também
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vai retirar isso. Vão-se retitar·n-ovam.ente as despesas médicas

e o próprio desconto com a Previdência. ~nt~o! ne_st,e ponto,
já estou desvinculado com o Gove~o e COIJ!. tsso ac~o que
ir matérias que vénham de lá para cá sem que tenham .a
minha assinatura no passado. Agora, no passado, gostana
de pedir a reflexão de V. EX'
O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço o seu aparte e
gostaria de tecer considerações a respeito de_ dQis_ pontos que

V. EX' abordou, começando pela estabilidade do funcionário
público. Sou intelfãmerite favOrável a _esSe _ins_tituto; ainda
porque, Senador Jarbas Passarinho, a ConstitUição já diz que
só se pOde ingressar no serviço público mediante_ ÇQI)_c'!_rso.
Aí siin, o que devíamos era-exigir o cmhprimehto desse dtspositivo, inclusive pótque o funcion-áriO público concursad_Q ~ão

tem estabilidade durante os dois primeiiós anos, só a adquirindo após esse estágiO prõOatório.
__ _ -~- __ ___ _ ----.- _
Este sempre foi um poStUlado indiscutível-:- ao contráno,
admito- da Dispõsição Transitória ijue_asseguroú. a estabilidade dos Servidores que contavam cincõ aitqs de cpntr~~ção
quando a Cârta foi proinulgada, em 1988: E. óbvi~__ que iss.o
beneficioU miiitó!:filãO--Cõncursados, mas foi um_~ deCisão çonsciente e consensual da maioria dOS Srs. CónstiiUíntes.
Mas, agora, creio que, restringindo a adrÍlisSão.no servi9?
público às exigências do concurso e só_ conced_e_ndo estabthdade dois anos ciepois, sana-se a situação~
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me senti tranqüilo, sabia que iria ter uma vida espartan.aquando fiz concurso p-ara a Escola do Estado-Mator. Nmguém
pode pensar em entrar no Exército para ser rico, mas eu
tinha a segurança do meu emprego. Sabia ~ue, a pârtir d?
momento em que tive uma carta patente ass1na~ pelo ~resi
dente da República, eu só podia deixar de ser ofiCial m~diai~.te
processo. Essa garantia, concordo co~ V. ~X'~_é um pnncípto;
mas quando fazemos isso com o servidor pubha:' e não ~sa
mos no trabalhador, como vai_ser? V. Ex• fOI Const1twnt;
comigo, o Senador Ney Maranhao també~ .. O que acon;ec~u.
Houve aquela tendêx,cia de fazer a esta~ilidade no pnmeu:o
dia· depois estabilidade com noventa dtas, e o líder da hoje
ch~mada força Sindical disse: "Eu não quero isso, porqu~
com menos de noventa dias vãO-demitir tOdo mundo, e v&
haver um rodízio imenso em relação a essa possibilidade".
Soroos _do tempo em que havia estabilidade aos dez anos de
selvi:ço. Quantos patrões demitiam seus empregados com ~ov~
anos de serviço, para não deixar que ele c~egasse ao décuno ·
Porque havia o reverso. da medal~a: mmtos que chegavam
ao décimo ano de serviÇO, a partir daí, não trabalhavam.
Desculpe V. Ex', mas até nesse estoU de acordo.-em que a
estabilidade é um princípio que deve dar garantias qu:mto
~ à_segurança do trabalhador, seja o trabalhador de colarmho
branco- não o criminoso, mas o trab.al_bador_burocrata :seja o trabalhador que não tem_ colarinho .. Ma~ tc:>dos sao
criaturas humanas, e, se achamos que no semço publico devemos proporcionar estabilidade, por que não estabele~r o mesmo princípio pára aqueles que trabalham nas fábncas, nos
campo~ etc.?

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu até aduziria um argumento
ao lado do seu. Muitos_ funcionários não :§.zerain COncursO,
porque, como V. Ex~ acaba de di,zer, ingressaram sem concur;.
so, como interinos, mas sujeitos à necessidade de um concurso
o SR. NAÍIÕR JÚNIOR- cOncordo com 3s observações
no prazo de dois anos. O Governe), contudo, não fez o concurde V. Er no que tange à estabilidade para o trabalhador
so. Quando cheguei ao Ministério da Previdência pela primeicomum, o trabalhador das empresas privadas. Todos têm o
ra vez encontrei lá um volume de dispensa de 1.500 iilterinos.
direito _de ter estabilidade no seu emprego, para evitar essa
Ganhei até um editorial consagrador de O Globo me chamando
situação de instabilidade emocional, faniili3r~ por não ter gade demagogo, porque eu tinha justamente Par~do ~ ~emiss~o
rantia de permanecer no emprego. O problema da estabilidade
desses interinos. E por que parei'? Porque fut venficar que,
precisa ser analisado com muita cautela, porque ele pode
em primeiro lugar, os interinos não tinham feito o concurs~,
se transformar, também, num fator de perseguição política.
porque concurso não houvera, em segundo, porque eles tiDigamos que o instituto da estabilidade seja modificado,
nham mais de cinco anos de serviço, somados com_q te~po
para que o funcionário público só-a ·ad<J.uirá depois de cinco
de serviços que tinham em outras áreas públicas; conseqüenou de_z anos de servíço. Um prefeitO oU gov~mador, quando
temente eram estáveis. Também defendo o princípio da esta- · o funcionáriCi eStiver cori:l quatro ou cinco anos de serviço,
bilidade 'mediante concurso, como V. Er" coloca muito bem. · pode demitir esse funcionário e, em·lugar dele, admitir outro.
Agora, o que vimos lá no Governo. e aí seria interessante.
O que temos qUe exigi:f·é·o-iogrcSso nó Sciviçó público, conforSenador, discutirmos esta matéria com um: pouco da expe- me· estabelece a ConstitilÍção", mediante concurso público. O
riência que trago de lá; nem sempre tivemos a oportUnidade
cumprimento desse dispositivo ConSl:ifUdónal está serido objede discutir isto juntos; erani Seínpre õs- Uderes. O que está to, inclusive, de regulamentação no projeto da nobre Depuse passando é -o seguinte: a quantidade de pessoas 9ue ingres- tada Rita Camata, pelo qual os Estados e municípios náo
saram no serviço público sem concurso e que depots se toma- poderão- gastar mais do que 60- oU 65%- cõin o pagamento
ram estáVeis faz com que, hoje, a despesa de determinados
de pessoal. Isto é fundamental.
Estados- e os. Governadores estão interessados nisso, incluO Sr. Jarbas Passarinho- A propósito, nobre Senador
sive os Governadores do PMDB - e da União chega a u!tra·
passar em cerca de 80% os seus recu~s_arrecad3.dos_, apenas - desculpe interrompê-lo - , por que não se vota essa matécom pagamento de pessoal. E há excesso .de pessoal. Exi~te ria? Por que ela está presa no Senado? Qual é o Partido
que está segurando isso?
até aquela brincadeira de que quando haVIa greve no servtç~
público - a Esplanada ficava mais ou menos vazia --com
O SR. NABOR JÚNIOR ....: . O PMDB está analisando
os poucos que entravam, era o melhor momento de r~ndi o projeto-, poiS ele tem várias í:niplicações.
mento do serviço público, porque os que estavam fora ajuda· O Sr. Jarbas Passarinho- Há quanto tempo?
vam, pela sua ausência, o rendimento _crescer pelos pou.cos
O SR. NABOR JÚNIOR - O projeto estásendo objeto
que trabalhavam. Então, se-v. Ex• perguntar aos Governadores do PMDB, eles dirão que estão de acordo -com. esse de análise por parte da nossa Bancada, porque, da maneira
quadro, tanto que eu lhe disse que foi o Governador Fleury como foi proposto, ele vai inibir a concessão de aumento
quem_ primeiro sugeriu. Mas concotdo com V. Ex~, porque para o funcionalismo. Se essa despesa chegar aos 60% ou
seria â garantia em relação à vida futura. Eu, por exemplo, 65_% da folha de pagamento, não se pode mais co-nreâer au-
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mente aos funcionários, congelam-se os seus salários. Mas
a inflação está aí em torno de 20%,23%, 25%, apesar·das
enfáticas declarações do Ministro da Economia, que ouvi hoje
no noticiário dó rádio, prevendo que no mês de julho ela
vai diminuir. O Sr. Ministro já vem dizendo isso há muito
tempo, mas infelizmente não estão se cumprimento as suas
promessas. S. Ex~ está contando com a possibilidade de, no
mês de julho, a inflação cair do nível em que está, de 23%.
No projeto, a Deputada Rita Camata congela os salários;
mas, se a inflação continuar a subir em tomo de 20% a 25%,
evidentemente isso vai criar ü-ma situãÇão de muita dificuldade
para os trabalhadores, para os funciOnáriOs de _1,1.1!1 riiodp geral.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu não queria ser impolido
com V. E r, mas é curioso que eSse prOjeto da ilustre Deputada
Rita Camata, integra-rik do PMDB na Câmara, tenha sido
aprovado pelo PMDB na Câmara, como estava. Eu não compartilho do ponto de vista de que ''veio da Câmara, devemos
aprovar de qualquer maneira". É preciso, entretanto, ·que
se discuta essa matéria mais rapidamente, senão terminaremos
o ano de 1992 sem uma solução para esse problema.
O SR. NABOR JÚNIOR- O projeto está séndo objeto
de análise por parte de uma comissão representando a Bancada do PMDB, e tenho certeza de que ele será votado dentro
de poucos dias, ilustre Senador.
O Sr. Beni Veras- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR- Com prazer, ouço V. EX'
O Sr. Beni Veras____:_ Cómpã.rtilho da idéia de que a estabilidade não é um instituto_que ajude a nossa sociedade a progredir e a se modernizar. A natureza humana é tocada por desafios, pela necessidade de superar, pelo desafiO de ter de progredir, ~fudar,-desenVo~~ej aS ~mis capacidades. O serviço público e o serviço p~vado, a esse respeito, não têm grande diferença. Deveriam ambos ser tocad_os pela busca do melhor resultado do trabalho. na medida em que criamos insfitiitOs que
inibam a necessidade de que as pessoas estudem, se desenvolvam e treinem para ser mais produtivas, faZemos· uma s-ociedade ~enos capaz 4c iespÓÕder ao::; _desafios dos nossos tempos. A meu.ve.r, e,peço desculpas pela divergência ·Com V.
;E_x_~,,a_quem tanto respeito, a eStabilidade é um iriStituto antigo
que _atrasa a n·ossa sociedade. Acredito que o ingresSo ·noscrvi9"<? pUbliCo deva ser n~1?ssariamente por concurSo; -mas,
ingressando no se~is;o público, a pessoa deve continu_ar sendo
desafiada a cada dia a se desenvolver e a buscar conhecimentos
novos, de tal maneira que possa prestar à sociedade um retorno melhor do seu trabalho. O que há de fato na essência
da questão é que a sociedade precisa receber dos que trabalham no serviço público ui:ria resposta à pag~ que ela faz
aos que trabalham no serviçO· público. Concordo em que a
aposentadoria por tempo de serviço~ é uma coisa aberrante.
Veja V. Ex~, no presente motneilt<Y~ um profesSõr uniVersitário·
aposenta-se aos 25 anoS. ·Incrivelmente, criou.:.se -uma: fórmula
pela qual, ao chegar aos-25 anos, ele é estimulado a se aposentar. Se se aposenta aos 25 anos ele tem um estímulo de 30%
sobre o seu salário, uma promoção por aSSini dizer. Pois bem,
como ele tem direito a fazer curSoS de m.estrado e doutorado
na condição de professor, e esse tempo de estudo cõrita corno
tempo de serviço 1 ele pode usar até sete anos para fazer os
referidos cursos. Vinte e cinco anoS menos sete são-dezoito.
E ele pode fruir, nesses vinte e cinco- ariOs, quàtfOlicenÇasprêmio, ou seja, pode se aposentar com dezesseis anos de
~erviço real. Ora, a Nação gasta com esse~ treinamentos para
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mestrado_ e doutorado e aposenta o cidadão com dezesseis
anos de serviço real, numa idade_ potencial de 45 a 50- anos,
no momento em que o professor uniVersitário se acha no
auge de sua produtividade. Acho isso um desperdício aberrante, que não faz nenhum sentido. E dou um exemplo concreto a V. Ex• A Escóla de Agronomia da Universidade Federal do Cearáii'einou a maioria de_ seus professores na Universidade do Arizona, na Escola de Agronomia, que é uma zona
também semi-árida. Esses professores - aproxirii.adamente
treze - , quando voltaram para o Ceará, deram uma nova
dimensão à escola. Nesse ponto, chegaram à condição de
poderem se aposentar. Aposentarem-se, então, com 50 anos
em média. A escola ficou vazia, o dinheiro público gasto
com o treinamento dessas pessoas, que chegaram ao auge
da sua capacidade produtiva; e foram dispensados do serviço
público. Isso é um desperdício que o Brasil não pode assumir.
E é toda a população pobre que paga esse custo. As pessoas
que trabalham, que lutam duramente é que estão sustentando
essa nova classe_que estamos criando pela nossa g-enerosidade.
Acho que se temos que ser generosos, que sejamos com os
pobres. Peguemos esses_ recursos e vamos distribuí-los :s-ob
a forma_ de saúde, de educação. Não há qualquer beleza em
concentra-r os recursos nacionaís rias CorpOrações, qtie Se beneficiain .enormemente disso, levam uma vida bastante melhor,
enquanto são inSensíveis às COridições de vida da maioria da
população.
Veja V. Ex•, defendemos as corporações de médicos,
por exemplo, que reivindicam- fortemente salários erri todo
o País, e não nos lembramos de_que uma greve de médicos
não _ é paga pelo Governo, e sim pelos pobres que vão aos
institutos, sofrer, buscar serviços médicos, que não encontram;
pobre é tratado aos pontapés no serviÇo médico público federal. s-abe-se que isso acontece ein -fodo o País. Então, eu
não vejo razão para termos_ essa atitude protecionista, sob
aalegativa de querermos ser justos com a população brasileira,
e estamos sendo injustos com_ ela. Apenas estamos sendo
bons, generosos, com a camada que tem voz, que aparece,
que r_evela a sua opiniãO, qi.ie--partiCipa da formação da opinião
pública das capitais_~ Mas aí, o "Brazilzão" que está af, dos
grotões, do Nordeste, do Norte de V. Ex~, esse não é benefi. ci!ld_9 _p~las corporações. Então, a nossa generosidade, no
caso, significã uma CrUeldade para com a grande maioria dos
brasileiros que precisa receber um serviço melho~. Obrigado.
O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço, ilustre Senador
aení V eras, o substancioso aparte de V. Ex~ ao i:neu discurso.
Eu jam3is negaria que eXisteVI, realmente, essas distor-.
ções no serviço público. E nós precisamos corrigi-las! Um
professor se aposentar com _16 anos de serviço 01(. até com
25 anos, é uma injúStiça que se pratica com ós outtós trabalhadores, que só obtêm tal benefício após 35 ãnos de contribuiÇão.
Mas, afigura-se igualmente odioso esquecer a baixa expectativa de vida do povo brasileiro, estatisticamente compro:.
vada na casa dos 60 anos de idade. prender ao serviço ativo
quem tem mais de três décadâs de trabalho, forçando-o a
aguardar uma idade improvável, chega a ser crueldade e insensibilidade, os defeitos mais grâveS do homem público. Porque
a imensa maioria dos contribuintes vai morrer antes de apOsentar-se, caindo na inatividaae- ete-rna sem ter tido a charrce
de_ desfrutar do merecido otium cum digoitate.
A nossa preocupação - minha e, creio, de V. Ex• é com as categorias menos favOrecidas. Vamos corrigir essas
anOmalias do serviço público, de médicos, professores etc.,
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mas não vamos punir aquele trabalhador que integra a grande
maioria de subpagos, maior contingente de candidatos aos
benefícios previdenciários. Estudemos o caminho justo, elirni~
nando privilégios, mas não sacrifiquemos ~alrida mais qUem
já está condenado à miséria e às cafênciãs=decorrentes dos
baixos salários!
Essa questão, estabilidade ou não no serviço- púb-ÜcÕ,
é controversa e disso damos prova, agora, ao divergirmos.
democraticamente. Acredito que a moralização se fá.rá"ã.tfavéS
àa exigência incondicioital de concurso público para Õingresso
nas carreiras, franqueando a todos os cidadãos iguais oportunidades, premiando o mérito. Não _aceito, em. contrapartida,
a simples extinção da estabilidade~ pois poderá pennitir perse~
guições políticas~ demissões, substituições injustas.
Não tenho, entretanto, posições preconcebidas-sobre es~
s'es assuntos. Meu partido, o PMDB, tem o maior interesse
em sua apreciação tempestiva.
Quero retornar, agora, ao aponto central deste discUrso:
a proposta de reforma fiscal anunciada pelo oo·vemo, -quedesmente, logo de saída, a alardeada intenção de reduzir a
carga tributária e toroná~la melhor distribuída entre os extratos
da sociedade. Dizía~se que oS impOstOS. seriam reduzidO$- e
que o número de contribuintes seria aumetado- mas hingilétil
poderia acreditar que isso viria a acontecer através de taxação
de trabalhadores que hoje são ise-ntOS porque são pessima~
mente remunerados.
1'

-

- ---· --

O Sr. Ney Maranhão- Permite~me V. Ex~ um aparte?
O SR. NABO R JÚNIOR - Com prazer, ouço o aparte
de V. Ex•

O Sr. Ney Maranhão- Sena}lor Nabor Júnior, V. Ex~
traz hoje ao Plenário um assunt~'-9-e muita iwportância para
todas as camadas da população brasileira, principalmente para
a classe assalariada. Concordo com V. Eex~ no que concerne
à estabilidade dos trabalhadores. O pronunciamento de V.
Ex• e muito justo e mostra que devemos precaver~nos contra
perseguições de governadores, prefeitos. Associo-me _ao pen~
sarnento de V. Ex~, que c_onsidero_mqito certo._ Em relação
ao tempo de serviço, ouvi atentamente o aparte do Senador:
e ex-Ministro Jarbas Passarinho. Acredito gu~ s_! };}:~ tem
toda razão, principalmente pela experiência qUe tem_ no Ministério da Previdência. Quero chamar a atenão de V. ~x~_ para
esse projeto' aprovado na Câmara, inclusive o projeto é de
autoria de um membro do seu Partido, o Projeto Rit~fCamata.
V. Ex~ acaba de citar que todos só podem entrar para o serviço·
público através de concurso. É o que devia ter sido feito,
e é o que deve ser feito, e não abrirmos exceção. É por
isso que existem essas brechas nas prefeituras, nos EStados,
na área federal; excesso de funcionários. Com esses excessos
de funcionários a fólha sobe, e com isso o Governo não pode
pagar aquilo que o funcionário também merece. Actedito
que esse projeto da Deputada Rita Camata, para controlar
despesas, fará com que os .governantes, o prefeito, o governador pensem duas vezes antes de contratar pessoal em exces~
so. Dentro dessa linha, V. Ex~ sabe que e~iste hoje - na
área do Sul muito, mas no Nordeste muito mais - que1p.
não receba nem o salário mínimo - o ailterior - qúanto
mais esse. O que quer dizer isso, Senador? Excesso de funcionários. Então, esse projeto do PMDB, na pessoa da Deputada
Rita Camata, é moralizador, é um projetO que o ptefeitó
ou o ·governador dizem: "Olha, eu não posso aumentar a
despesa mais do que isso". V. Ex• sabe que uma grande parte
das ambulâncias das prefeituras estão quebradas nas garanges,
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rnãS o carro do prefeito, chapa branca ou chapa de bronze,
está em sua porta. A irresponsabilidade e em certas
áreas é gritante, SenadOr, e isso vai fazer com ·que haja um
freio nessas deSpesas. Penso que V. Ex• cOmo-ex-Gávema-clor,
conhecedor profundo dessa área administrativa deve assumir
_essa ban~e_ira aqUi itO Senado.- para -que a-1WOVéiriOs- rapidamente esse projeto da D€:putada Rita Camafi, que pertence
ao Partido de V. Ex•
diplo~ata~

O SR. NABOR JúNIOR - Muito obrigado a V. Ex•
pelo oportuno aparte. E. mais uina- vez, reafirmo _aºis,J-osiÇão /
do meu partido, o PMDB, de votar esse projeto, que está I
sendo analisado. Ele contém algumas impropriedades, objeto
,de ampla avaliação por parte da Liderança do Partido, mas
é pacíficO que se trata de um projeto moralizador. Concordo
inteiramente com a argumentação de V. Ex•, porque rio meu
Es~ado, inclusive, está acontecendo isso, Senador. Existem
1
prefeitos irresponsáveis, que admitem funcionáriOs supéifluos
e~ _depois, limitam-Se a paga!" a folha de pessoal. 1,'odos os
recursos tranferidos para muitos municípios, inclusive no meu
Etrado. são di.recionados exclusivamente aos salários do fun~
cionalismo.
_EU tenho dito que, quando era Governador, muitas vezes
me insurgi contra pedidos para admissão de funcionáriOs, pro~
vando que num município que tenha mil funcionários e 25
mil habitantes, sua receita é gasta exclusivamente com mil
cidadãos. os funcionários, e os outros 24 mil residentes, que
trabalham e que também pagam impostos, ficam absolutamente à margem de qualquer benefício ou sefvlço público.
Semrpe me insurgi contra isso. Creio que se deVe, em
primeiro lugar, até mesmo penalizar os que admitiram funcionários_ sem o concurso público exigido pela Constitujção de
1988. Em segundo lugar, tão logo se_ cumpram as enfáticas
promessas do Governo, assim-que a inflação- estiver contida
e a economia se estabilizar, fixem-se parâmetros realistas de
comprometimento dás verbas estad!lais e municipais com os
respectivos quadros funcioiiais - que é o lotJ.vável objetivo
do projeto da Deputada Rita Carnata, proposta digna de rece::ber o apoio e as correções devidas durante sua tramitaç~o
na Casa revisora, o Senado Federal. Estou ceto d~ que a
estimada colega não deseja reduzir a Câ_mara Alta à condição
de mera carimbadora dos processos oriundos do Plenário vizi~
nho, pois as regras democráticas do bicameralismo são consa~
gradas na estrutura parla~entar do Brasil.
O Sr. Esperidião Amin - Permite-me V. ex~ um- aparte,
Senador Nelson Junior?
1

O SR. NABOR JÚNIOR .:._ Coin muito prazer, ouço o
aparte do nobre Senador Esperidião Arnin.
O Sr._ Espendião Amin- Creio que é riltiito" oportunãr~
Sendor J'lf abor J úio_r, a abordagem deste tema, é muito oportuno que seja feita neSse período que vai" mediar o recebimento, pelo Presidente da República, do texto elaborado pelo
~nist~rio da Economia, Fazenda e Planejamento, com toda
a aUdiência que houve cOm governadores e com_ vários setores
da._ sociedade brasileira; considero muito importante que, nessa
oportunidade, se faça essa abordagem dos principais pontos
do chamado ajuste fiscal. Aqui, assistimos, hoje, à abordagem
principalmente de dois aspectos: o aspecto tributáriO e esse
aspecto de custeio, se desdobrando na questão da estabilidade
do funcionalismo públic_o_e da aposentadoria. Quero me ater
especialmente a este último tópico. Pelo que está anunciado,
e como V. Ex~ salientou, "e é preciso aqui repetir, não exite
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uma definição ainda do Governo. A definiç-ãp-_ do Governo
se materializará quando o _Presidente da República encaminhar aquilo que for pertinente da proposta do Ministro da
Economia, ratificando ou retificando_ o chamado_Emendão,
que já foi encainirihado no ano passado, como nos lembrou
aqui o Senador Jarbas Passarinho. Nesta questão do custo
do aposentado no Brasil nós estamos_ realmente chegando
a um limite de decisão que é inelutável já. Por isto, eu entendo
que o Governo est.á sendo prudente ao cogitar de adotar os
pressupostos de custeios, os pressupostos atuari3is para custear a aposentadoria apenas para os que vierem a ingressar
no mercado de trabalho. Este é _o enunciado que está sendo
dado, se não estou mal informado. Este é o enuncjado que
toda imprensa trouxe a sociedade brasileira. Ou seja, o que
vai ser fixado _em termos de aposentadoria por idade e não
exclusivamente por tempo de serviço valerá para os que vierem
a ingressar no mercado de trabalho. Creio que iSso é Uma
providência prudente que o Governo eml_n_cja pãTã uma qtü~s
tão nevrálgica, como foi saUe.n!ada pelo ex-Ministro Jarbas
Passarinho, uma vez que o custeio da aposentadoria no Brasil
já assumiu características e_n:iiilen.teme-nte criticas_._-"Pqr isso
que é oportuno assistirmos a esse seu pronunciamento, inas
quero aqui salientar que, pelo menos nesse aspecto do enunciado para aposentadoria, o Governo está sendo prudente
e está tentando o possível, ainda que de colheita o.u de resultados_ a longo prazo.
O SR. NABO R JÚNIOR -Muito obrigado a V. Ex•
Nesse aspecto. inclusive;Senador Esperidião Amin, n6s
poderemos ter duas categorias de segurados da Previdê_ncia
Social: os que já se _aposentaram, dentro da atual legislação,
aos trinta e cinco anos de serviço e, em alguns ~asos, .até
com trinta anos e, em outros, com vinte e cinco anQs, pof<iue
a legislação permite a aposentadoria precoce; e ~outros que
só se aposentarão quando passarem de sessenta e dois anos
de idade, mesmo após trinta e cinco óu quarenta anos de
serviço.
O Sr. Esperidião Amin -Mas, se o Governo está propondo isso para os que entrarão no mercado de trabalho,
V. Ex~ não pode aplicar aos que vão entrar n_o _m~cado de
trabalho o número da expectativa de vida que é a atual. Não
é um raciocínio Corie'tó, V. Ex~ vai me permitir. - ·--- ·
O SR. NABOR JÚNIOR- É, mas não podemos ..-.
O Sr. Esperidião Amio- Veja bem, se vai.eritrar agora,

e trabalhará trinta anos, não temos como argumentar que
daqui a trinta anos a expe-ctativa de vi <;la do povo brasileiro
venha a ser a mesma de hC)je.
O SR. NABOR JÚNIOR - Considerando a evolução
das estatísticas nas última décadas, acredito que essa perspectiva venha a melhorar muito, Senadort
O Sr. Esperidião Amin- Basta olharmos o-que 3:_conte_ceu
nos últimOs trinta anoS. Basta isso.__ -v_~CI:S __ sup()I~ que_ não
melhore e nem piore, em relação à nlédia dos últim-os tríilia
anos; haverá, sem dúvida ª'lguma, um alongamento.
O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço o aparte de V.
Ex"
Vou concluir, Sr. Presidente, reafirmando a importâri.cia
de um ponto fundamental nesse projeto tributário e previdenciáriO âo Governo: a mudança nociva nos critérios Pe repasses
orçamentários para Estados _e Municípois. Cito cOmO _exemplo
o meu Estado, o Acre, cuja única atividade comercial perene
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--a heveicultura --encontra-se totalmente superada. ~em
indústriis, vive quase exClusivamente dos repasses do Fundo
de Participação, assim como seus_mut:licípios. .' Essa receita transferida representa, hoje, 85% da receita
orçamentária global, o que atesta a inoportunidade de qualquer redução de seu valor.
_--Considero este projeto, nos termos anunciados. muito
injusto para com as Unidades maispobre,s .da Federação, como
São os Estados do Norte~ do Nordeste. E 1m portante lembrar:
vivemOs numa Federação cjue busca o equilíbrio entre seus
componentes- e se os repasses federais pouco ou nada repre~
sentam para Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo
e Rio Grande do Sul, são vitais para o Acre e seus irmãos
nordestinos, que auferem de 50 a 60% de suas- receitas nessa
fonte.
O Projeto, portanto, da maneira como está anundâdq
pf:Ia íinprensa, cjuer fêduzir esses repasses--para os Estados
e os Municípios:E, ainda uma vez, vai prejudicar as regiões
mais carentes da Fedração, incluindo-se aí os estados do No_rte
e do Nordeste, principalmente O Estado que represento nesta
casa. o Acre.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurs_o do Sr. Nabor Júnior, o Sr.
Mauro Benevides, Presidf:nte, _deixq a cadeira .da presidên~ia, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.

·.O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Com a palavra
o nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE .. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão dO Orador.)- ~r. Presidente,
Srs_ Senadores. reCebi do Assessor Especial para Assuntos
Internacionais, do Gpverno de Pernambuco, um fax, que passo a ler para o Plenário do Senado_ Feder~:
PAGS.IP AGES:
Exm' Sr.Para Senador N ey Maranhão
2-7-92.
De Pedro Thomé de Arruda Filho
Senhor Senador,
_-~P_<!_ra __ conhecimento de V. Ex~, e_nca~inho-lhe fax por
mim endereçado a Süa Exéelênçja o Senhor Govefnador J oaqUiin Francisco de Freitas CavalCanti, nesta _da,t~ ..
Atenciosamente, Pedro Thomé de Arruda Filho- Assessor EspeCial para Assuntos Internacionais_do Governo de Pernambuco._
Brasilia-DF. 2 de julho de 1992.
Para: Excelentíssimo Senhor
Doutor Joaquim Francisco de Ffdtas Cava.Icanti
M.D. Governador do Estado Qe Pernambuco
Recife-PE
· Fax n' 001 -424.4636
De: Pedro Thomé de Arruda Filho
-Assessor_ Especial do Governador para Assuntos· Internacionais:
Bras!lia-DF
Fax n' 061 - 223.8122
Seilhor Go_vernador,
_
Para conhecimento de Vossa Exce.lência, tenho o prazer
de informar-lhe que estará em Recife, no período de 4 a
7 de julho, uma Delegação de TAlWAN. sob a chefia do
Senhor T.W.WANG. Representante do "Sino-Brasil Industrial And Communtty Park Plan'".
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Além do aludido Senhor, compõem a Delegação de TAIWAN as seguintes pessoas:
-Senhor H.H. Tseng
"Sino-Brasil Industrial And Community Park Plan",
-Senhor Liu Sliie To h ·
Diretor da "S.K. Royal Imp. e Exp. Ltda "(São Paulo);
-Senhor Paulo Ho
Sócio da JCN Informática (São Paulo);
Senhor Les Lin
"Linsons Company, Ltda.",
-Senhor Shin - Hung Lo
Gerente Geral da "Great Forernan Có., Ltda";
-Senhor Peter Yu

Assessor para Assuntos AsiátiCos do Senador Ney Mara-

nhão;

~or oportuno, informo-lhe haVer recebido a Delegação
menciOnada na nossa Representaç_ão em Brasíli~_ (29-~, à tarde), ocasião em que me foi entregue_ uma carta -do Senador
Shin Liang~ ~hang, na_ qual ele afirí:ni -que o Senhor Wang
identificará in loco as oportunidades para investime-ntos em
Pernambuco, preparando, de_sta forma, a sua visita ao Estado
__ _
__
no próximo mês de agosto.
Neste sentido, espera o Senhor Wang a confirmação do
GoVerno de Pernambuco quanto à doação de um terreno
(provavelmente em Suape ou na Suape) para 3. iffiplantação
de indústrias de Taiwan no Estado , além do estabelecimento
de cantata com empresários dos seguírites setores:
-Metal Mecânico (produção de fúr:ãmentas e equipamentos);
- Eletrónico (prodUçâo de chi(lS-e derivados)"; -. Agroindustria (frutas tropicais e processamento);
Mmeraçã-o;
·
Plásticos (extrusão e injeção de moldes);
Produção de Motocicletas de 50- 90 cilindradas;
Para tanto, estarei coordenando um Programa de Ag_enda
que inclui os seguintes pontos:
~------ ________ _
6-7(Segunda-feira)
· ·· · ·
.· ·
···
OOhs às 12:00h- Visita ao Cornplexo_IndustiüÚ- Portuário de SUAPE. para reconhecimento do terreno onde serão
implantadas as indústrias de Taiwan.
-14:00h às 15:0Pli- Reunião de Trabalho na AD/DJPFR
com empresá_riOs do Setor Eletrônicq :--Produção de -Chips
e Derivados;
15:30h às 16:30h.- Reunião de Trabalho na AD/DIPER
com a· Sindicato das Indústrias de Plástico de Pernambuco,
17:00h- Reunião de Trabalho na AD/DIPER com o
Setor de Mineração,
7·7 (terça-feira)
08.30h às 09:30h -Reunião de Trabalho na AD/DJPER
com o Setor da Agro-Indústria (Frutas Tropic.áis e PtOci:ssame;nto);
- ·
lO:OOh às 11 :OOh - Reunião de Trabalho AD/DIPER
com o Sindicato das Iil.dústrias Metal -Mecânicas;
11:30h - Reunião de Trabalho na AD/DIPER para a
produção de moto-cicletas em Pernambuco de 50 a 9{rC:lJ.iridradas;
15:00h - Reunião de Traballio com os Secretários de
Estado Celso Sterenberg e José Lindoso, na SICT/PE.
Sendo o que se me oferece ao ensejo, renovo a Vossa
Excelência os meus protestos da mais elevada estima e distinta
consideração . ......;. Pedro Thomé de Arruda Filho.
Sr. Presidente, há cínco-arios venho me-biteridQ na tribuna do Senado, com ·o apo-io dos companheiros, para alcançar
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um objetivo que considero de fundamental importância: a
aproximação da República da China com o Brasil. Sabia eu,
Sr. Presidente, que a Ilha de Formosa, menor do que a Parai~
ba, iria surpreender o mundo com sua alta capacidade tecno~
lógica e financeira.
-- -----Hoje, a Ilha de Formosa, República da China, tem a
maior reserva cambial do mundo, ou seja 90 bilhões de dólares
e m3is- 20 bilhões de dólares em lastro/ouro. Eu tinha certeza
absoluta de que os chineses querlim inVestir etrf nOSso País,
dependendo somente de algumas facilidades de investimento
e competitividade, facilidades estas que já foram sinalizadas
no Governo
do Presidente
Collor. _-,
,_
- .-- "'--O Cô"rYgres-so Nacional ~Ve sensíbílidade, quando eu e
o Senador Odacir Soares fizemos um memorial aO Presidente
da República da época, ·o Senhor José Sarney, e ao MinistériO
das Relações Exteriores, ~lertando para as faciliddes comer~
ciai:s que o_ Brasil tinha que cOnceder a Taiwan. O CO~gre-SsO,
através desse memorial assinado por quase 400 con:greSsistas,
sensibilizou o Itamaraty. OS chineses esperavam, às vezes,
três, quatro, cinco meses para receber seus vistos prov-isóríos,
com dinheiro no bolso, dólar no bolso para comprar no Brasil.
Hoje as coisas estão praticamente normalizadas: o Itamaraty
tem dado as facilidades que são necessárias. Os chii:teses de
Fotmosa, atualmente, recebem um visto provisório em oitO
_ou~dez dias_ e, em breve, o receberão em 24 horas n~ própria
Cãpital de Formosa, Taiwan, onde o MiniStério das Relações
Exteriores, com ordens dir_etas do Senhor Presidente.da República, está fazendo uma reforma no escritório_ comercial do
.Brasil naquele País.
A CNI e a FIESP irão colaborar decisivamente, na pessoa
-do Presidente da CNI, o Senador Albano Franco, e do Presidente da FIESP, Dr. Mário-Amato, dando uri:J.a: Contribuição
pata ·c:,- apoio-logístico dos elnpresários que vão a Formosa
contactar com os empresários chineses.
Eis o motivo, Sr. Presidente, de eu defender da tribuna
do Senado, defender de onde posso, o Governo do Presidente
Fernanco Collor. Anteriormente, __quando eu viajava para
aquelas paragens, chegava em Pequim, em Saigon, em Tóquio
ou em Shangai e pedia uma ligação a cobrar para meu gabinete
aqui, tinha o desprazer~ a vergonh_a1 ~r .. Pre~idente, de ouvir
da telefonista as palavras: no cash. Não tínhamso crédito nem
para um telefonema.
~

-~

Com todos os erros do Presidente Collor que a Oposição

aponta - com algl,lnS dQS qu~is eu até concordo, não_ vainos
tapar o sol com a peneira·.....:.... hoje estamos vendo já a mudança
do pensamento das ilações que estavam com relações cortadas,
finaô&iiãinertte, com ·o Brasil. Estávamos não em uma cóncordãta, mas estávamos maS estávã.mos em uma pré-falência.
EstãO aí os entendimentos co_m o Clube Paris, estão aí os
entendimentos com o FMI e com os _bancos credores. _Dentro
dessa linha e dentro ·dessa linha ja citada, tem um reflexo:
já t_em aquilo que nós, no Nordeste, como Sâo Thomé, acrediiaril.os:-Ver pára crer. No Noredes_te, não_só a China, Fo~osa,
mas ã China continental, já-e~ftãO inVestinâo, só em Pernambuco, mais de 40 milhões de d_ólares e a visita dessa delegação
é- _uma precursora de uma delegação de 30h empresáriOS -que
virão a Pefnam.buco e Brasil --é o reflexo da viagem para
a qual eu convidei o Governador Jo~quim Francisco que,
é U!J! homem sensibilizado e que tem a visão do futuro, sen~iu
o iríte"re.Sse que o Senador teve desde o início, para que houvesse essa aproximação comercial com a Repúblicã de Formosa. -s. Ex~ foi convidado do Governo de Formosa, onde estivemos juntamente com ó Superintendente da Sudene, Dr. Alio-
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naldo Magalhães. Estão aí, os frutos que já começarri a prosperar com os__investimentos cm Pernambuco. Tenho absoluta
certeza de que essa visita precursora que acabo _de_ citar, através
deste fax, aqui na tribuna do Senado, será complementada
pela viSita do Sr. SeriaUor T.W.Wang. em agosto, com esses
empresários, onde haverá, em Pernambuco, um investimento
de, no mínimo, acima de 200 milhões de dólares. Isso, Sr.
Presidente, Sr.s .. Senadores, significa a confiança no Governo
brasileiro, a confiança no Presidente Fernanco Collor, que
está tentando mudar a imagem deste País para melhorar a
competitividade, melhorar, acima de tudo, com as_áreas internacionais, o_ comércio, para o desenvolvimento do Brasil.
Assim sendo, Sr. Presidente, quero me congratular com
o Governo de Pernambuco por estar recebendo essa delegação
estrangeira. Tenho ce~teza de que, em agosto, será coroado
de êxito esse nosso trabalho que há cinco anos venho fazendo
aqui da tribuna do Senado com o apoio dos meus companheiros do Congresso~-Esses investimentos significam um bem para o Nordeste
pois não vão ficar circunscritos, Sr. Presidente, a Pernambuco;
serão estendidos a todo o Nordeste.
O G0 1'emador do Ceará, homem progressista, governa
um Estado onde temos uma administração ímpar, urna administração séria, correta, honesta e que está chamando a atenção de todo o Brasil.
O Goveniador Ciro Gomes, na ocasião __em que esteve
aqui o MiniStro das Finanças de Taiwan. fez cantatas com
as altas autoridades c com os empresários que faZiam pa"rte
da comitiva do Ministro da Economia de Formosa.
TransmitO aqui áo Senador Beni Veras, grande representante do Estado_ do Ceará, a maneira cOmo ·o Governador
do Estado, Ciro GomeS:, tratou os ãssuntos de interesse do
seu Estado, o Ceará, oom ·o Sr. Ministro chinêS, tanto que
S. Ex• e sua delegação ficaram= deveras impressionadas com
a competência e com o· pé no chão que tem o Governador
do_ Ceará no que se refere à sua administração e aos seus
conhecimentos na área internacional.
Tenho certeza absoluta de que o Ceará será urri dos-Estados que mais se beneficiarão, em função dos investimentos
que a República de FOrmosa e a China Continental Jarão.
Quero dizer, neste iD.Stante, aO Senado da República que,
quando falo Ch~na, refiro-me a Formosa, a Hong Kong e
à China Continental, que será o país do TerceirO- Milênio,
serão _o país que vai levar o mundo procurá-los permanentemente, porque, queiram ou não, é da Ásia que estão começando a sair os grandes investimentos, 'ª- g(ande tecnologia
do Terceiro Milênio. É devido a isso que nós, Cori.gressistas,
cada dia mais, nos aproximaremos da Ásia, do Japão e do
gr;ande país que é a China, para nos entrefãçaimos em comércio, para o desenvolvimento das nações asiáticas e do Brasil,
principalmente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Beni V eras.
O SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Pronuncia o Seguinte
discurso. Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente e Srs.
Senadores, os últimos_ dias não têm d~ado m~ita chance para
que se discuta outra questão que não sejam as questões institUcionais que têm dominado completamente os debates e a preocupação-dos nossos políticos, da nossa imprensa e do nosso
País_. Desta maneira, venho trazer aqui ao debate as questões
das desigualdades interregionais brasileiras; sinto-me até des-
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lOcado, mas acho que nós Ílão podemos perder de vista, apesar
da crise institucional que se vive no presente momento, nós
temos por tr<is de nós um grande pafs, um inlenso·pãís que
vive, que trabalha e que está cotidianamente realizando a
sua luca, buscando melhores condições de vida. Em conseqüência, acho que a questào daS deSigualdades regionais braSileiras continua merecendo discussão em toda a sua extensão.
Neste final de semestre, é com-satisfação que constato
um trabalho profícuo, realizado pela Comissão Mista, no decorrer dos últimos meses, ao reunir inform-ações e trazer para
o Congresso Nacional a contribuição de eminentes personalidades do nosso País, tanto da comunidade acadêmica como
técniCa, empresariãl e política. Estou certo; sr-. Presidente,
de que o_s trabalhos da Comissão Mista resultarão conclusões
e propostas de relevante significado para o desdobramento
das políticas _de desenvolvimento equilibrado do nosso País.
Os trabalhos da Corriissão Mista abrangem o estudo do
desenvolvimento equilibrado de toda a Nação brasileira e,
porta?_to, de todas as regiões. Qyero destacar aqui, hoje,
a r~g1ao Nordeste, porque_ se trata da região mais problemática, sob o ponto de vista do atraso no seu desenvolvimento
dos seus problemas sociais e da manutenção de grandes desi~
gualdades, tanto em comparação-com as demais regiões como
em termos intra-regionais.
·
-_O-Nordeste, como todos sabemos, foi o berço da econoriifa brasileira. O desenvolvimento da cãna-de-açúCar, na zOna
-da Mata do Nordeste, era, ao tempo da Colônia, ã- principal
atividade económica que se realizou no País. Complementarmente à cultura da cana, desenvolveu-se a_ ocupação do
interior semi-árido, guiada pela atividade agropecuári.a. No
dizer de Celso Furtado, a pecuária do_ Sertão era-uma projeção
da economia açucareira da zona litorânea.
Uma característica- da economia do Nordeste era a sua
incapacidade de benefiCiar a sua pOpulação, concentrando
os seus benefícios apenas: para os usineiros do açúcar. Como
disse Celso Furtado, no magistral "Formação_ EConôínica do
Brasil", "a atividade da produç3o do açúcar se realizava praticamente sem que houvesse lugar para a formação de um fluxo
de renda monetária. Parte da força de trabalho escrava se
dedicava a produzir alimentos para o conjunto da população,
e os demaiS se ocupavam nas obras de instalação e subseqüentemente, nas tarefas agrícolas e industriais do engenho (Pág.
63 da 6• edição de 1964, Editora Fundo de Cultura.)
Na atividade açucareira, os resultados, portanto, eram
apropriados pela elite dos usineiros: Quando, a partir da segunda m_etade do século XVII, se inicia o proce~q~ de decadênciã àa cana, as característiCas de concentrãção -rontinuam
na Zona da Mata, enquanto a economia pecuária vaiSe- tomando cada v.ez mais isolada, assumindo inteiramente as_ condições
de unia economia de subsistência. Dessa· forma, afirma Celso
Furtado:
______ ~'De sistema económico de alta produtividade a
meados do século XVII,_ o Nordeste se fOi transformando numa economia em que grande parte ·da população produzia apenas para subsistir." (Op. cit., pág.
82.)
A causa inicial para a queda de rendimento da atividade
canavieira foi a crescente concÇ>rrência do açúcar produzido_
nas Antilhas, levado_pelos holandeses. Posteriormente à desc_()_berta das minas de_ o_uro de Mína5: Gerais, contt:_ibui para
deslocar o eixo da economia brasileira para a região Sudeste,
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provocando, inicialmente, aumento no preço dos escravos e
para a região. A primeira ação efetiva, éntretarito, só se Conemigração de mão-de-obra.
cretizaria em 1906, com a inauguraÇ-ão· do açude do Ce~o,
A questão que desejo ressaltar, ao fazer este retrospecto
·no Município de Quixadá, no Ceará~ Em 1909, foi Criado
histórico, é que as condições específicas em que se desenvolveu
o DNOCS, com o nome de IFOCS. Durante toda a primeira
a economia nordestina, com base na cana-de-açúcar, no trabametade do século XX, o Governo Ceiltr~l viu a sua ação
lho escravo e na economia agropecuária de subsistência, -rião
no Non;teste apenas coro a_preocupação de combater os efeitqs
ajudaram a criar um mercado interno na região. Ao contrário,
das secas enquanto elas aconteciam, esquecendo logo em se~
concentravam a renda nas mãos de uma pequena elite, constiguida, enquanto se aliava às elites niais rehógradas dos usine~
tuída pelos usinefros -no litoral e pelos coronéis no interior. - I-Os e dos cOronéis para asSegurar que ri3.da mudaria no sistenia
Usineiros e coronéis passaram a dominar a força económica
de poder da região, form:ando já então o pacto de miséria
e política, adotando uma lógica de comportamento voltada
que ainda persiste nos dias de hoje.
unicamente para a preservação dos seus privilégioS:, irilpedindo
Parece que persiste o pacto entre o Governo e aS elites
que o _resto da população - inicialmente os escravos, depois
do centro-Sul e o atraso da Região Nordeste.
os trabalhadores assalariados em condições de senti-escravidão
O Nordeste não se beneficiou pelo movimento de constru-participasse dos benefícios das atividades económicas.
ção industrial e de implantação da indústria de base, como
O sistema polítiCO do Nordeste foi, durante séculos, domia siderúrgica, incentivado pelo primeiro Governo de _(Jetiílio
nado pelos usineiros e pelos_ coronéis. Na verdade, a polítíca
varg-a-s, a partir da década de 3D. Da IDesrita fOrma,_ n-ão
dos usineiros e coronéis ainda é viva em muitos lugares, reflefoi inserido nas políticas ditas nacionais de substituição de
tiriâo o comportamento de uma elíte retrógrada que teima
importação, que beneficiaram o núcleo hegemónico da econoem não tomar conhecimento dos novos tempos, sobretudo
mia brasileira, embora tenha pago um preço cato por isso-,
em não reconhecer as vantagens de um mercado_ mais amplo.
já que foi uma das principais fontes de geração de djviSas
Eilquilnto íss-ó;- riO SUl e Sudeste do País, Tàici:iva-se,
para subsidiar as ímpoftãÇõeS de beris de Capital para o Cencom forte apoio do Governo Centrai, já iiO_ século passado,
tro-Sul.
um processo de modernização baseado no assalariamento de
Parece estranho, mas o Nordeste fin3.ncioo o desenvolatividade agrícola e na imigração de trabalhadores estrangeiros
vimento do Sul nos últimos anos com algO em tOmo de -u:ni
livres, trazendo consigo maior nível tecnológico:, capacídade
bilhão de dólares/aiJ.o, -que era seu superávi~ d~ importações.
inventiva e iniciativa". Nada disso foi direcioriãd_o para o NorOs consumidores' do Nord"este foram sempre prejudicados
deste.
. ao ·terem de pagar mais caro pelos bens de consumo durável
Na virada do século XIX para o século XX, enquarito
produzidos rio País com elevada taxa de proteção aduaneira.
o-Sul e o Sudeste já avançavam no seu processo de desenvolO que se produziu no Sul, nos últimos 30, 40-anos;tinha
vimento e já se nOtaVa, Claramente, o processo de concenpreço muito maior do que os preços internacionais. O Nortração económica em São Paulo, o Nordeste se apresentava
deste pagava esses preços, de certa maneira, transferindo rencomo uma região atrasada, voltada ainda para as atividades
da para o Centro-SUL
tradicionais- desde o tempo da colonização. A população, enDa mesma forma, o Nordeste não se beneficiou do surto
tretanto, continuava a crescer, embora _o_ processo de migradesenvolvimentista promovido no Governo KUbitschek, que
ções para o Centro-;.Sul_e para a amazónia já se tivesse estabeledeu impulso à indústria automobilística e à indústria de base,
cido. Em 1900, a -pOpulaç-ão do Nordeste equivalia a 38,7%
todo ele voltado para o Cent~o-SuJ. Não _sq_9s ii_?.~ntivos
da população brasileira, comparada com 46,7% na data do
ao setor privado, como também as ações diretas desenvolvida_s
primeiro Censo geral, em 1872.
,. .,., -=---~---·-pelas empresas estatais produtoras de bens básicos se voltaram
primordialmente para as áreas onde já se observava a concentração das ativldades econômiciS do País.
Evo1uç4o da Popu1aç4o do Nordeste e do Brasil
Foi preciso que houvesse uma década de grandes secas
Dados dos Censos Gerais
para que, mais uma vez, o Nordeste chamasse a atenção do
em mil habitantes
Governo Federal. Na década de 50, houve a prolongada seca
de 1951 ã 1953 e 3. seca CãtaSttófiCa- de 1958. Essas secas
Ano
Nordeste
deram origem à criaçãO do Banco do Nordeste, em 1952,
Bra•il
e da Sudene, em 1958. No final dessa década de 50 e começo
1Bn
4.638
9.930
da de 60, a integração do Nordeste ao sistema de transportes
1890
6.002
14.334
do Brasil, com a inauguração da rodovia Rio-Bahia, coloca vã.
1900
. 17.438
6.750
a nu o estado de obsoletismo da tradicional indústria riordes30.636
..
1920
11.246
Üna, cujos equipamentos ainda datavam, freqüente·mente, do1940
14.434
41.236
século passado. A integração dos transportes trouxe de ime1950
51.944.
diato uma crise sem precedentes nessa indústria, sem condi17.973
ções de competir no seu próprio quintal com a industrialização
1960
22.182
70.070
moderna implantada e financiada, em parte, pelo Nordeste,
1970
28.112
93.139
na região Centro-Sul.
1980
34.812
119.003
--Por um momento, a política desenhada por Celso Furta;.
1990
do, no memorável documento "Uma política para o DesenvolEm 1980, há, no Nordeste, 34 milhões, 812 mil habitantes,
vimento do Nordeste", que deu origem à Sudene, representou
enquanto o Centro-Sul já dispõe de 119 milhões de habitantes.
uma esperança. A proposta de desenvolvimento in~ustrial,
Nessa época, o Nordeste começava, de fato, a ser uma
articulada com o desenvolvimento da produção de alimentos
preocupação nacional, por causa das secas. A grande seca
nos diversos ecossistemas da Zona dª- Mata, __ do semi-árido
de 1877 motivara o Governo central a voltar suas atenções
e das novas áreas de fronteira da região (Maranhão e oeste
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tenha sido o começo, o .elo propulsor do des_envolvimento
do Nordeste, tendo trazido, com ele, a sua conscientização
tou grande interesse e grande envolvimento das forças que
política.
Fui Padamentar -desde _os_"ido_s de 1954, e as bancadas
defendiam o progresso· do Nordeste.
. , _·
da Bahia até à Amazônia tinham maloria no Congresso. RaraO GOVern-O' In:ifitai, ·que se seguiu a 1904, i:::õ.tri~t:iillo,
mente nós nos l!.níamo_s para fazer qualquer pressão no sentido
aliou-se mais uma' véZ às·· tradiCionais elites retiõgfadas da
de eleger um parlamentar nordestino presidente do Congresn~giãó e, mãls~qu~-iSS~~-ie'f~-iÇãfldo o pacto de miséria com
so. O mesmo acontecia cOm_ os preSidentes das comissões.
a incorporãção taMbém das grandes elites ecóóôõ:Ucàs brasiNaquela época o presidente da Comissão de Finanças e o
leiras, através do sistema de iriceritívos fisCaíS-qUe beneficTiVci
Presidente da Comissão de Orçamento eram fortalecidos e
as grandes empresas do País _co_ni ·o__ p~r~_ã9 de metade do
res-peitados, Pois o_ Con_gresso era forte assini como o Parlaseu Imposto de Renda. Dessa aliança·resultOU -0-eilfraquementar. Nesta época o Senador era procurado pelo Ministro.
cimerifó imediato da proposta de Celso FUrtado e a transfor-_
Mas, nós temos que nos penitenciai", nobre Senador, porque
mação da Sudene num instrumento a mais para- i<!fOiÇo--das
não havia uma unidade no que concerne às bancadas do Norelites, em vez de um instrumento de promoção do desenvoldeste.e do Norte, para que nós, num conjunto, reivíridicás- _
vimento, como havia Sido pensado. As eJiici sempre corisesemos o que desejávamos. Na verdade, tínhamos essa força,
guem dar a volta por cima, e o Governo Federal e as elites
mas não_ sabfamos usá-la. É .a verdade nua e crua. Com a
nacioifa:iS'-S'êmpre- lhes dão o seu apoio, em -detrimento -do
criação-da Sudene, come_çou a mudar o pensamento da classe
desenvolvimento da região. --política nordestina. Quando se fala no desenvolvimento do
Não_ quero dizei", entretanto, que o trabalho da S_u__dene
Nordeste, lembro-me bem- e, aliás, sempre repito isso acjuí
foi ín6Cu0. Com os íncentivos fiscaiS, a· indústria ii-ã.diCíorial
no Senado_Federal- daquele que considero o maior Ministro
e obsoleta foi SUbstituída por uma indústria: m"Oderna, que
do_ GoveÍllo de Getúlio Varg"as, -o parãibano Jos_é Américo
durante duas décadas puxou para cima as taxas de_ crescimento
de Almeida. Ele dizia, ·naquela época, que o_ Nordeste não
do Produto Interno Bruto_ da região, situando-as acima das
precisava__de esmolas, mas_ apenas viabilizar o rio _S_ão _Franmédias do crescimento do PIB biasileiio-. ED.tretãritO; esse
cisco, seus açudes, _seus barreiras, para molhar as terras calcicrescimento acabou conservando as característicaS tràdiêionadas pelas secas, para tornar-se a Califórnia da América
nalmente excludentes da maioria da população, a exemplo
do Sul, para abastecer o Brasil e exportar para o mundo.
da cana-de-açúcar desde os tempos coloniaiS.-U modelo conIsso· não aconteceu ;mtes, infelizmente. Mas, graças a Deus,
centrador de desenvolvimento abocanhou os incentiVOs- i"_e-gioa nos~_a ~tru~ura p$)lítica es~á mudandO, está havendo uma
nais e o seu pequeno mercado, contribuíndo para aumentar
consc1enttzaçao. Mas,_ antenormente, se V. Ex~ era goveras desigualdades do mercado e as desigualdades do desenvoinador -uma sup_osição --,-e estava fazendo uma obra que
vimerl.tO"; taht<Y ao níVel inter-reglonal cqmo int~a-~gional.
-seria
de grande benefício para a coletividade, perdesse a eleiChegamos, agora, à década de 90,_ a ll1firri3d0milê_J]lO,
-ção para um adversário, ele, certamente, não continuaria a
sem que o Nordeste recupere o atraso em relaçã-o aO desenVolsua __obra. _Isso tro_y._xe um grande prejuízo para todos nós,
vimento brasile"iro. A população da região é de cerca de 35porque se as verbas que o Nordeste carreava fossem bem
milhões, representando 28%~da população total do País. Cada
aplicadas, dentro· de um plano qüinqüenal, de um plano que
vez mais, a participaçãO da população nordestina se reduz
devesse ser concluído antes que_se iniciasse outro, o Nordeste
em relação ao- total nacional, refletindo a permanência das
estaria em outra situação. E o caso do_ José_Américo. Se
desigualdades económicas e Sociã.is-do País. Os desníveis ecouma parte dessas verbas fosse destinada à irrigação, para monómicos permanecem de forma grave, não apenas nas compalhar as terras calcinadas pelas_ secas, hoje, o Nordeste não
rações ínter-regiollãiS, inaS e-rltte o m"eiO rural e--uróanO, os
teria apenas 1 milhão, mas talvez 10 milhões de hectares irrigabairros elegantes e as periferias das cidades. NoSsas grandes
dos_. A Califórnia, V. Ex• a conhece como eu,_ não tem clima
cidades, Recife, Fortaleza, Salvador e outras mais são~cidades
parecido com o do Nordeste, em nada; e não teriios terremomuradas, em que uma elite peguena reside no centro, separada
tos. Todos sabemos que irrigar 1 hectare de terra na .Califórnia
nitidamente da grande maioria d.as populações da periferia.
custa cerca de 40 mil dólares; e na região do São Francisco,
Olhando para as perspectivas que se colocam para o deno do Nordeste, custaria menos de 11 mil dólares. Então,
senvolvimento regioDal no Brasil,_ com base na_projeção-das
V. Ex~l uni Senador que conhece esses problemas, como emtendências atuais, não há razão para gr3.nde otimismo. O depresário e como homem representante do bravo Estado do
semprego-aumenta no Pafs e as prOpostas de desenvolvimento
Ceará, um dos mais atingidos pela seca, faz excelente autoque se discutem geraln1ente buscam maxj_trii:Zãr -o POteildal
áítlcit em seU proriunCüi.merito, pela sua visão de futuro, com
produtivo onde ele já. exíste, sob o argumento de Que aí os
suas proposições. O Nordeste poderia ser hoje um país dentro
retornos serão mais elevados e mais rápidos. As pOlíticas-macl_<:' Brasil, do Primeiro _Mundo. Parabenizo V. EX1' pelo trabacroecondmicas que o País pratica, c-orno várias veZes foi discu~
lho que está fazendo neste momento. E todos ilós, do Nordeste
tido nas reuniões da ComissãO Mista, continUam córitribuirido
para o- agravamento- das desigualdades do desenvoi'ii.mento _~ ~_!ll~zónia, terilos que nos conscientizar de que o caminho
qtre temos que seguir é este, o que V. EX"- está trilhando
no ter'titóriO brasileiro.
- -- - -----.···e ffiO~i:"ãildo â NaçãO brasileira. N!eus parabéns.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V._ Ex~ ürrí aparte,
O SR. BENI VERAS- Senãdor Ney Maranhão, agradeço
nobre Senador Beni Veras?
·
a V. Ex~ o aparte, que ajuda muito a_ esclarecer a questão,
O SR. BENI VERAS -Pois não, nobre SenadQr•.. _.
e realçaria o seguinte: nós, no Nordeste, em dado momento,
tivemos uma prevalência no eSpaço político, e nós tínhamos
O Sr. Ney Maranhão- V. Ex• está trazendo esta Casa,
condições de influenciar de fato__ o Parlamento para poder
neste momento, um trabalho profundo, como é característiCo
realizar, na região, o de que ela precisava. Mas, não foi feito
de V. Ex', mostrando o retrato d.e um.Çt regjão.que segtpre
em grande parte, porque a nossa elite política era derivada
foi esquecida da- Sudene, que, acredito, Senador Beni Veras,
da Bahia, por exemplo), como a necessária expairsão--cto roer~
cada interno regiOnal, representava unia propOsta que desper-
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pação_ dos futuros governantes_ desta Pátria. N9s que s_omos
-representantes de um Estado. de uma nova fronteira_ de desenvolvimento do País, temos sentido que-eXistem desnÍVt:!iS extraordinários~ calcados na falta de uma política correta. de
uma política racional voltada para o desenvolVimento dessas
no~~~~- regiões. V. Ex~ se atém. particularmente, ao Nordeste
do nossO País. Sabemos_ ~ue_9-u_rante algul_!l tempo tentou-se
levar o desenvolvimento a essa Região que V. Ex~ tão bem
~epresenta nesta Çasã.. __ Criou;;se _a_ Sudene no G<?verno de
Juscelino Kubitschek. Não sei o m_qtivo, mas ·ã Sudene_ não
conseguiu cumprir fielmente o seu papel. Durante- algum temreceb~e benefícios do dese_nvolvimento. Ela fofestreita e
lirriítãda, ao ponto de não perceber esse novos terrlpOs, viviam-- po uma certa euforia se instalou n9 N~rdeste- falo até como
representante do início da área do Polígono das Secas, porque
em regime patriarcal. baseado_ no_ latifúndio. com as costas
sou da região do norte de Minas, on4e _come~ a j\lrisdição
voltadas para a modernidade, sem condições de perceber que
da Sudene. Yárias i~9ústr!as_ fC?ram implantadas naqUefa reestavam caminhando para uma política suicida. A tal ponto
gião. Há poucos dias, tivemos oportunidade_ de ir a Montes
que somos surpreendidos boje, nessa década d~ 90, a ter
Claros e constatamos que várias indústrias de grande porte
regiões sofrendo constante esvaziamento económico.
estão fechadas. O bicudo é citado por V. Ex' como uma conseHouve, recentemente, um exemplo gritante. A Sudene
qüência danosa para a produção de algodão_na_quela região?
estimulou o crescimento da região de uma indústria têxtil
onde várias indústrias t~xteis _implantadas. Não sei por que
de razoável vitalidade. fiação, tecelagem, acabamento de teCiesse problema, até hoje, não foi reSolvido. S_erá que está
dos, baseado na cultura do algodã<? da região. Essa cultura
faltando verbas para que a Embrapa desenvolva um trabalho
sofre agora o impacto do bicudo, por imprudência, por falta
para acabar com essa praga que empobrece mais o Nordeste,
de cuidado das zonas regionais. E toda essa indústria se enconjá que as indústrias nordestinas estão sucateadasJ Como V.
tra agora sem condições de permanecer no Noraeste. Nessa
Ex~ assevera, estamos buscando algodão no S,ul do, País para
comissão tivemos um contato com o Moinho Santista, com
transformá-lo em produto final no Norçleste, e~- ~m _seguida,
a Hering e com a Rhodia, empresas grandes que têm inVestivoltá-las para o Sul. Esses passeios das mercadorias encãrecem
mentos no Nordeste e que nos disseram estar ·com um problee ínflacionam o nosso me_rcado. Eu gostar~a d~ cJi~er que
ma: se trazemos a matéria-prima do Sul para o Nordeste pagatambém a região Norte do País está totalmente abandonada.
mos frete, produzimos- a mercadoria no Nordeste e voltamos
Vimos alguns megaprojetos. Há uma indústria do laticínio
com essa mercadoria para o- Sul porque o Nordeste não tem
enorme na nossa cidade de origem, Araguaína, no Estado
mercado. Essas indUStrias sairã_o_ de lá, seguramente. É uma
de Tocantins, cujo funcionamento deveria ter começado e:in
realidade económica com que temos que nos defrontar.
1982 e, até hoje, está parada, faltando ainda uma verba_ de
Problema mais sério- se coloca nesse momento_, provavelmente realçado pela recessão que o País atravessa. Em "recente -3 milhões e SOU mil dólares, para que ela possa abrir, propiciando empregos e o desenvolv:imen~o de que ~_região neces~
depoimento que acabamos de ouvit: na comissão~- o q-oversita. A Sudam, que é um órgão que atua na nossa região,
nador do Rio Grahde do Sul, Alceu Collares, trouxe um vigorepassou todos_ os recursos e o projeto não vai para a frente.
roso depoimento referentemente ao Rio Grande do Sul e
Temos uma destilaria de álcool__ que funcionou apenas um
à Região Sul.
dia; está lá, sucateada. Os projetos têm que Ser melhor analisaSegundo o Govermú;lor A.lceu Collares, -as caUsas das
dos; deveríamos partir para projetas me-nores, oomo mecadificuldades da Região Sul, atualrnente, se devein 3o siStema
nismo capaz de eyitar essa concentração de renda, como V.
de representação política no CongresSo Nacional que, segundo
E;.::l bem frisa, que é a grande causa das desigualdades sociais,
ele, privilegia a representação notdestina e do Norte. EstaríaNão só_no Nord~ste mas_em todo~o _Brasil, a concentraçãomos, segund9 S. Ex\ sendo governados por nordestinos e
de renda tem levado o País _a e$$e e'stágio de_ subd_~"envol
nortistas, o que refletiria o irienor volume de recursos orçavimento.
mentários destinados ao Sul,
Até disse ao Governador Alceu Collares que faria· um
Não tive oportunidade. de ouvir o depoimento do emitreihamento para me habituar à nova condição de explorador
nente GovernadQr_ do Ri9~~9rand~ do S~, AtCe_u Cc)llares,
da l:tegiâo :Out.
- -·
-----demonstrando a sua indignaçãO coDt_ra a forma da representa0 Sr._Catlos Patrod~;'l ·-Pe"nnite-me y. Ex• um aparte?
tividade dentro. cJo_ Congre~so Nacion~l n<? sentidO de _que
o nordestino ou o nortense representam mais do qUe VãiiOs
O SR. BENI VERAS- Com prazer, ouço V. Ex•
Parlamentares do Sul e Sudeste do País, porque temos poucos
O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador Beni Veras,
vote: ~ el~s têm, ~uJtos~ Creio _que -ao ponto· de vista legal,
inicialmente, gostaria de congratular-me com V. Ex~ peio tratalvez até S. EX' tenha suas raiões, maS se acabarmos._cQD;J.
balho excepcional que realiza como Relator desta Conii~s-~o
o número de nossa representação aqui, do Norte e Noi:-deste,
que analisa as O.esigualdades inter-regionais. Gostaria -de li!por certo, conseqüências advirão disso .af. Nós tivemos n-o
mentar que a superposição de atribuições que tem<?s aqUi
passado essa representação política representada pelo coronenesta Casa me tenha privado de permanecer nos trabalhos
lismo e pelos feudos do Nordeste, principalmente; se diminuirmos a noss.a representação, com relação ao Sul e Sudeste,
de sua Comissão. Apenas compareci à primeira reunião, a
de abertura, onde estiveranl:pessoas as mais ilustres do nosso _ o Nordeste e o Norte_do País terão agravados seus problemas.
País. GOstaria dê dizer que V. EX' aborda, com muita proprieCumprimento mais uma vez V. Ex• por abord.ar esse tema
dade, esse tema, que já foi õbjeto de preo_cupação dos govercomo muita profundidade, marca dos trabalhos de _V. EX',
nantes passados, têm que ser objeto 'de preocupação dos golamentando não ter estad.o presente às sucessivas reuniões
vernos at~ais, e deverá contiõiiãr-a ser-objeto de muita preocudessa Comissão que, por certo, apresentará um trab.alho muito

das elites regionais, que tinham esse vício histórico de traba-

lhar em torno de si mesmas.
Ela não foi moderna a ponto de perceber que era necessário desenvolver na região uma- distribuição de renda mais
equilibrada, de tal maneira que as-populações pudessem participar da vida econômica. Era uma elite que tinha uma visão
a curto prazo, urna visão- espoliativa, tirava do povo o que
podi~ sem notar que ao tirar do povo a sua vítalidade económica, :~stava prejudicando o seu próprio crescimento econômico. t\.S elites somente cresceriam à medida que a população
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França, era a de que o colonizado não agride _o colonizador.
mas outro colonizado.
. Por ísso chamou a minha atenção a mensagem que nos
foi trazida pelo Governador Collares: o Sul, ao identificar-se
O SR. BENI VERAS- Obrigado, ~enador Canos Palro· -.como uma regiãO periférica, diagnostica· como causa dos s~~s
cínio. Eu realçaria que o sistema Sudene e Sudam teye seu -problemas uma outra região periférica, o Nordeste. A lóg1ca
papel; ele realmente foi capaZ, nos primeiros moment~s_,_ ~e
do _Centro é _de tal forma forte que obscurece a ralidade e
desenvolver na Região uma ind~stría moderna, mas prectsana
enfraquece a causa dos mais fracos. Não quero dizer com
ter sido reavaliado à medida que se desenvolvesse. Nã9 foi
ísso que_o Sudeste, ou São Paulo, sejam a causa dos problemas
feita essa reavaliação e o· sistema sofreu desvios e fugas, por
do sul, do Nordeste, do Centro-OeSte e do Norte. Não concorexemplo, os recursos gastos na pecuária, que,-principalmente
do com esse discurso vazio que busca encontrar culpados e
no Nordeste, foram em grande parte desperdiçados, mal utiliconstruir rivalidades entre as regiões brasileiras. Na verdade,
zados e mal acompanhados. A Sudene que era o órgão ·destios verdadeiros culpados estão na recessão económica, na lóginado ao planejamento regioilal envolveu-se também na destica de expansão do capital, na incapacidade ou falta de interesse
nação dos recursos e sofreu com isto um processo de degenedo poder público e em fãtOres de natureza histórica.- No caso
ração de sua estrutura, o que redundou no desencaminhado Nordeste, o papel retrógrado das elites tradicionais e a
mento de vários recursos que-poderiam ter sido melhor aP"l~ca- _ fraca base de recursos naturais sã_o fatores_ que dificultam o
dosnaregião
---c- ----c:~---~---~desenvolvimento.
_
Quanto à questão da representação política, o Nordeste
Para o Deputado Nelson,do Rio Grande do Sul~ o Govere o Norte têm realmente um peso desproporcion_al, mas isso
nador está equivocado ao conferir importância desmesurada
é necessário para contrabalançar a força econôtriica --do Cenao· problema da representatividade no Congresso. Para ele,
tro-Sul que teria um papel altamente concentrador - o que
trata-se de uma questão que vem sendo discutida há mais
já tem por sua natureza__- se não fosse contrabalançado pelo
de um século e que continuará sendo discutida.
papel político, atenuante, das nossas representações. EntreCOncordo com o nobre Deputado Nelson Jobim em que
tanto, há um fato que me chama a atenção e ·que· demonstra
há.c~rto excesso_ na representatividade das regiões periféricas,
que não é verdade que o Nordeste espolia o País, co-iúorme
mas informo que alguma desproporcionalidade precisa existir,
o Sr. Governador Alceu Colares deixou claro. Nós temos
já que não apenas critérios políticos têm de ser lev~dos em
28% da populaçãu nacional. Entretanto; os recursos orçamenconta, oomo também critérios sociais e, principalmente, critétários gastos, por exemplo, na região Nordeste, não chegam
rios económicos.__ Não se deve esquecer que a redução das
a 12% desses recursos. Espoliação é esta porque, send() qua:se
desigualdades é uma das obrigações do Estado.
.
30% da população, recebemos apenas-12% dos recurso~._ J?e
Segundo Nelson Jobim, o grande problema não é o da
fato, o· que há, no -caso, é;·o dii:ecionamento dos__ recursos
desproporcionalidade na representação política, mas, sim, o
públicos federais pa-ra ·as ~:egiões já prósperas- e não para as
problema do pacto federativo não resolvido. É vital que se
regiões subdesenvolvidas.
-- -- sentem juntas as representações do Sul e do Nordeste, para
Ó depoimentO do Governador Alceu Cõ,lores { IDuiio buscarem discutir fraternalmente um projeto nacional, que
mais amplo e complexo mas, efetivamente, a_mensagem_ de
também discuta as obrigações de cada região. Precisamos corque o Sul se sente prejudicado pelo ~9r<!este é_ um_!iado
rigir o problema da desproporcionalidade, porque houve cer:ro
importante. Sei que isso é arímentad~ p~las_freqüente~__notíexagero a partir de 1987; mas não podemos chegar à proporciOcias, 3. maioria delas falsa, sobre ·o desembolso _de reC.UfSQS
nalidade abs-oluta, disse o Deputado Nelson J~~i~, menciopara o Norte, o Nordeste e o Centro_-Oeste d-o-País. Há poucos
nando especificamente o mfniino de Oito Deputados por Estadias, o Sr. Ministro de De·senvolviinento Regional informou· do como um número alto, pensando no caso dos novos Estados
que. estava liberando. para o· Nordeste 4,5 bilh~es de crU?eiros,
do Norte.
a curto prazo. Ouvi isto,-seguid~:~p.ente, nos ú~tiritos tempos,
u Deputado Nelson Jobim, o grande problema não é
mas esses recurSos nãO chegam. Infelizn;tente; por darem manchete, esses recursos aparecem cum-u te-rido ido par_a a região_ o da desproporcionalidade na representação política, ID:as,
mas, de fato~ não chegam lá. Há um mistério. O GoVenia,dor, - sim, o problema do pacto federativo não res?lvido. É vttal
que se sentem juntas as representações do Sul e; do Nor~este,
refletindo a opinião pública do seu Estado, não se preocUpou
para buscarem discutir fr~temalmente um Pt;:Jeto na~1onal,
em conferir a veracidade dos fatos a respeito da destinação
que também discuta as obngações ~e ca~a reg13o. Precisamos
dos dispêndios públicos no Brasil, porque !lo Sul este já' é
corrigir o problema da desproporcwnahdade, porque houve
um .sentimento qUase- generalizado que dispensa comprovacerto exagero a partir de 1987; mas não podemos chega.r à
ções.-- --- -~ ... ·
·
proporcionalidade absolutél., d1ss_e o_Deputado _Nelson !_obim,
O qtie- me ilnP:rCsS:\óD~u-no: ~e~oim:ellio do qo~V7inado~_ mencionando especificã.ritente o mínimo de otto Deputados
do Río Gi'aD.âe do Sul um dos mais Importantes depot.m.entos por Estado como um número alto, pensando no caso dos
que até agora tiVemo~ riã-Colnissão Mista,, foi con~tat~r _que
novos Estados do Norte.
o Sul do País se seDte, nesta década, uma reg1ão m,argmªIJ,Zada,
O Deputado Nelson Jobim chamou a atenção para o
da mesma forma que o Nordeste. O pfOblem~ _é que nã? cuidado que devem ter os sulistas para não embarcarem no
está diagnosticando corretamente o $CU inimigq.
discurso_ baseado em slogaos _não devida~~nte fundame~~a
Lembro, Sf. Presidente, Srs. Senadores, que, Ó.a época dos, apeiuis mallifest'ando um sentimento preconceituoso.
Mencionou o caso da ferro_via Norte-Sul, do Governo Sarney,
em que se discutia a questão da colonização europ~ia na África
sobre a qual se disseminou ó slogan de que ligava o nad_a
e, especialmente, na Argélia, havia um livro _muito inter~s
a coisa nenhuma. Mencionou que essa é uma obra da mats
sante sobre o qual, infelizmente, não tenho aq_ut as referên<:tas
alt3 importância, IigaD.do uma região com grande: potencial
bibliográficas, intitulado Retrato do Colo01zado procedido
produtivo ao mercado do Sudeste e, por extensao, do S~l
,pelo Retrato do Colonizador. A tese desse livro, escrito·na

importante para a Nação brasileira, para _o estudo, a análise
e, se possível, para implementação das idéias que V. Ex~ have'rá de apresentar. Muito obrigado.
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edo Nordeste. ''Se insisti mias- Iib~discurso agudo e sem base,

como o que o senhor nos fez agora- dizia ele~ referindo-s~
ao Governador do Rio Grande do Sul-não estaremos contn_ _buindo pafa o pacto federal."
Para o Deputado Nelson Jobim, ''o País não é uma soma
dos Estados, mas muito mais do que isso. Por isso;·não pod~
mos dizer que o Rio Grande do Sul estará bem, se o__Bras-ti,
como um todo, não estiver bem."
Eu lembraria, a propósito- dã Jerrovii NQrle_:-Sul, que,
nos Estados Unidos, quando foi cónstniída_ a Rede Ferroviária, buscava-se a potencialidade daquelas regiões, embora
desabitadas_. E fai:iaiD-se grandes projetas de colonizaçã_Q, _m_ediante oS quais- aquela região 'que nada produzia passava a
produzir, e a fertóVii:Cja éxistía paü(c'onduZir-ess-a prOduÇão
ao meio de consumo.
A ferrovia Norte-Sul tem essa lógiCa, que é profundamente verdadeira e justa. Ela liga uma região d~_ alta potencialidade produtiva para os portos, de tal ma_o_eira_ que possamos
jogar para o exterior a produção de uma região que pode
ser colonizada com grande sucesso.
A interpretaçãO aqui trazida pelo eminente Governador
Alceu Collares se assemelha, em realidade, a um tipo tradicional de interpretação dos problemas regionaís bastarite comuns no Nordeste, que procura buscar causas externas para
explicar-- os problemas que afetam o -desenvolvimento da região. Esse tipo de comportamento pode eventualmente satisfazer a necessidade de explicação dos problemas e, muitas vezes,
até rende devidendos políticos; mas, em realidade, constitui-Se
num afastamento das verdadeiras causas dos problemas~ Trata-se, em síntese, de um discurso que aceita implicitainente
a condição de periferia e, aO se·satisfazer cbm lii:n diagnóstico
viesado, embora politicamente con:veniente, acaba tainbém
sendo uma causa de atraso. No Nordeste, sabemos muito
bem disso, porque esse é o -discurso-dás ·nossas elites mais
tradjciooais, que j:n'ocuram:- e-m Outras regiões as cauSas do
noss.o_atra_so.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o desenvolvimento dos
trabalhos até agora na Comissão Mista sobre o Deseci_yihbiio
Inter-Regional Brasileiro tem significado urna contribuição
da maior importância para o melhor entendimento ºa natureza.
dos problemas das desigualdades regionais no Brasil.
Temos razões de sobra para esperar que essa COmissão
produza propostas concretas que, de um lado, procurem mostrar um diagnóstico o mais correto possível e livre de preconceitos dos problemas regionàis do País; e, de outro, que apr~
sentem políticaS que pOssam, em potencíal, contribuir para
um desenvolvimento mais_ equilibrado do País.
Se pudermos contar, nessa comissão, com o_ ap?ió rnalor
dos companheiros das demais rçgiões, poderemos est~~ar fC?rmas de compensar as fundas ameaças que pairem, no presente
momento, sobre as regiões periféricas, priilCipalmente através
da reforma que se pensa fazer no síste~~ ffS~~·- Es_~a pode
vir a puri.ir Seriamente as regiões perifétitas, se n_~~- tivermos
uma forma adequada que corresponda não ~6 os interes~es
nacionais de reforma fiscal, como também aos mteresses re_gro~
nãis fazendo com que as regiões-peliférícã.S-te-nhàrii. algum
proj~to de desenvolvimento qu~ dê à sua popula~ã~ C?_l'l:diç~:~s
de vida mais digna. Muito o_bnga~o.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Maurício CO~ê~a: (P~usa.) _. _ _
S. Ex~ não está presente.
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Concedo a palaVra ao nobre Senador E leio Álvares. (Pau-

·sa.)
-S. Ex~ não está presente. _
· _
Concedo a palavra ao nobi'e Senador Lourival B;:tptisra.

-O SR. LOURIVAL _BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, Sr ..~ e Srs. Senadores:
por maiS qUe queiramos minimizar. os ef~ito~ _danosos_OeS$a
-efe"r-vescência política com máscara de .cris_e, não podemos
negar de que este quadro com que nos defrontamos nestes
últimos dias é bastante propício para provocar inibição de
iniciativas, calmaria no processo decisóriQe lJ.m_certo desaqueciniento na área de investimentos:
_E quando falo _em inve_stimentos, refiro-me, principal- JUente_, à captação de recursos no exterior, onde as especul3.Ções em torno dessa crise poderia causar uma· certa retração
do capital externo em noss-o País.
____ A Bolsa de \(alores_ de_ São Paulo, numa importante inicial:i"va, acaba de realizar em :lolldres, um impOrtante seminário
com a participação de quase--100 Corretores _e analistas_ de
"mercado de capitais, inclusive investidores diretos _e indiretos
no Brasil.
Desse Seminário- participOU o Ministro ângelo Calmon
de Sá que também presidiu a Sessão de Encen:amento, levando aos participantes daquele importante encontro. a quase
..tOtalidade ..e~pecialistas de mercado.e investidores efetivos ou
potenciais, a sua palavra experiente e autorizada sobre a economia brasileira, suas inierisaS polénciã.lidades e uma aprecia-çãO CrítiCa sobre o Goverrio, sobre o desempenho de nossa
econoQlia nestes últimos anos, as reformas que estão sendo
ProcesSadas e as justificativas de ófimisnio- qu·e se deve ter
nesta época que considerou bastante propícia para se inVêstir.
O Jornal A Tarde, edição de~30_~ junho último, tece
alguns comentários sobre este importante evento,_ promovido
j)ela Bolsã de ValoreS de.Sâo Paulo,.çlo,qual também participaram o Presidente da Associaç_ão _Brasileira de, Companhi~s
~de Sociedades Anónimas, Luiz Fernando Furlan; José Pio
âorg_eSl Vi.ce_-Pr~sidenté ·dO Banco N~ciçnlãf df! De;senvõlvimento Económico e.Social; Al--mínio Fraga, Diretor do Banco
Central; o professor Celso Martone, Professor da USP; e
Gilberto Bi_jone filho, Diretor-EX~Cutivo da Bolsa·a~ Valores
de São Paulo. ;N'a avaliação_ do jorttal_'_'J;odos eles proçurara:q~
mostrar -o potencial do B'rasil e ãs v~nragens e ris-cOs para
os investidores. Mas foi o MirirstfQ_ AQ.gelo Calmon de Sá
quem deu o tOque de maíOf otimismo - e concluiu o seu
-pronunclaniento dizendo que -embora as coisas.pareçam
não andar bem, na área política, é agora a _hora_ de investir
no País"·. Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma das coisas
mais benéficas ao nosso País, no momento, é justamente o
sentimento de confiança e _otimi~mo em noss~s enormes possibilidades.
Dentro dessa conjuntura de desânimo e descrédito de
alguns setores da vfda nacionaJ, a iniciativa do MiriistiO Ângelo
Calmon de Sá,_ d_~_ afas_~ar-Se do País, açiiar se!ls COI_P:_Eromi~_sos
internos, para ir ao -exterior fabr a um público interessado
em ouvir palavras de esperança e credibilidade no Brasil,
é muito louvável.
Ao retornar de Londres, após o dia 29 de_junho passado,
o.Ministro participou no dia 1\> do corrente da reunião da
Sudene, onde autorizou a liberação de Cr$277 bilhões para
::1tender a 123 projetes em todos Os Estados nordestinos, como
parte de um mont(lnt~ de_ Cr$4~2 trilhões que prometeu ao
Nordeste na reunião anterior, para o exercício de 1992.
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Orirem, -segUndo _a edição do jOrnal ·A Tarde·;=-o· MiniSr:rõ
pata levar adiante as reformas de acordo com os seus projetas.
iria aõ Piauí, assina! com o Govcrnãdor Freiras Neto convênio ___Ma_r_!one declarou-se pouco esperançoso de que a r_eforma
no valor de Cr$53 bilhões, atendendo prioridade determinada
tribut_~ria seja concluída neste ano, por causa da resistência
pelo Presidente da República, em função de Cã.lamidade prodos políticos e das denúncias de corrupção, envolvendo pesvocada pela seca. Segundo informações do jornal, o propósito
soas próximas do Presidente,
do Ministro Ângelo Calmon de Sá é repassar aos estados
Contudo, apesar das dificuldades, ele considera bastante
uma média de Cr$280 bilhões niensais. até dezerribto.- só com
prOvável uma queda substancial da inflação e o retorno do
cresdmento econômico no prazo de três a .quatro anos.
recursos do Firiór, para investimentos erritUrlsmo, a:groindústria. irrigação e, principalmente, agropccuária. Nesse conFalaram ainda. antes do Mi_nistro Calmon d_e Sá,. o eçonorriista sênior e pe-squisador do Morgan Grenfell et Co., Paul
junto de recursos, oriundo do_Finor, PIN-PROTERRA, TeLuke; o Presidente da Associaçã-o Brasil~ira de Companhias
souro Nacional, Ministério da Agricultura e BanCo Mttndial,
de So_ciedades Anónimas~ Luiz Fernanc;Io Furlan;- José Luís
serão atendidos, tarnb~m. programas de assentamento e proK
dução rural.
de Salles Freire, da Law Offic.es of To~_zini, Freire, Teixeira
Estas notícias, sim,- deveriam merecer grande repercus- -e Silva;· José Pio Borges. vice-presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Eçoilômico e_ Social; I rmínio Fraga, di·
são, pois, certamente_, irão trazer grandes benefícios ao Norreter do Banco Central; Mark Donegan, da James Capellndeste, às suas populações, que representam 113 do povo brasiK
leiro, e, conseqüentemeilte-, Um grande benefício à economia
corporated~ Carey Hall~ Qa __B~ar ,_ Stearns et Co, Inc.; e Gilberto Biojone Filho, diretor executivo da Bolsa _de_ São Pa~J.lo.
do País. Quero, por!anto, dessa tribuna do Senado CumpriDe um modo geral, todos eles procuraram mostrar o
mentar o Ministro Angelo Calmon de Sá pelo seu gesto e
pela sua mensagem, e pelo seu trabalho que também se traduz
potencial do Brasil e as vantagens e riscos para os investidores.
em solidariedade e certeza no futuro do Governo e do País.
Mas foi o ministro Calmon de Sá quem deu o toque de maoir
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
otimismo. Ele Começou por mostrar como estava a economia
meu pronunciamento, das notícias publicadas em A Tarde,
do Brasil quando o Presidente Collor assumiu o poder e os
progressos realizados até agora. E concluiu o seu pronuncianas edições de 30-6-92, intitulada "Calmon tenta em Londres
tranqüilizar investidores", e de 2-7-92 com o fítulo de "SDR
mento dizendo que, embora as coisas pareçam não andar
bem, na área política, é agora a hora de investir no País.
libera 4,2 trilhões para obras no Nordeste".
A Tarde- Salvador. Bal)ia--:. quinta-feira 2-7-92
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.

LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSiJ·-A Tarde- terça-feira 30-6-1992
CALMON TENTA EM LONDRES
TRANQÜIUZAR INVESTIDORES
Londres (AE)- O Ministro Ângelo Calmon de Sá, secretárío -do Desenvolvimento· RegiOilal, encerrou, ontem, um
seminãrio sobre investürientos no Brasil, promivido em Londres pela Bolsa de Valores de São Paulo, assegurando aos
seus participantes que a crise política que o País está vivendo
não interromperá -as mudanças estruturais da economia, porque elas não são produto da vontade do Governo, mas de
toda a sociedade brasileira.
"Esteja quem estiver no-goVerno, nada vai mudar. As
mudanças estão sendo conduzidas de acordo com o desejo
da sociedade brasileira. É porque todos sabem que precisamos
das reformas", declarou Calmon de Sá a_ qU8.se 200 corretores,
analistas de mercado de capitais, e a investidores_ di.retos e
indiretos no Brasil.
O seminário- Mercado FinanceiiO e--Investimentos es~
trangeiros no Brasil - foi uma 'repetiÇão do outro ~ealizado
recentemente, pela Bovespa, em Nova Iorque: ÁlVaro Augusto Vidigal, seu presidente, abriu a reunião üiZeildo um
históriCo da revolução da economia braSileira desde a Segunda
Guerra, para ressaltar as mudanças promovidas pelo Presidente Collor de Mello e as medidas propostas para complementá~ las.
"Medidas"- ele disse- "que considero corretas para
o desenvolvimento e para a sua completa integração no cenário
internaciOnal".
Opi!lião Contrária
O orador seguinte foi o -professõr Celso Martone, da
Universidade de São Paulo. E o que ele fez foi _coloca_r o.
outro lado da situação, mostrando principalmente -õ-"que falta
para ser feito e os p-roblemas que o_Governo está enfrentando

SDR LIBERA (2 TRILHó"ES
PARA OBRAS NO NORDESTE
Bras:ília (Sucursal) - A Secretaria de Desenvolvimento
Regional da Presidência da República começou a liberar os
Cr$4,2 trilhões que o Ministro Angelo Calmon de Sá prometeu, na última reunião da Sudem!, aos Estados do Nordeste
até o fim do ano. Em reunião _realizada ontem, com o superintendente da Sudene, Elionaldo Magalhães, o ministro autorizou a libera_ção d~ Cr$277 bilhões, para atender a_ 123 projetas
em todos os estados da região.
Hoje Calmon de Sá vai assinar em Te resina, com o GOver:.
nador Freitas Neto, do Piauí, convênios no valor de Cr$53
bilhões, dos quais Cr$37 bilhões serão liberados imediatamente. A prioridade ao Estado do Piauf foi determinada pelo
Presidente Fernando Collor de Mello, em virtude da situação
de calamidade pública provocada pela seca na região. Os investimentos vão resultar na criação de empregos em todo
o estado.
_
_
S~gundo Galmon de Sá, os recursos para todos os estados
do Nordeste já estão assegurados. "A Sudene está recebendo
regularmente o dinheiro dO Firior e, aprovados os projetas;
a liberação será apenas uma questão de formalizar a papelada.,. Além dos Cr$277 bilhões que estarão sendo repassados
nos próximos dias, o Ministro prevê que ainda em julho deverão ser liberados mais Cr$120 bilhões, aproximadamente, chegando a quase Cr$400 bilhões, em apenas um mês.
A intenção, de acordo com Calmon de Sá, é repassar
aos estados uma média de Cr$280 bilhões rne_nsalmente, até
dezembro, totalizando, só com recursos do fino!, Ct:$1, 7 .trilhão, para investimentos em agroindústria, turismo, irrigação
e agropecuária, principalmente.
Além dos recursos do Finof, ó Governo Federal injetará
no Nordeste nos próximso seis meses Cr$600 bilhões oriundos
do PIN-Proterra. OutrOs Cr$600 bilhões de recursos do Tesouro; mais Cr$800 bilhões do ~inistérío da Agricultura para
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programas de irrigação e assentamento rural;- alé~ de- Cr$4$0 ·
bilhões do Programa de Apoio ao Produtor Rural, financiado
pelo Banco Mundial.
-

APARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - -Amazonino Mendes -Antonio Mariz
-Carlos Patrocínio - César Dias - Cid Sabóia de Carvalho
- Élcio Álvares --Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão
- Humberto Lucena --Hydekel Freitas - João Calmon
-João França ---José Sarney - Jutahy Magalhães - Leurival Baptista -- MagnO Bacelar - Mansueto cte Lavor .....:.
Marco Maciel- Maurício Corrêa --Nelson Carneii-o - Ney
Maranhão- Vàlmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Não há mais
oradores inscritós.
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos,
designando para a sessão- ordinária da próxima Segunda-feira.
às 14h30min, a seguinte
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. ORDEM DO DIA-lPROJETO 'o E LEI DA CÂMARA
N' 62, DE W92

· (Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, eni turno único,- do Projeto de Lei da Câmara
n' 62, de 1992 (rt' 2.905/92, na Casa de origem), ôe iiliciativa
do Presidente da República, que dispõe s_obr· ~s- VerÍcimentos
dos docentes de 19 e 29 graus pertencentes ao Plano Único
de Classificação e Retribuiçãcr de Cargos, de que trata a Lei
n' 7.596, de 10 de abril de 1987. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Está eneerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 14 minutos.)

República Federativa do Brasil
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ANO XLVII- N'103

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 5• SESSÃO, EM 6 DE JULHO DE I992
1.1 -ABERTURA
1.2~

EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República

- N•' 248 e 249, de 1992 (n~ 258 e 259/92, na origem),
de agradecimento de comunicações. __
1.2.2- Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento
- N~ 1.021/92, encaminhando informações sobre os
quesitos constantes do Requerimento no 201/92, de autoria

do Senador Pedro Simon.
1.2.3- Ofícios do Sr. Primeiro Secretário da Câmara
dos Deputados
-N"' 172/92, comun-icando a aprovação do Projeto
de Lei do Senado n"' 63/91, que dispõe sobre a profissão
de fotógrafo e cinegrafista e de técnico em cinefotógrafia
e dá outras providências.
- N"' 173/92, comunicando a aprovação, com ressalvas, das emendas do Senado ao Projeto _p:e_ Lei d(l Câmara
n"' 73/91, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União e dá outras providências.
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara n' 67, de 1992 -comple-

mentar (n' 71/89 -

complementar, na Casa de origem),

que d1spõe sobre o process_o_judicial de desapropriação
por interesse social, para fins de reforma agráriã.
1.2.4 - Leitl:!.ra de projeto

-Projeto-de Lei do Senado n' 99 de 1992, de autoria
do Senador Hugo Napoleão. que revoga o DecretowLei

n' 857, de 11 de setembro de 1969, e estipula novos parâmetros para contratos, títulos e obrigaçõ_e_s exeQüíVêiS ho Bra- sil.
1.2.5- Discursos do EXpediente
-

SENADOR ANTÓNIO MARIZ- Colocações sobre revogação feita, 'pelo Ministério .da Educação, da list<!

sêxtupla de reitores da Universidade Federal da Paraíba.
SENADOR WILSON MARTINS- Críticas ao Go- verno Collor.
1.2.6- Comunicação da Presidência

Convocação de sessão conjunta a realizar-se amanhã
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.

1.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto d" Lei da Câmara
62, de 1992 (n'
2.905/92, na ·casa de origem), que _dispõe sobre os veriCi-

n'

<!os docentes 4_e 1" -~ 29 grall$, pertecentes ao Plano
Unico de Classificação e Retribuiçã_o de Cargos, de que
trata a Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987. Discussão
encerrada, após parecer favorável de Plenário, fioando a
votação adiada, por falta de quoruni.
1.3.1 ...- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

~entos

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATO DO PRESIDENTE
-N' 277, de 1992
3- MESA DffiETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
.
.
..
.
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48 Sessão Legislativa Extraordinária, da 4<)8 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Epitácio Cafeteira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,Çf! PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alexandre Costa - Antonio Mariz - C'.arlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues - Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho Hugo Napolello - Humberto Lucena -·Joáo Calmem Joao França - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - Josê
Paulo Biso! - Jose Sarney - Maurfcio C'.orrea - Mauro Beoevides - Meira Filho - Nelson carneiro - Ney Maranhlio
- Odacir Soares - Rachid Saldanha Der?j - Va!mir Campelo - Wilson Martins.

AVISO
DO MINISTRO DA ECONOMIA
FAZENDA E PLANEJAMENTO
Aviso n' 1.021192, de 3 de julho de 1992, encaminhando
informações sobre os quesitos _constantes ·do Requerimento
n' 201, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, sobre
privatização de empresas estatais.
Foram encaminhadas cópias ao "requerente.

OFÍCIOS_.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o compareciménto de 25 Srs. SenadOres. Havendo número regirneri.tal,_ declaro aberta a sessão._
Sob a proteção de Deus, inidaffios nOssos _ti'abalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expe&ente.É lido o_seguinte
_'

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De Agradecimento de Comunicações:
N~ 248 e 249, de 1992 (n~ 258 e 259192, na origem),
de 2 do corrente, referente à aprovação das matérias constan·
tes das Mensagens SM ne' 139 e 145, de 1992.

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
-N9172J92, de 3_de julho corrente, comunicando aprovação
do Projeto de Lei do Senado n' 63, de 1991 (n' 1.049191,
naquela Casa), de autoria do Senadot;' Odacir S<;>ares; qu.e
dispõe sobre a profissão de fotógrafo e Cinegrafista e de técnico
em cinefotografia e dá outras providências: -(Projeto enviado à sanção em 3 de julho de 1992.)
N'? 173/92, de 3 de julho corrente, comunicando aprova·
_Ç#_o, com ressalvas, das emendas do Senado ao Projeto d~
Lei da Câmara n' 73, de 1991 (n' 4.064189, naquela Casa).
que dispõe sobre a Lei OrgâniCa dei Tribunal de Contas da
União e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 3 de julho de 1992.)
OfiCio do Primeiro Secretáriõ da Câmata dos Deputados,
encaminhando à re.vfsãp do Senado autófiilzfo do- Seguinte prO·
jeto de lei: . ·
·
·
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• (/7, DE 1992- COMPLEMENTAR
(N• 71/89 -

Complementar, na Casa de origem)
Dispõe sobre o processo judicial de desapropriação
por interesse social, para fins de reforma agdlria.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O processo judicial de desapropriação de imóvel
rural por interesse social, para fins de reforma agrária, obedecerá ao procedimento contraditóriO especiàl, -de rito sumário,
dispoSto nesta lei complementar.
Art. 2~> A desapropriação de que trata esta lei complementar é de c~mpetência privativa da União e recairá Sóbre
imóveis suscetíveis- de desapropriação, situados em áreas prioritárias para reforma agrária.
§ 19 Intentada a .desapropriação parcial do imóVel, o
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florística, seja natural ou decorrente de florestamento ou reflorestamento; e dos semoventes;
c) discriminadamente, os valores_ de avali~ção da_ terra
nua e das benfeitorias indenizáveis~
Art. 6<) O Juiz, ao de_spachar a petição inicial, de plano,
ou no przo máximo de quarenta _e oito horas: _
I - autorizará o depósito judicial correspondente_ ao preço oferecido;
II -mandará citar o expropriando para contestar _o pedido, indicar assistente técnico e formular quesitos, se quiser.
§ 19 Efetuado o depósito do valor correspondente ao
preço oferecido, o juiz mandará, no prazo de quarenta e oito
_ho!asl imiti~ o Autor_na po~se do imóvel expropriando.

§ 29 Para a efetivação da imissão ná -posse pOderá o
juiz, se necessário, requisitar fOrça policial.
Art. 79 A citação do expropriaildo seráfeita-jjor"riiandado, na pessoa do proprietário do bem, do representante legal
expropriando poderá requerer, na contestação, a desaprono caso de sociedades comerciais, oti do inveiltariãnte. se
priação de todo o imóvel e o_ expropriante não a poderá recuespólio.
.
· ··
sar, quando a área remanescente ficar prejudicada substanParágrafo único .. Serão 1D.tiriiadoS da aç~o os litulares
cialmente em suas condições de exploração económica.de direitos reais sobre o imóvel desapropriando.
§ 2• A desapropriação dependerá de prévia declaração
Art. 89 Encontrando-se o citando eril lUgar certo;-· mas
de interesse social, para fins de reforma agrária, através de
fora da jurisdição do juiz, a citação será feita por--precatória
decreto do Presidente _da República.
ou rogatória, observada, ainda, a regra do art. 230 do Códig_o
§ 39 Fica o órgão federal executor da reforma agrária
de Processo .Civil.
autorizado a promover as desapropriações de que trata esta
Parágrafo único. A citação será feita por hora certa ·ou
lei complementar.
pOr edital com prazo de quinze dias, nos casos e formas pre§ 49 Declarado o interess.e _social, para fins -de reforma
vistos nos arts. 227 ou 231 e segUintes do Código de Processo
agrária, poderá o órgão expropriante ingressar no imóvel,
Civil.
para vistoria ·e- ãv-áliã"Çãó; -e em caso de oposição, mediante
Art. 99 A contestação será ofere.ciçla n_o prazo de quinze
prévia autorização judicial, recorrer ao auxílio de força polidias, a partir da juntada do mandado çuroprido, da precatória,
cial, responsabilizando-se por perdas e danos a. que causa
ou da rogatória ou, ainda, da publicação do edital nos autos
ou por excessos e abusos cometidos~ sem prejuízo da a'ião
da ação de desapropriação.
·
· - ·· - ·
penal cabível.
Art. 10. Na contestação poderá .ser alegada qualquer
Art. 3"' A ação de desapropriação deverá ser proposta
matéria de interesse da defesa, excluída a apreciação quanto
dentro do prazo de dois anos, contados da publicação do
ao interesse social declarado_.
decreto declaratório.
- § 19 . Recebida a contestação, o juiz;se foro caso, deter§ 19 Decorrido o prazo-de .que trata e'ste artigO~ Ou ·revominará a realização de prova pericial, adstrita a pontos impuggado o ato declaratório, extingue-se a sua eficácia~ p<?_dendo
nados_ do laudo de vls_toria administratiVa a que se refere o
o decreto ser renovado somente um ano após sua extinção
art. 59, iD.ciso IV desta lei complementar.
ou revogação e apenas uma vez.
§ 29 . Na_hipótese do parágrafo anterior, o juiz desde
§ 2 9 A existência de medida judicial impeditiva do ajuilogo:
·
zamento ou da tramitação da ação de desapropriação int~r
I - designará o Perito do jUízo;
rompe o curso de prazo extintivo da validade do decreto.--II- formulará os quesitos que julgar necessários;
Art. 4• A ação de desapropriação será proposta perante
III- intimârá as partes para, no prazó de dez dias, indio jriíZó 'federal competente e poderá ser ajuizada durante
car assisteiiteS-(Çãpresentar quesitos.
as férias forenses.
- __ ... -'- _
- _ § 39 _ O perito e os-ãSSfStentes prestarão compromisso
Art. 59 -A petição iniCial, aléD:C-dos requisitos formais - no prazo de cinco dias, contados da intiinã.ção.
indicados no Código de ProcesSo ·civil, conterá a_ ~!'e~a ~o
§ 49 A prova pericial será concluída no prazo fixado
preço que terá como mínimo o valor da Declaração_5l~_r__roprie
pelo juiz, ·não- exCedente a seSSenta dias, contados da data
dade, e será instruída com:
do compromisso do perito.
I - o texto do decreto declaratório de interesse social
Art. 11. Havendo acordo sobre o preço, este será_ hopara fins de reforma agrária, publicado no Diário Oficial da
mologado por sentença.
___
_ __
_
União;
Art. 12. 0 jUiz fará realizar a audiência de instrução
II - certidões atualizadas de domínio e de ónus reaiS
e ]Ulgameiito em prazó não ·sup-erior a- trinta dias, contados
do imóvel;
da conclução da perícia.
- III - o documento cadastral do imóvel;
Art. 13. O juiz profetiiá SentenÇa n-ã audiência de insIV- o laudo de vistoria e av3Jiação administrativa _que
trução e julgamento ou nos tiinta dias subseqüentes, indicando
conterá necessariamente:
os fatos que motiv"arãm o seu torivencimento.
a) a descrição do imóvel, por meio de suas Plantas geral
§ 1<:> Para a fixação do valor da indenização, o juiz não
e de situação, e memorial descritivO da área objeto da ação;
ficará jungido aos laudos periciais, podendo valer-se de o':ltros
b) a relação das benfeitórias úteis, necessárias e voluptuámeiôs de convencimento, inclusive pesquisa mercadológtca.
rias, das culturas e pastos naturais e artificiais, da cobertura
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§ 2~ O vãlor da indenização Será Confempod.ílea ·ao-da
data da perícia, ou de qualquer levantamento em que se basear
o juiz;- coirigido monetariamente até a data do seu efetiVO
pagamento.
§ 3~ Na sentença-, o jUiz ·deverá individualizar o valor
do imóvel, de suas benfcitorias e dos demais componentes
do valor da indenização.
§ 4"' Tratando-se de _enfiteuse ou aforamento, a indenização será ·depositada em nome dos titulares do domínio útil
e do domínio dircto, cabendo-lhes disputá-la em ação-própria.
Art. 14. Da sentença que fíxar o preço-da indenização
caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo~ quando
interptrsta pelo expropriado e, em ambos os efeitos, quando
pelo expropriante.
§ 19 A sentença que condenar o expropriante em quantia iguãl ou superior a duas vezes o preço oferecido na inicial
--- -ficará-sujeita a duplo grau de__jurisdiçãq.o
§ 2Ç> No julgamento dos _recursos não haverá_ à~·y!sor. _
Art. 15. O valor da indenização estabelecido por sentença deverá ser depositado, pelo expropriante, à ordem do
juízo, em dinheiro, para as benfeitorias úteis_e_nec.t!ssárias,
inclusive culturas e pastagens artificiais, e em Títulos da Dívida
Agrária para a terra nua.
Art. 16. A pedido do expropriado, após- o trânsito em
julgado da sentença, será levantada a indenizaçãQ ou o depósito judicial, descontados, pelo juiz, o valor de- tributos e
multas incidentes sobre o imóvel porventura devidos.aos cofres
públicos, exigíveis até a data da imissão na posse pelo expropriante.
§ 19 O expropriando poderá levantar parte da indenizaçãO ou do depósito judicial, a qualquer-tempo, demonstrando que o direitO à parcela pretendida já não é- objeto
de impugnação pelo expropriante naquela fase processual.

§ 29 Havendo dúvida acerca do domínio ou 4e algum
direito real sobr:e o bem, ou sobre os direitos dos titulares
do domínio útil e do domínio direto, em caso de enfiteuse
ou aformamento, ou, ainda, existindo indivisão, -o respectivo
valor ficará depositado à disposição do juízo, enquanto os
interessados não resolverem seus conflitos em açõés próprias.
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ou inferior ao preço oferecido, ou do _expropriante, na hípóiese
de valor superior ao ·preço oferecido.
§ 19 Oshonoráriosdo advoga~q-~o expropriado s~rão
fixados em até vinte por cento ·sobre a diferença entre o preço
oferecido e o valor da indenização.
§ 29 Os honorários periciais serão devidos em valor fixo.
estabelecido pelo juiz, atendendo à complexidade do trabalho
desenvolvido.
Art. 21_. A qualquer ni.omento processual, mesmo depois de proferida a sentença, compete_ ao juiz, a requerimento
de qualquer das partes, arbitrar o valor para desmonte e transporte de móveis, bem como para transporte de semoventes,
a ser suportado, ao final, pelo expropriante, ecominar prazo
para que o promova o expropriado.
Art. 22. Aplica-se ao proc_ess_o de que trata esta lei complementar, no que for compatível, o Código de Processo Civil.
- Art. 23. As_ disposições desta lei complementar aplicãfu-se aos pi'ácessos em curso, Válidos os _atos já praticados.
Art. 24. Esta lei coinplemeritar entra eriJ. vigor nà data
de sua publicação.
..-.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o Decreto-Lei n' 554, de 25.de abril de 1969.

LEGISLAÇÃO CITADA
•
CONSTITUIÇÁO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULO VII
Da Ordem Económica e Financeira

..... --....... -... ·--·--··----ooiiui:o-ili .......... -..... _____ .. ____-··
Da Política Agrícola e Fundiária
_e d!i Reforma Agrária

Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse
social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não
es_teja cumprindo sua função social mediante prévia e justa
_iondenização em.títulos qa dívida,agráiia, com cláusula de preservaç~o do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos,
a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização
será definida em lei.
§ 1? As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizãdas em dinheirO._
- -----§--29 O decreto que declarar o imóvel como de inter~sse
S?cial,_para fins de reforma agrária, autoriza: a União a propor
a ação de desapropriação.
·
__ § 39 Cabe à lei_complementar estabelecer procedimento
cqntraditório espeCial, -de rito sumário, pãra o processo judicia(
de desapropriação.
·
§ 4Ç> O OrÇamento fixará anualmente o volume 'totaí de
títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos
para atender a() programa de reforma agrári_a no exercício.
., .§ 59 São isentãs de impostos federais-, estàduais mUnicipaiS as operações de transferência de imóveis desapropriados
para fins de reforma agrária.

Art. 17. Efetuado o levantamento, ainda que parcial,
da indenização ou do_ depósito judicial, será ratificada a imissão na posse e expedido em favor do expropriante, no praZo
de dez dias, mandado translativ_o do domínio, para registro
junto ãq Cartório de Registro de Imóv:eis___competente, na
forma e para os efeitOs da Lei de RegístroS- _Públicos.
Art. 18. Em caso de reforma da sent-ença, com o aumento do valor_d_a_indenização, o expropriante será intimado
a depositar _a diferen_ç_~ _no prazo de quinze dias.
Art. 19 O jU:fgamento das ações concernentes à desapropriação de imóvel rural, para fins de reforma agrária, emqualquer fase, é preferente e dispensa pagamento de preparo
ou de emolumentos.
-_,_
_
§ lo Qualquer ação que tenha por objeto o bem expropriado será distribuída, por dependênCia, ã vara federal onde
tiver curSo a ação de desapropriação, determinando-se a pronta intervenção da União Federal.
··u·······················································~---··-~·-···"······
§-2Ç> O Minístérió Público Federal terá vista dos autos, - .......... -............... -. ......................................-..... '"············
obrigatoriamente, após a manifestação- das partes, antes de
cada decisão ou acórdão a ser proferido no processo.
LEI N' 5.869,L>E 11 DE JANEIRO DE 1973
Art. 20. As despesas judiciais e-os honorários do advoInstitui o C6digo àe Pi-ocesSO -Civil
gado e do. perito constituem encargos do sucumbente, assim
entendido o expropriado, se o valor da indenização fór igual

e
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TÍTULO II
Das Partes e dos Procuradores

······························c:;.:ri:rü·i:a:ii····..~········-·~···..··oos Deveres das Partes e dos seus Procuradores
oooooooooooooooooooooOOOoooooooooooooooooooooo.-uoooooooooooooooooooooooooOOOooo

SEÇÁO III
Das Despesas e das Multas
Art. 24. Nos procedimentos de jurisdição voluntária,
as despesas serão adiantadas pelo requerente. mas rateadas
entre os interessados.

DECRETO-LEI N'' 554. DE 25 DE ABRIL DE 1969
Dispõe sobre desapropriações por interesse social,
de imóveis rurais, para fins de reforma agrária, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe cor.fere o § P do art. ~ do Ato Institucional n9 5, de
13 de dezembro de 1968, e tendo em vista o disposto no
Ato Institucional n' 9, de 25 de abril de 1969, decreta:
Art. P A União poderá promover a desapropriação,
por interesse social, de imóveis rurais sitUados nas áreas declaradas prioritárias para fins de reforma agrária. nos termos
do art. 157 da ConstituiçãO Federal, com a re_daç.ã_o que lhe
foi dada pelo Ato Institucional n' 9, de 25 de abril de 1969.
§ 1" A desapropriação a que se refere este artigo farse-á por ato do Presidente da República ou de outra autoridade
a quem forem delegados poderes bastantes~
§ 2~ O ato expropriatório deverá conter a descrição e
demais características do imóvel.
Art. zo Ainda quando situados nas áreas de que trata
o art. 1'\ não serão objeto de desapropriação, na forma prevista neste Decreto-_Lei, os imóveis que satisfiZerem os requisitos pai-a classifiCaÇão como empresa rural, fixados pa Lei
n~ 4.504, de 30 de novembro de 1964, e _sua regulamentação.
Art. 3~> Na desapropriação a que se refere o art. 1~",
considera-se justa íildenização da propriedade:
I - o valor fixado por acordo entre o expropriante e
o expropriado;
II - na falta de acordo_ com o valor da propriedade. declarado pelo seu titular para fins de pagamento do Imposto Territorial Rural, se aceito pelo expropriante; ou
III- o valor apurado em avaliação levada a efeito pelo
expropriante, quando este não aceitar o valor declarado pelo
proprietário, na fonil."a do inciso ànteriot ou quando inexistir
essa declaração.
§ 1~" Se entre a data da declaração a que se refere o
inciso II e a do ato expropriatõrio houver decorrido mais
de um ano, o valor da indenização será corrigido monetariamente de acordo com os índices o_ficiais.
§ 2~> Para a avaliação prevista no inCiso lli, que será
precedida do cadastramento ex officio, o expropriante basearse-á no efetivo rendimento económico do imóv~l, verificado
no ano agrícola imediatamente anterior.
§ 3• Dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data da publicação deste Decreto-Lei, os proprietários de imóveis rurais poderão apresentar, mediante justificação, nova declaração do respectivo valor, em subs_titui_ção
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à anteriormente formulada para efeito de pagamento do Im-

posto Territorial Rural.
Art. 4'-' Não havendo acordo, o .expropriante depositará, em banco oficial, o valor da indenização, fixado nos
termos do art. 3" e sCus parágrafos.
Parágrafo único. O ·valor da terra nua será depositado
em títulos especiais da dívida pública,_ e_ o das benfeitorias,
em moeda corrente do País.
Art. 5" A ação da desapropriação será proposta perante
o Juiz Federal do Distrito Federal, do Estado ou do Território
onde estiver situado o imóvel.
Art. 6'' Na petição inicial, o expropriante, juntando um
exemplar da publicação, em órgão oficial do ato de desapropriação, bem como o recibo bancário do depósito feito nos
termos do art. 4'-' e seu parágrafo único, requererá seja o
depósito convertid~ em·-_ pagamento do preço e ordenadas.
em seu favor. a irrliSsão na poSse do bem e a respeCtiva transcrição no registro de imóveis._
Art. 7•' De plano, ou no prazo máximo de 48 (quarenta
e oito) horas, o juiZ deferirá a iniCial, declarando efetuado
o pagamento do preço e determinando a expedição, dentro
de 24 (vinte e quatro) horas. dos competentes mandados,
em nome do expropriante.
Parág~afo único. A transcrição da propriedade no registro de imóveis far-se-á no prazo improrrogável de 3 _(três).
dias, contados da data da apresentação do mandado.
Art. R' Certificado nos autos o cumprimento dos man-dados de que trata o artigo anterior. o Juiz ordenará a c_itação
c.J-o expropriado para responder aos termos da_ ação.
Art. 9~> A contestação só poderá versar sobre o valor
depositado pelo expropriante ou sobre víciO do processo judiCial. - - --- - -- -Art. 10. Contestada a ação, a cauSa seguirá o·rito ordinário·.
Art. 11. Na revisão" do valor da indenização, -deverá
ser respeitado, em qualquer caso, como limite" máximo, o
valor declarado pelo proprietário. para efeito de pagamento
do ImpOsto Territorial Rural, e eventualmente reajUstado nos
termos do § 3~> d·o art. 3i · --- · ·· ~
Art. 12. ApliCa-se às desapropriações por interesse social de que trata este Decreto-Lei o disposto, relativamente
às desapropriações por utilidade pública, no art. 9\> do Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1941.
ArL 13. O depósito, que se haverá como feitO -à disposição do juízo da ação de desapropriação, será levantado mediante prova da propriedade, da quitação de dívidas que recai3m:sobre o bem expropriado, e das multas-delas decorrentes, e depois de publicados editais; rla Capital do Estado
e na sede da comarca de situação do bem, com o prazo de
30 (trinta) dias, para conhecimento de terceiros.
·
Parágrafo úniCo. -Havendo dúvida fundada Sobre o-domínio, o preço ficará em depósito, resSãlVada aos interessados
a ação própria para disputá-lo.
Art. 14. Os bens expropriados. uma v~z transcritos em
nome do expropriante~ não poderão ser objeto de reivindicação ainda que fundada na nulidade da desapropriaçã-o.
- Parágrafo único. -Qualquer ação, julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos-.
ArL 15. O jUiz Que~descumprir os prazos estabelecidos
n~ste Decreto-Lei incorrerá na sanção prevista no art. 24 do
Código do processo Civil, aplicada mediante representação
de uma das partes ao Conselho da Justiça Federal.
Parágrafo único. Tratand_o-s~ de serventuário da Justiça, ou de Oficial do Registro de Imóveis, ficará ele sujeito
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a multa igual a dois terços do maior salár~o- ,mfn~m_o :dt?_ País,
por dia de retardamento.
.
---- - -=:--: _ _ _ •

Art. 16.

O presente Decreto-Lei entrará em v1gor na

data de sua publicação, revogadas as dispoSiÇões em contrário.

LEI N' 4.504, DE 30 DE NOVEMBRO D.E 1964.
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras providências.

TITULO Ill
Da Política de Desenvolvimento Rural
CAPÍTULO!.
Da Tributação da Terra

SEÇÃO II
Do Imposto Territorial Rural
•• n

••

A"rt .'. 49~ .. ·A~ ·;;~~~·g·~~;i·;·p;~~ ~;·-·r~~~ã~.,.~i;i~poSt~

territorial obedecerão a critérios de progressividade e regressividade, levando-se em conta os seguintes fatores:~- .
I - os valores da terra e das benfeltórias do _imóvel;
II- a área e dimensões do imóvel e das glebas de diferen~
tes usos;
III- a situação do imóvel e'm relação aos elementos do
inciso II do art. 46;
IV- as condições técnicas e ecorióiillcas de exploração
agropecuária-industrial;
V- a natureza da posse e as condições de contratos
de arrendatários, parceiros e asSalariados;
VI - a classificaÇão das terras e suas forma$ de uso e
rentabilidade;
VII- a área total agricultável do conjunto ~de imóveis
rurais de um mesmo proprietário nO País.
§ 19 Os fatores menciOnados neste axtfgo, exceç~o feita
dos indicados no inciso III,_.ser_ão Çleclar_aQ9s pelo proprietário
ou obtidos em levantamento cadastral.
_ _
_
§ 2 9 Todos os proprietáiiOS rurais- fic3rifõbrigados~ para
os fins previstos nesta "U(i, a fazer declaração de propriedade,
nos prazos e segundo ilormas fixadas na regulamentaç~o des_ta
Lei.
.. . .
~§ 39 As declarações dos proprietáriOs, para fornecimento de dados destinados à instrução cadastral S;áo feitas ~ob
sua inteira responsabilidade e, no· caso de dolo ou má fé,
os obrigarão ao pagamento ·em dobro dos tribu_tos realmente
devidos, além das multas decorrentes das despesas com as
verificáções necessárias.
--- - -
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§ 1• A desapropriação do espaço aéreo ou do suqsolo
só se -torna:rá_Qe_cessária quando_de sua utilização resultar
Prejuízo patrimonial do proprietário do solo.
. ~ .
.
§ 2• Os bens do domínio dos Estados, MuntCiptos, Dtstrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela
União, e os dos MunicípiOS pelos Estados, mas, em qualquer
caso, ao ato deverá preceder_ autorização legislativa.
§ 3• É vedada a desapropriação pelos Estados, Distrito
Federal Territórios e Municípios de ações, cotas e direitos
.---represe~tativos do capi~al de instituiçõeS e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do Governo :r:ederal ~
se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prév13 autortzação, por decreto do Presidente da República.
Art. 3'-' Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções
delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato.
Art. 4~ A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que s~ destina,
e as zonas que: se valorizarem extrordinariamente, em conseqüência da realização do_serviço. Em qualquer caso, a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionado-se quaís as indispensáveis à continuaÇão da obra e as
que se destinam à revenda.
Art. 59 Consideram-se casos de utilidade pública:
a) a segurança nacional;

b) a defesa do Estado;
c)- o socorro público em caso de calamidade;

d) a salubridade pública;
e) a criação e melhoramentos de centros de população,

seu abasteciip.ento regular de meios de subsistência;
O o aproveitamento- industrial das minas e das jazidas
minerais, das águas e da energia hidráulica;
g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração,
casas de saúde, clínicas, estações de clima e fon~es medicinais;
h) a ~loração ou a conservação_ dos serviços públicos;
i) a _abe_rtura, conservação e melhoramento de vias ou
logradouros públicos; a execução- ·de planos de urbanização,
o loteamento de terreno,. edificados ou não, para sua melhor
utilização económica, higiênica ou estética; -a constrUção -ou
ampliação de distritos industriais;
j) o funcionamento· dos meios de transporte coletivo;
-- k) a preservação e- conservação dos monumentos históricos, e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos
ou rurais, bem como as medidas necessárias a inanter-lhes
a realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou caracteríSticos e,
ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dota· _
dos pela natureza;
_
I) a preservação e a conservação adequada de arquivos,
--' documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artís.................•.... ~.........,.~..,.....__...,.....,..~_,_....,. ..,.A.·-·-~-~·,.····-.,.---.--..,.--.,~-·- --- tico;
m) a construção de edifícios ptíblicos, monumentos comemorativos e cemitérios;
DECRETO-LEI N' 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941
n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso
Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública para aeronaves;
das disposições preliminares.
o) a reedição ou -divulga-ção de obra ou invento de natu~
-·
Art. 19 A desapropriação por utilidade pública, regu- reza científiCa, artística Ou literária;
p) os demais casos previstos por leis especiais.
larMse-á por esta lei, em todo o território nacion-al.
§ 1• A cosntrução ou ampliação de distritos industriais,
Art. 2• Mediante declaração de utilidade pública todos
os bens poderão ser desapropriados, pela UniãO~ pelos Esta- de que trata a alínea i do caput deste artigo? inclui o loteamento
das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividaçles
-dos, Municípios, Distrito Federal e TettitóriOs.
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correlatas, bem como a revenda ou_ locação_ dos respectivos
lotes a empresas previamente qualificadas.
§ 2" A efetivação da desapropriação para fins de criação
ou ampliação de distritos industriais depende de aprovação,
prévia e expressa, pelo Poder Público_competente, do respec_
tivo projeto de implantação.
Art. 6~ A declaração de utilidade pública far-se-á por
decreto do Presidente da República, Governador, Interventor
ou Prefeíto.
Art. 7~ Declarada de_ utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição~ ao auxflio de força policial.
Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder,
cabe indenização por perdas_ e danos, sem prejuízo da ação
penal.
Art. 8"' O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa
da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efctivação. _
___
Art. 9" Ao Poder Judiciário é vedrido, no processo de
desapropriação. decidir se se verificam ou não os caSos de
utilidade pública.
Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo_o_u intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos,
contados da expedição do respectivo decreto e fiQdos os quais
este caducará.
Neste caso, somente decorrido um ano. poderá ser o
mesmo bem objeto de nova declaração.
Do Processo Judicial

Art. 11. A ação, quando a União for _autora, seiá próposta no Distrito Federal ou no foro_ da. Çapital do Estado
onde for domiciliado o_ réu, perante o juízo privatívo, se houver, sendo autor _o outro. no foro da situação dQS. .beJl$. ·
Art. 12. __Somente os juízes_qUe tiverem garáiltia de vitaIiciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencim~;ntos
poderão conhecer dos processos_ de desapropriação.
Art. 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos
no Código de Processo Civil, conterá a oferta_ do preço e
será instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal
oficial que houver publicado o decreto de desapropriação-,
ou cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição
dos bens e suas confrontações.
Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos. de réis, dispensam-se os autos suplementares.
Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um
perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico; para
proceder à avaliação dos bens. ·
Parágrafo único. O autor e_o réu poderão indicarassistente téc_pico do peritu..
Art. 15. , se· o.expropriante alegar UrgêõCia- e depositar
quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código
de Processo Civil, o juiz mandará imiti-Io provisoriamente
na posse dos bens.
.
.
_
§ 1"' A imissão provisória poderá ser feita, independentemente da citação do_réu, mediante o depósito:
a) do, preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte)
vezes o valor locativo, caso o imóvel estej~ sujeito ao imposto
predial;
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes- 6 valor
locativo, estando o im_ó_Vel sujeito ao ini:posto predial e sendo
menor o preço oferecido;
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c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento
do imposto territorial, urbano ou rural, caso· o referido valor
tenha sido atualizado no ano fiscal iritediatamente anteripr;
d) não tendo havido a atualização a que se refere o incisO
c, o juiz fixará, independente de avaliação, a importância
do depósito, tendo em vista a época em que houver sido
fixado originariamente O valor cadastral e a valorizaçào ou
desvalorização posterior do imóVel.
-§_ 2 9 A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expfopriarite a requerer a imissãú provisória
dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.
§ 39 Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior,
será concedida a imissão proViSória.
·
Art. 16. _ -~ citação far-se-á por mandado na pessoa do
proprietário dos bens: a do marido dispensa a da mulher;
a de um sócio, ou administrador, a dos_ _demais quando o
bem pertencer à sociedade; a do administrador da coisa, no
caso de condomínio exceto de edifício de apartamento consti-tUindo cada um propriedade autónoma, a dos demais condóminos e a do inventariante, e _se não houver a do cônjuge,
herdeiro ou legatório detento"r d~ _herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólío.
Parágrafo único. Quando não_ encontrar o dtando, mas
ciente de que se encontra no território da jurisdição do juiZ,
·o_ oficial portador do mandado marcará desde logo hora certa
pã:ra a citação ao fim de 48 horas, independentemente de
nova diligência qu despacho.
Art. 17. Qugndo a ação hão for PropOSta rio fOra do
domicílio ou da residência do réu, a citação far-se:.á pOr preca~
tória se o· mesmo estiver em_!_ugar certo fora do territóriO
da jurisdição do juii.
Art. 18. A citação far-se-á por edital se 0 citando não
for conhecido ou estiver em lugar ignorado, inceito ou-ii:taCes.::
sível ou ainda no estrangeiro o que dois oficiais do juízo certifi~
carão.
·-- _Art. 19. Feita a citação .:i:"causa·seguirâ-coni 0 rito Ordinário.
Art. 20. A contestação s6 poderá ·versar sobre vício
do processo judicial ou impugnação do preço, qualquer outra
questão deverá ser decidida por ação direta.
--Art. 21.- A ínstàricia não se interrompe-.No--CC:lsO- (ie"
falecimento do réu, ou perda de sua caPã.cidade _civil o juiz,
- logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador _à lide,
até que se habilite 0 interessado.
-Parágrafo único. Os atOS -p-rãticados da data do faleciinentõ ou -perda da capacidade à investidura do curador à
lide poderão ser ratificados ou impugnados por ele, ou pelo
representante do espólio, ou do incapaz.
.
. Art. 22. Havendo concordância sobre o pr~o. o juiZ
o-homologará por sentença no despacho saneador.
Art. 23. _Findo _o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pel() menos antes
da _audiência de instrução e julgamento.
§ 1~" a·perito p-oaera requisitar dàs autoridades públicas
os· ·esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários· à elaboração do laudo, e deverá indicar ·nele, entre
otitras:circunstâncias atendíveis para a fixação da indenização,
as enumeradas no art. 27.
Ser-lhe-ão abonadas corno custas as despesas com certidões e a arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar
ao laudo.
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§ 2"' Antes de -proferido o despacho saneador, poderá
o perito solicitar prazo especial para apresentação Uo laudo.
Art._ 24. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade d.o Código de Processo CiVil. Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da
indenização-.
Parágrafo único. Se não_ se julgar habilitado a deocidir
o juiz designará desde logo outra audiência que s~ reã.lizará
dentro de dez dias a -fim de publicar a sentença.
-Art. 25. O priõ.cipal e os acessórioS serão-computados
em parcelas autónomas.
Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módica
para desmonte e transporte de maquinismos instalados e em
funcionamento.
_
Art. 26. No valor da indcnização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão direitos de terceiros
contra o expropriado.
§ 19 Serão atendidas as benfeitorias neceSS~rias feitas
após a desapropriação; as ú-teis qUando feitas com autoriza-ção
do expropriante.
__
§ 2 9 Decorrido prazo superior a tim ãnO a~ partir- da
avaliação, o juiz ou Tribunal, antes da decisão fi.03l, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice
que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu conven_cimento e deverá atender, especialmente,
à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisiÇão
e interesse que deles aufere o proprietário a sua situação,
estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da
mesma espécie, nos últimos Cinco anos .e à va_loriza,ção ou
depreciação da área remanescente, pertencente ao réu.
§ 19 A se tenção que fixar o valor da indenização quando
este for superior ao preço oferecido condenará .o desapropriante a pagar honorários de advogado sobre o valor da
diferença.
.
§ 29 A transmissão da propriedade decorrente _ik desapropriação amigável ou judicial, não ficará sujeita ao iniposto
_
-____ ·-- __ _
de lucro _imobiliário,
Art. 28. Da sentença que fixar o. preço da _m_odemi~
zação caberá apelação com ef~ito simplesmente. de.volutívo
quando interposta pelo expropriado. e com ambos os efeitos
quando o for pelo expropriante.
- --- -'~' ____ , __
§ 19 O. juiz recorrerá: ex officio quando condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro. da oferecida.
§ 29 Nas causas de valor igual ou inferior a_ dois çontos
de réis observar-se-à o disposto no art. 839 do Código de
Processo Civil.
-·
. .
Art. 2g. Efeutado o pagamento ou a consignação expedir-se-á em favor_d_o_expropriante mandado de_imissão de
posse, valendo a sentença como titulo hábil para transcrição
no registro de imóveis.
·
_ .- _
. ~
Art. 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário pelo vencido, ou
em proporção. na forma da lei.
o··

-.

_

•

--_,

-

Disposições Fmais

Art. 31. Ficam sub-rogados no preço quaisquer ónus
ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.

Arto 320

O pagamento do preço será· prévio e em di-

nheiro.

Art. 33o O depósito do preço fixado por sentença à
disposição do juiz da causa é considerado pagamento prévio
da indenização.
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§ 1" O depósito far-se-á nO ~anco do Brasil. ou onde
este não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz.
- - § zo O désãj:ifõpriádo ainda que discorde do_ preço oferecido do arbitrado ou fixado. pela sentença. poderá levantar
até 80% (oitenta por cento) do depósito ft!itõ -para o fim
previsto· neste-e rto art. 15, observado o processo estabelecido
no·art. 34.
Art.- 34. O levantamento do preço ser3 d-efiiiâO- m-e.:
diante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais
_que recaiam sobre o bem expropriado e publicação" de editais.
com o prazo de dez dias, para conhecimento de terceiros.
Parágrafo único. Se o juiz vei:ifiCar"qUe lfá dúvida ftihdada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada
aos interessados a ação própria para disputá-lo.
Art. 35. Os _bens expropriados, uma vez incorporados
à Fazenda Pública não podem ser objeto de reivindi~ção,
aiqda que fundada em nulidade do processo de desapropria~
ção. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em per·
das e danos.
Art. 36. É permitida a ocupação teffiporárTã.o qUe sel-á
indenizada, afinal, por ação própria, dos terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização.
O eXpropriánte piestará cau·ção, quando exigida.
_~-- _Art: 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordlnariament~ em sua destinação económica pela desapropriação
das áreas contíguas terá direito a reclamar perdas e danos
do expropriante.
Art. 38. O réu responderá perante terceiros e p·or·ação
própria, pela omissão e sonegação de .quaisquer informações
que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento da indenização.
Art. 39. A ação de desapropriaçãO pOde Ser proposta
durante as féri"ãS fo.Tenses, e -não se interroinpe· pela superveniência destas.
_
_
Art. 40. -O expropriante Poderá constituir servidões,
mediante idenização na forma desta lei.
···
Art. 41. As disposiÇões desta lei aplicam-se aoS processos de desapropriação em crifso. não se permitindo depois
de sua vigência õUtrOs.fefriiós e-atoS aJérit dos por ela admitidos, nem o seu processamento por fOrma diverSa da que por
ela_é regulada.
Art. 42. No que esta lei for omissa aplica-se o Códígo
de Processo Civil.
Art. 43. Esta rei entrará em vigor dez di3.s depOis de
publicada, no Distrito Federal, e trinta dias nos Estados e
Territórios do Acre; revogadas as disposições em contrário.
•

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
C'-· Coo oooooooo oooo000- 0o000000 1-iTui::civiioo ooooOoooo'"ooooooooooooo,oo-o ·
Da Ordem Económica e Financeira

------o--oo--oo--O-oo _______ ooocAPíTüLõ_ii_________ ooo------------------

na Política Urbana
Art. 183. Aquele .que possuir como .su.a_ área urbana
de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,
iniriterrUptainente e sem oposição utilizando-a para sua mora-
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dia ou de sua familia, adquirir~Ihe-á o domínio, desde que
não seja proprietãriõ de outro imóvel_ urbano ou rural._
§ 1"' O títUlo de domínio e a concessão _de__ uso serão
conferidos ao homem ou a mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2~" Esse direito--não Será -reeoribecido ao meSmO_poSsuidor mais de uma vez.
·
§ 39 OsJmóVéis públicOs não serão adquiridos pOr USU-
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o caso de preterimento de seu direito de precedência, o seqüestro da quantia necessária à s~tisfação do d~IJ_jt9.
..'" ...... .............. ·- ·-- ...,...... ... ... '.. ... ................:. ... .
-

~·

•,~-~

·-·-~

_

_

~

LEI N' 4.132- DE 10 DE SETEMBRO DE 1962
Ó~fim~ os ~sOS de: d_es3propriação por interesse so·
cial e dispõe sobre sua

aplicação~

Art. _V. -A- desapropriação por interesse sOcial será decapião.
~tetada para promover a justa distribuição da propriedade
ou-cõndici<inar o seu uso aó bem-estar na forma do art. 147
······A.;;_-·i"ss·:···sã~-i~~~~-~·;;;;~i;~d~-d~~~p~~p;i~·ã;;-pa-~;·rms
d.a _Constituição FederaL - ---- --de reforma agrária:
.· - -· ·
-·
Art. 2" Considera-Se de interesse Sociál:
I - a pequena e média propriedade rurãt--3Ssím ·aefíriída
_I ..,.,..,.._o aproveitamento de todo bem improdutivo ou e-XplOem lei, desde que seu proprietário não possua outra;
rado sem correspondência com as necessidades de habit_ação,
II- a propriedade produtiva.
trabalho e consumo dos centros de população a que deve
Parágrafo úniCO. ·A-lei garantirá tratanl-erito esp·ecial à
propriedade produtiva e fixará ri.Ofm-as para o cumprím-eàtO - ou possa suprir por seu destino .econômico_:
I I - a instalação ou a intensificação das culturas na-s áreas
dos requisitos relativos à sua função social.
em cuja exploração não se obedeça a plano de zoneamento
Art. 186. A função social é cumprida quando_ aproprieagrícola. (Vetado);
dade rural atende, simultaneamente, segundo critérioS e graus
III- o estabelecimento e a manutenção de colôniªs ou
de exigências- estabelecrctos em lei, aos seguintes-requisitoS:
cooperativa de povoamento e trabalho agrícola;
I - aproveitamento racíori.al e adequado;
IV- a manutenção de posseiros em terrenos urbanos
I I - utilização adequada dos recursos naturais__disponíonde, com a tolerância expressa ou t_ácjta do proprietário,
veis e preservação do meio ambiente;
tenham construído sua habitação formando núcleos _residenIII- observância das disposições que regulam as relações
ciais de maís de 10 (dez) famílias;
de trabalho;
V- a construção de casas populares;
IV- exploração que favoreça o bem-esta_r dos proprieVI- as terras e aguas suscetiveis de valorização extraortáriOs e dos trabalhadores.
__ _ dinária, pela conclusão. de obras e_ serviços públicos, notada... ~ ......... ···-··~······· ··························~·-~···--~·~············
mente de saneamento, portos, transporte, eletrificação, arma....................... ...,.. ........... "'"···· ......._... ... , ... .,._... : .. "'"Zehaffientode água e frrigação, no caso em que não sejam
ditas áreas socialmente aproveitadas;
VII- a proteção do solo' e a preservação de_ cursos e
CONSTITUIÇÃO
mananciãiS de água e de reservas florestais.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
§ 1' O disposto no item I deste artigo só se aplicará
1988
nos casos de bens retirados de produção ou tratando-se de
TITuLOJV
imóveiS ·rurais cuja produção, por ineficientemente exploraDa Organização dos Poderes
c:lC!~1 seja inferior à ,média da região, atendidas as condições
naturais do seu solo e sua situaçã9 _em_ r~l~Ç~9: ~Qs_ mercados~
§ 2" As ,necessidades de habitação, trabalho e consumo
CAPÍTULO III
serão apuradas anualmente segundo a conjuntura e condições
Do Poder Judiciário
econõmi,cas locaiS~,cabendo o seu estudo e verificação às aUtoSEÇÃO f
ridades encarregadas de velar pelO bem~estar e pelo abasteciDisposições G~rais
mento das respectivas populações.
.
__
Art. 3."- __Q.exproptiante tem -o prazo de 2 (dois) anos,
······Ã·~.-··ioo:···~r~;;~Çã~·ct~~--~;é·ciii~~-;;~·~;·;~~~;~·~ii;;;;;. a partir da decretação dé\ desapropriação por interesse socai,
tícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal Estadual para efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências
. ou M~nicipal, em virtude de sentença judiciária,' Iar:.se-ão de aproveitamento do bem expropriado.
P~rágrafo único. (Vetadu}. .
_
.
exclus1v~mente na ordem cronológica de apresentação dos
Art. 49 Os bens desaproPriados serão objeio de ve"nda
precatónos e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias ou locação a quem estiver em condições de dar~lhes a destinação social prevista_.
e nos créditos adicionais abertos para este fim. _:__ _ _
Art. 5" No que esta lei for omissa aplicam-se as normas
§ 19 É obrigatória a inclusão, no orçamento das entida_des de d~r~ito- público, de verba necessária aO pagaffientO legais que regulam a desapropriação por unidade pública,
de seus deb1tos constan_te_s de precatórios judiciários, apresen- inclusive no tocante ao processo e à justa indenização devida
tados até 1P de julho, data em que terão atualizados seus ao proprietário. Art. 6» __ Revogam-se as _disposições em contrário.
valores, fazend_o-se o pagamento até o final d_o exercício seguinte.
(À Comissão de Ü?nstituiçãó, Ju~tiça !- C_i~~dania)
§ 29 As dotações orçamentárias e os créditos abertos
serão consignados ao Poder Judiciário, recolhendO-se as imO SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) . - O Expeport~ncias respectivas à repaitição competerite, cabendo ao
diente lido vai à pub1icação.
Pre~dente do Tribunal_ que proferir a decisão exeqüenda deSobre a mesa, projeto de_ lei que será lido pelo Sr. 1~
tennm~r o pagam-ent?,_~~~'!-~4o ~sp~ssibilidades.do _depósito,
e autonzar, ·a requenmento de credor e exclusivamente para Secretário.
~-··

··~·

·~·.

-
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É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 99, DE 1992
Revoga o Decreto~ Lei n~ 857- de 11 de setembro
de 1969, e estipula novos parâmefros para contratos,
títulos e obrigações exeqüíVeis no Brasil.
O Congresso Nadoilai decreta:
Art. P Os contat6s, tíit.ilos e -quaisquer dOcUiiíi:mtos,
bem como as obrigações exeqUíveis no BraSil;-serao-·expreSsõS
em moeda corrente nacional, admitida a equivalênCíã-à moeda
estrangeira ou ao ouro, segundo a cotação das bolsas de mercadorias.
Art. 2"' Poderão ser pactuados em moeda -estrangeira:
I - Os contrato·s e títulos referentes a importação oU
exportação de mercadorias;
II_- Os c~ntratos de fíilatlciá'rtiento o{t de-prestaçãO de
garantias relativos às operações de exportação de bens de
produção nacional vendidos a crédito para o exterior;
III- Os contratos de compra e venda de câmbio, em
geral;
IV- Os empréstimos e quaisquer oUtras obrigações Cujo
credor ou devedor seja pessoa residente e dorriiciliada no
exterior, eXcetiiados os contratos de locação de imóveis situados no território nacional;
~ V_- Os contratos que tenham por objeto a CéSiúlo, transferencra, delegação, assunção ou modificaÇã_o das obrigações
re~erídas no item anterior, ainda que as partes contratantes
seJam pessoas r~identes ou _ domiciliadas no País;
VI- Os permitidos pela legislação em
ou aqueles
_
que, em razão de sua especificidade, devam sê-lo.
Art. 3o No caso de rescisão judiciã.l ou extrajudicial de
contratos a que se refere o item I, do art. 2':>, desta lei, os
pagamentos decorrentes do acerto entre as partes, ou_ de execuç_ão de sentença judicial, subordinam-se aos postulados da
. - .
legtslação de câmbio vigeilte.
Art. -49 Ficam revogados o Decreto-Lei n~> 8.57, -de--ii
de setembro· de 1969, e as demais disposições em contráriOmantida a exceção do§ 19 , do art. 947, do Código CiVil.
'
Art. 59 Esta leí entrará em vigor ria cf.aút_ -a-e su;:t fm-bli~cação.
· ···
·
·

vigor

Justificação
O Decreto-Lei n~>857, de 11 de setembro de i%9 l)3.ixado
pela Junta Militar,' foi publicado no Diário Oficial da União
de 12 de setembro de 1969 e retificado através do DOU de
30 de setembro de 1969.
_
O texto do referido diploma legal consolidoU-e -atteí-OU
a l_egislação ~obre moeda e pagamento de obrigações exeqüíveJs n-o BrasiL
Cuida da indexação da economia, de questões de nulidade, situações contratuais, títulos, obrigações, cláusula _ouro,
moeda estrangeira.
'
Em verdade, considera nulos os ·contratos e obrigaçõeS
em moeda estrangeira ou que estipulam pagamento em ouro
(cláusula ouro), exceto os que, pela sua natureza assim o
~xija e que, por isso mesm-o·, ·estãO tnan-tidos no pr~ente proJeto.
Cumpre- esclarecer que, excetuada a Lei n~> 28 de -15de fevereiro de 1935, a vedação advém de medidas adotadas
pela legislação do Gove-rno ProVisóriO e ·ao -EStiidO"NOvO:
As restrições imposta-s-Constituem Irúei"Venção do Estado
e excessivo controle do câmbio e, além do mais-, exacerba
indevida intromissão no direitO contratual.

· Julho de 1992

No mom_ento em q1,1e_ o__ govern<?~ preconiza, defende e
incentiva o retraimento da participação- estatal na atividade
econômica, nada mais justo do que facilitar os meios, flexibilizando normas.
Abre-se, ademais, caminho para o fortalecimento da economia de mercado, da adoção d_e princípios liberais, inibindo
medidas excessivamente intervencionistáS_e con_tribuindo para
~ efetiva redução da intromissão indevida em assuntos que
somente à sociedade cabe conduzir.
O art. 1" do presente projeto de lei põe fim à nulidade
das obrigações pactuadas em moeda estrangeira ou em ouro,
estabelecendo a permissão para que sirvam de parâmetro para
contr~tos exeqüíveis no País.
.
- E interessante observar que não está sendo admitido que
os pagamentos sejam efetuados em moeda estrangeira ou em
ouro, mas, apenas, que possam servir como fatores de equivalência.
O árt. 29 é que, à semelhança da legislação an_terior,
admite, claramente, os casos em que a moeda de outro país
deve prevalecer. Não foi revigorado o seu parágrafo único
que estabelece a obrigatoriedade de registro no Banco Central
do Brasil, dos contratos de locação de bens móveis em moeda
que !'ão seja a brasileira. Acredito que seja ínfimO o número
de locações registradas no Banco Central e, muito provavelmente, as que foram ajustadas em dólar, por exemplo, não
constarão do contrato, em tais condições.
Além de tudo isso, ninguém duvidará que é incomensurável, pelo Banco Centrãl do Brasil, a quantidade de operações em moeda estrangeira existentes no Bra-sil -que escapam
ao controle das autoridades competentes.
Posso, finalmente, asseguaracque, ao nos libertar da indexação, a disposição ora proposta representa a péispectiva
de um golpe mortal na inflação e um decréscimo significativo
nas elevadas taxas_de juros submetidos ao mercado.
Sala das Sessões, 6 de julho de 1992. -Senador HugoNapoleão.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N•857,
DE 11 DE SETEMBRO DE 1969
Consolid~ e _altera~ legislação sobre moeda de pagamento de obrigações exeqüíveis no Brasil.
Art. 29 Não se aplicam as disposições dç:> artigo anterior:
I - aos contratos e títulos referentes à importação ou
exportação de mercadorias.
_ _
_

(A"-ê~~-i~;ã~ ·d~ A;;~-~~~; ·e~~~ó~.i~~~- ~ ·d~~t~ã~-t~~;,;t~~ii~~-. J--

o SR. PRESIDENTE (Mauro Beoevides)_- O_ projeto
que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comís-Sáo
competente.
- Há oi-adores illscritos~
concedo a palavra ao primeiro orador inS~rit~~ o -nob~e
Senador António Mariz.
O SR. ANTÓNIO MARIZ (PMDB - PB. Pronuncia o
Seguinte discurso. Sem revisão do or:ado_r:._) --Sr. Presidente,
Srs: Senadores, a Universidade Federal da Paraíba, através
da sua comunidade universitári~. está m.obilii:~da, _em p-é de
guerra diante do conflito gerado pela recusa do Ministério
da Educação em aceitar a lista sêxtupla, a este encaminhada,
para a designação do novo reitor.

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Alega o Ministério que os conselho~ superiores da uni ver~

sidade desobedeceram a legislação específiCa que estabelece
critérios para a designa:Çãõ-dos nomes.
Tal ponto de vista é contestado pela universidade e. sobre~
tudo. pelas entidades representativas da comunidade universitária.
-- - -~
Quero iniciar meu pronunciamento pela leitura da nota
que tais entidades divulgaram e que está assim redigida:
.. A ÍNTEGRA DA NOTA:

As entidades representativas dos segmentos integrantes da comunidade universitária da UFPB, estudantes. funcionários e professores vêm. publicamente.
apresentar seu posicionamento em relação à devolução
da lista sêxtupla para nomeção do. Reitor de nossa universidade, amplamente veiculadas pela imprensa local:
1) É inadmissível a atitude do MEC_de_r~epassar
à imprensa, ofteíãlmente, através-de seu assessor, informações de tal gravidade sem ·que antes tenha havido
um conrato com qualquer instância da UFPB. Até
o presente momento, de acordo_ com declarações do
prório Reitor, Prof. Antônio SObrinho, não foi encarttínhado, pelo MEC, nenhum documento à UFPB que
relatasse a decisão do_ Sr. MiniStro. CoQ{ígura-se,_ assim, mais um desrespeito à iiiSiituição universitária que
reforça as atitudes que vêm sendo sistematicamente
adotadas pelo governo. Vale ressaltar, acima de-tudo,
o procedimento correto da imprensa que, de posse da
inforrttãção, repassou-a imediatamente à opinião pública e busca investigar seus desdobramentos, .
_
2) O conteúdo do parecer exafado pelo consultor
jurídico -interino do MEC, Dr. Moisés_Teixeira de
Araújo, para caracteriZar os. "vfcios ínstáveiS'~ _na preparação da lista sêxtupla para Reitor da UFPB parte
-de um sofisma.
A legislação- vig~~te ~ordinária e ã- Constituição
Federal que estabelece o institUtO de autonomia universitária ____:não impede de modo nenhum que o Colégio
Eleitoral defina parâmetros norteadores para suas deliberações. No caso da UFPB, o Colégio Eleitoral estabeleceu, inequivocamente, como um desses parâmetros
o critério da legitimidade.
_
3) O critériO da legitimidade, essençial para as
entidades representativas, está, ao nosso ver' no pro~
cesso em pauta, integralmente respaldado na legislação
vigente. Desse modo, nossas ações no episõdio terão
como objetivo fundamental estabelecer meCanismos,
no seio da comunidade universitáfia-e-·na- socredãde
em geral, para preservá-lo. Nesse sentido? ainda, reafirmamos nossa postulação por uma legislação que estabelaça o esgotamento do processo sucessório para Reitor
no interior da própria- i"nStitU:iÇãO- de ensino superiOr
visando exatamente a garantir sem riscos a sua obser-vância.
4) Entendemos que qualquer iniciativa pã:ra defender a posição ·estabelecida pelo Colégio Eleitoral da
UFPB deve, necessariamente, ser refõi:Çaâã por-deliberações no mesmo sentido dos ConSelhos que o integram
- enquanto Colégios ou instâncias- inQ~pendenteS -_
pelo fato de serem os mesmos os órgãoS máXíriiOS -de
deliberação de nossa instituição. Ao nOSsO- Ver, ·qualquer solução que prescinda dessa etapa corre o risco
de demonstrar-se equivocada, principalmente se considerarmos a atuação história dos órgãos nomartivos do
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sistema educacional brasileiro. Assim. comunicamos
que em nosso próximo contato com o Reitor, encam{nharemos uma solicitaçãO de convocação para os órgãos colegiados superiores e conclamamos os Senhores
Conselheiros _dos Cooss;:lhos Universitários. Erisino.
---Pesquisa e Extensão e Curador a se mobilizarem para
que a_ reunião, necessária. yenha a ocorre. r, efetiva~
_
mente. .
.
5) Fiiialmente, informamos à sociedade paraibana
em geral e à comunidade universitária em particular
a deflagração de um processo de mobilização em defesa
da lista sêxtupla elaborada pelo Colégio Eleitoral por
segmento e por local de trabalho que nesta etapa inicial
terá seu ponto culminante na realização de uma Assembléia Geral Conjunta de estudantes, funcionáriose professores, no Campus I, com representação dos outros
Campus, no .dia 9 de julho, s~ feira pela manhã. Erri
defesa da legitimidade! A lista é legal e legítima! Pela
r:~omeçaão do 1" da lista! João Pessoa, 19 de julho de
1992. DCE/UFPB, SINTESPB,ADUCISSind,
ADUFPB.CG/SSind, ADUFPB-JP/SSind,ADUFPBPatos/SSin<:l."
Assim, Sr. Presidente, o Ministério da Educação e Cultura, ao insurgir-se contra a indicação dos Conselhos, cria conflit_o absolutamente desnecessário _e, sobretudo, sem fundamento legal ou constitucional.
A Universidade indicara ao Sr. Ministro, para deCisão
do Senhor Presidente da República, uma lista encabeçada
p~lo Professor NeroaldoPontes Azevedo, professor do Departamento de Línguas CláSsicas e Vernáculas, ex-Diretor do
Centro de CiênciaS H~manas e Letras da Universidade, doutor
em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo.
-os demais nomes:........:.. Antônio Augusto Almeida, AI bani ta
Guerra Araújo, João Medeiros, Maria Tereza de Mello Barreto Campello e Jo_ão__ Modesto Filho --são ~odos professores
qualificados por seus títulos, tendo a unanimidade formação
pós-acadêmica; a maioria deles é titular de doutorado, quando
não de mestrado, preenchendo. portanto, as exigências presumíveis para o exercício do alto cargo de reitor.
Nada justifica a atitude asSumida pelo Sr. Ministx:o. Quando examinam-se situações seme_lh_antes, v~ri:fica-se que foi outra a deliberação tomada no Miriístério. Assim, em processos
recentes, foram nomeados reitores das Universidades do Espírito Santo, de Uberlândia, de Santa Catarina, de Pernambuco,
utiliza~do-Se o m(_!smo processo de consUlta préVia à comunidade, universitária. O que está em fógo fundament~l. Sr.
P~esidente, é ojeriza, à aversao do Ministério à partiCipação
COínunitária. Não admite o Sr. Ministro que estudantes, professores, fundonários, sejam ouvidos para a elaboração dessas
listas.
O que ocorreu na Pãraíba-é a r~petição·de um processo
amplamente disseminado por todo o País. Não tem sido diversa a- fOrma pela qlihl os Conselhos universitários indicam as
listas sêxtuplas nas demais unidades federadas. No caso específico- da Paraíba, os dois últimos reitores, o atual e o que
ante~e4eu, foram da mesma forma_objeto de consulta plebiscitária à universidade. Estuãánte-s, professores, funcionários,
preliminarmante votaram e'in relação às indiGaç_ões. O canse- .
lho é livre, evidentemente, para estabelecer processos de deliberação. É evidente que um conselho formado por 90 membros, por 90 íntegrarites, há de estabelecer algum critério para
deliberar. Nada obsta que esse critério seja-ã corisulta plebiscitária.
-- - -- -----
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Alega agora- o Ministério, através do parecer Citado na
nota que acabo de ler, que essa decisão contraiiaría ã legislação
em vigor,-o-que é absolutamente falso. Nada indica-essa con~
tradição entre a decisão tomada e a lei.A escolha dos reitores- e_stá regida pelo ârt. 16- da Lei
n• 5.540, de novembro de 1968, com a redaçãu dada pela
Lei n• 6.420, de 3 de junho de 1977. COmo· se vê, "trata-se
de legislação que não é tão recente, que já vigora=.p-elos menos
há 15 anos e que vem sendo cumprida, vem sendo posta em
prática.
_ _
No caso da Universidade Federal da Paraíba, como disse,
OS doiS últimos reitores foram indicad9~_ pelo mcisffio' Critério
de agora. Ora, modou o Ministro da Educação, mas não
mudaram as leis. As leis são as mesmas.- ~ntão~ _porque essas
leis eram-compatíveiS com o processo" plebiscitário há_ quatro
anos atrás e já não -o- ·são mais? Por que esse processo seria
inConipatível com- as- leis? É evidente o abuso, é_ ~vid~nte
o espírito autoritário que se eScónde por trás desse parecer,
que é lamentavelmente endossado pelo Sr. _Ministro da Educação. Diz um dos ex.:.reitõtes-, -José Jackson Carvalho, que o
próprio Ministrá José Goldemberg, por ocasião da sua indicação para reitor da Universida,de de São __ PaUlo, a USP, teria
sido, ele também, objeto de_ cons_ulta semelhante. E é assim,
inegavelmente, que têm procedido as universidadeS. Não se
justifica, não- se explica a atitUde arbitrária, que vem- de ser
assumida pelo Senhor Ministro, ao devolver a lista sêxtupla.
E ao devolvê-la de forma deselegante, de forma, eu diria
mesmo, grosseira em relação aos órgãos colegiados da universidades, posto que antes cj_ue a feitoria reCebesSe qlialijuer
comunicação~ já a informação era passada aos órgãos da imprensa, surpreendendo a toda a comunidade da UFPB.
O Senhor Ministro, em artigo que publicou na imprensa
parai bana; deixa transparecer os seus preco-nceitos; a:sua: visá-o
distorcida da universidade, a opinião desairosa para o corpo
docente das universidades brasileir-as.
-O Ministro pretendia resj:ronder a artigo, igualmeDie_publicado no Correio da Paraíba; de autoria do Senador Humberto Lucena, que denunciava os preparativos pata o desres':'
peito à decisão dos órgãos colegiados. Em resposta ao Senador
Humberto Lucena, o Ministro refere-se ao processo-de escolha
dizendo que o voto plebiscitário, ou o Voto direto, seria -inCompatível com a indicação de reitores, e se adapta mliit(f bem
para se escolher Prefeito, Governador, Deputado ou Senador.
Diz S. Ex~:

"Para aplicar bem tais recuros -isto é, Os recursos
das universidades-, é preciso que a direção das universidades, e principalmente seus Reitores, sejam competentes, tanto do ponto de vista aca,dêmico, como do
ponto de vita gerencial. É por isso que a eleição popular
não é o melhor meio de esplha destes dirigentes, diferentemente da eleição de um prefeito, governador, deputado ou senador. Um. mun.icípio- continua o Ministro- elege o prefeito pelo voto direto, porque a função
desse dirigente é servir aos interesses da comunidade
que o elegeu.
E eu digo: a do reitor não seria a mesma? Essa
não é a função de um reitor - responde o Ministro
-,o qual não deve dirigir a universidade para atender
aos desejps de alunos, professores_ e_ funcionários, embora seja esta a~ pretensão dos sindicatos: -- Um reitor deve dirigir a instituição- pela qual é
responsável no sentido de p_rornover os intereses· d.o
ensino, da pesquisa e da prestação de serviços ... "
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:Ê de fato uma opinião supreendente, uma opinião que
choca, porque parte do pressuposto de que o corpo discente,
os alunos, o alunado de uma universidade, de que os profes-s~t~s._ de que os servidores da unversidade não têm um objetivo comum, que é a eficiência- universitária, qUe é O cumPrimento dos objetivos definidos constitucionalemnte para a universidade brasileira; objetivos que incluem necessariamente
o ensino, a pesquisa e a extensão; objetivoS qüe devem ser
alcançados com a autçmomia. I}_J?,iv~_~sitária, como está dito
no artigo-207 da Constituição Federal, que prevê a autonomia
didáticó-cieritífica;·a autOnomia administrativa, e a autonomiã
de geStao fiilahceifa e patrimonial.
...~ ,__pr~, ~ óbvio que não podem ser contra os objetivos das comunidades univerSi_táriâs, das entidades que representam
essas comunidades. Não é essa, infelizmente, a visão do MiniStro. Mas não fica ar apenas. Ele diz ainda:
- "A lista de seis nomes freqüentemente expressa
o _desejo da comunidade universitária, que pode ser
---e quase sempre é - corporativista." .
Vejam bem, Srs. Senadores, a opinião da comunidade
Uiliver~itária pode s~r -~~e qua~e sempre é -corporativista.
Ora, se é assim, se os professores, ~e ·a comUnidade docente é corporativista; rtâo seria a CO;risulta plebiscitária uma
forma justamente de quebrar o suposto corporativiSmo da
universidade?
-Em que se baseia o MinistrO para -supOr que esse índigit~do _corporatiVismo seria menor tiós Conselhos Superiores
do que emtoda a universidade, em todQ o seu_córpo integrador
de estudantes, funcionáriOs e Professores?
É de fato um julgamento perverSO"trque faz o Sr. Minsitro
da Educação, José Goldemberg, da~ UniverSidades que lhes
530 -SUbordinadas. Se há cOiporatívsri:uJ; jUstamente- por iSS6é que s~ deveria quebrar o monopólio das decisõc_s do_Conse':'
lho, necessatjame!lte restrito, para estendê-la a todos os que
integram a universidade.
Isso seria o óbViO. Na realidade, no caso da Universidade
Federal dã Paraíba: noventi-conselheíros integram eSses Conselhos Superiores~ aqui anteriormente eimmerados. NaP.a, nenhuma razão determina que essa representação de 90 conselheiros possa ter-melhor-discernimeiltO a_o que o conjunto
do corpo docente, do que o conjunto do corpo discente,do
que o conjuntoUos funcionários a-quem se destina_ justamente
á'ã:Ção-da Reitoria, deiitro sempre daquela meta que é a
de cumprir O destino coilstituciOI:lal da universida~e.
Sr_- Presidente, esses 90_conselheiros, algum critério, algUma condição~ algum conceito hão de preestabelecer; algo tem
que ser predisposto para que o Conselho 4e.libere quais são
os rumos e de que maneira eles se definem.
Não haverá consultas entre eles? Não haverá conversações? De que forma foram escolhidos, no passado, os reitores? É, por ventura, o critério da indicação meramente político-partidária? Seria melhor do que a indicação da comunidade? Essa escolha restrita aos Conselhos nã·o corre- como
bem supõe à Ministro- risco maiOr no espírito corportivista,
por ventura existente na universidade?
_É evidente que não há nenhum choque, nenhum conflito
entre a instrução da universidade ao estabelecer a consulta
às comunidades, às entidades representativas e à legislação
qUe foi estrit"amente c~mprida. O que se contérn.nas leis que
regem a indicação da lista sêxtupla foi estritamente cumprido,
nada _foi desobedecido._ Absolutamente nada! Os Cortsdhos
se r<:~u~irain, indicàram a lista, obedeceram a tOd o ritual
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previsto na lei. Não há como, portanto, i-mpugfiá~Ja~ -o--nome
indicado, em primeiro lugar, obteve 70% dos votos da_ com uni~
dade. lsso __d_á bem, _a medida do_ c_onceito, do respeito-, eríl
que o tem essa_comu_nidade.
Por outro lado, não havia e nem há qualquer obrigato-

riedade aos.Conselhos de submeterem-se ao resultado da consulta. E tanto isso é verdad.e que, na votação _dos Co_nselhos,

como consta das Atas que foram enviadas_ ao próprio Ministério, 25 conselheiros não votaram nos nomes_ eleitos pára
o primeiro e segunçlo lugares da lista._ A votação foi s~creta
e nomeinal; o se~to nome da lista teve votação superior ao
primeiro e, finalmente, nenhum do_s seis_ nomes recebeu votação unânime.
- ·
Utilizo essas informações de artigo publicado pelo ex-Reitor Jackson Carnei(Q_de Carvalho. Ex:tr~i-se._çlaí_.,a liberdade
com que_ agem os Çonse.lhos; a consulta prévia _em nada os
obriga, é um simples indicativo, é o sirial do estado de ânimo·,
de espírito da comunidade universitária:. Os ConselhoS: Cumpriram estritamente o que estabelece a legislação específica.
Resta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esperar que essa
decisão_ do Ministéiió; que contraria a jurisprudênchi ali estabelecida, que leva o Ministrá_ Goldemberg-a adotar dois pesos
e. duas medidas, com relação às _u_niversid_ad.e Qe Sant_a Cata-.
rina, de Vitória, de Uberlândia, de Pernambuco ou da Paraíba, resta saber se essa_ atitude reflete um posicionameõ.fõâe
caráter meramente pedagógico, se expr(:!SSa uma posição administrativa, ou, ao cõiltrário, se inClui numa lista qUe seria
absolutamente contestável, numa linha que se poderia classificar de perniciosa; ·qUal seja á -de invalidar a participaç-ão
comunitária, para abrir espaço ao clientelismo político, à interferêcia partidária. É preciso que- se e.sclareça que têm como
alvo, pura e simplesmente a sustentação política do Goyer_no
no Congresso Nacional. Infelizmente, o _que se tem observado
nos últimos tempos, Tio MiniStério da Educação, é lima mUdança de orientação no que diz respéito à_aloca_ção, inclusive,
dos recuros orçamentários. A imprensa tem noticiado fartamente as reuniões co.m governadores, com prefeitos, em que
o -Sr. Ministro se. apresenta como um pródigo distribuidor
de dotações do_orçam.e_n_to, para todos os fins .imagináveis.
Na verdade, venho detectando - assim como a própria imprensa e a opinião pública - não só um_a des_g~.rª-çterização,
do papel do Ministério, como- também um._a_ desfiguração da
pessoa, da imagem do próprio Ministro que, ao _longo de
sua vida atuou como Presidente da SBPC oü _OOiri"ó Reitor
da USP, a considera-ção e o respeito públicos não são ag~ra
verificados na ação prática do Ministério- dá Educação~ "Há,
ao que parece, um processo de desfiguração.
_
Leio, no Correio da Paraíba, esta informação, de certa
forma alarmante, e que se inscreve na linha das preoucupaçaões que acabo de emitir.
"O Ministro da Educação --,.,.José .Goldemberg
- visitará ~C Paraíba no firial deste mês Uoi:"J}al de 3.
de julho) para assinar convênios cm:n _ a_s__ pre"feituras
municipais- no valor de cinqüentá bilhões de cruzeiros,
cujos recursos serão .de~1ii:tad9~~aQ_tr~!nam_ento...d~_pro
fessores, construção de ~saJas_ de_ aula, ct:e_che pré-es- _
colar, equipamentos e escolas profissionãliZaiítes. O
comun_icadQ(oi feitQ_ã.trãvé,s elo Pep~tado Evaldo Gon~
çalves, que esteve ontem no Ministério Ga: Eaucação;
acompanhado de prefeitos da Paraíba, para aConipanhamento de processos e liberação de recrsos· para vários municípios do Estado da Paraíba.

Terça~feira

7 _ 5687

Dos 50 bilhões de cruzeiros que o Ministério da
Educação vai transferir para o estado da Paraíba, por
oc~sião da viSita do Ministro José Goidemberg, 10 bilhões de cruzeiros são resultado do trabalho do Deputado Federal Evaldá Gonçalves, benefidando mais- de
30 prefe_ituras mltriicipã:is· de sua atuação política."
Já no Jornal do Brasil, do dia 30 de maio, vê-se a notícia
da reunião COill qsgoverpadores, em que o Sr. Ministro teria
feito a seguinte declaração:
"Em reunião no Palácio do Planalto o Ministério
estava reparti~do 518 bilhões de cruzeiros, provenientes do_Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da Secretaria Nacional de. Educação Básica. Nessa
oportunidade o Ministro Goldemberg teria declarado:
Os ·govefnadoi-es sairão daqui já com o cheque no bolso . .-'
É esSa nova face do MinistériO da Educação" que realmente espanta, que realmente surpreende e que, de certo
-_
modo, estarrece a opinião pública.
_
É bem verdad_e que o antigo Parlamentar e HiStoriador
inglês, Lord_ Acton, já -dissera que "todo poder corrompe
e "que. ·o poder absoluto corrompe absOiutamCmte". Não se
tr~ta,_certamente, de poder absoluto. Mas se trata do poder.
Es_taria o Mi"nistério da Educação sofrendo esse processo de
erosão nos seus padrões éticas? Pode-se admitir que esse objetiVo eSsencial ao_ põvo brasileiro, o de garãntír a e'dlícação
-~~nha a ser maculado por f~ns subalternos, pela manipu_lação
de quadros politicos, pela construção de esquemas de sustentação_ governamentàt?
Estou _certo de que não, Sr. PÍ-esidente. Por isto trago
aqui essa denúncia, nà expecatativa de que o Ministro José
Gol?-emberg honre_o s.~l:l passa~o -~ resp_eite ~decisão da comunidad_e univerSitária da Paraíba; fãzeildo corn·que seja escohido _o novo Reítor dentre a lista_ sêxtupla que lhe foi encaminhada.
·
Muito obrigado. Era o que tiriha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antônio Mariz, o Sr.
Mmiio Benevides, PreSidente,- deixa a Cadeira da jJresiw
dência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Wilson Martins.
. O SR. WILSON MARTINS (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o País
está.. paralisado, perplexo ante a enxurrada de escândalos.
Em todos os lugares, dos mais humildes aos mais suntuosos,
o assunto não é outro. A modernidade como que passa pela
barbárie. Não é tema este, o da corrupção; novo em nossahistória, mas certamente é nova a sua presença tão sig;nifitante
em nosso cotidiano social.
_Ant~s fosse obra somente da imp~eJ?sa, como querem
acreditar e fazer acreditar alguns. Infelizmente nãO é isto-.
--Já havia alerté!dO, em pronunciamentos ailteriOres, que
·este Go_verno começou mal e certamente acabará do mesmo
jeito.
~ComeçOu ameaçando e atacando as instituições, Em nossa I:listória recente, talvez tenha sido o mais interve-nciOnista.
Em que pese o seu discurso liberal, sua prática foi a da intervenção; atacou a poupança popular, Ii:iterferiu drasticamente
na vida das empresas, quis romper com a Cõristituição em·
vários mori:Ientos, abusou das medidas provisóriãs, e semp-re
t~ve por prática paralisar a vida nacional. A recessão econô- ~.
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mica. exacerhad_a_ por medidas monetárias descabidas. não

teve outro sentido senão o de empobrecer a Nação. impondo
inestirnáve"is sofrimentOs aos mais humildes e desorganizando
mais ainda a economia. cri3.ndo custos econõm.icos e financeiros desne.cessárioS e alimentando ·a infração.
As conseqüêncías "desse desgoverno são sentidas por todos. Agora elas aparecem na forma de escândalos; em outros
mon· :!ntos. virá como ·crise sociã.l, greves· e saques.

l''ão creio que esse será o último_ato escandaloso deste
Falta-lhes base ética e política para transformar
sua trajetória. por issci-some-ntc· a reforça. Mesmo recorrendo
àqueles que antes dizia combate r. mesmo retocando a imagem
de sua administração com a·nom-eã.ção de personalidades sérias
e retorquindo o comportamento moral, não conseguiu o Governo alterar a sua essência.
-- -Se há tendênciaS golpistas hoje no Brasil, isto se deve
primordialmente à at_u_ação do Governo_,_ que teima em não
ouvir o clamor do povo e a permanecer em sua trajet6ria
de prepotênCia e arrOgância.
É dura e penosa a transição democrática. Sem dúvida,
a democracia não é apenas um regime de governo. Antes
de tudo, a democracia é um estado de espírito cívico de uma
nacionalidade. O País deve educar-se à vida demo-crática~
construir, tijolo a tijolo, os alicerces das instituições democráticas, cirrientadas na união do trabalho e da vontade das maiorias.
O Governo tem deseducado a Nação. No afã de promover
mudanças repentinas e indiscriminadas, com base em uma
ideologia mal sedimentada e pouco compreendida, atacou e
ataca o Congresso Nacional, dizendo-o vagaroso_. Esquece
o Governo e, por isso, infOrma e educa mal a Nação. O
Congresso Nacional não é fábrica de leis, nem pode representar adequadamente os_cidadãos. Se toma decisões apressadas, na maioria das vezes, pode requerer revisões imediatas.
O Congresw Nacional é um Casa política~ antes de tudo.
Seu dever maior está na definição de linhas políticas mestras
à Nação. Sua função legislativa é mai"c<i.nte e insubstituível,
mas é-lhe exigido, pela razão e pela consciência histórica que
devemos ter, que pondere, discuta, debata com a sociedade
todos os assuntos levados à sua deliberação e, somente depois
de estudos aprofundados e debates democráticos; deve. o Congresso, em suas duas Casas. deliberar.
Também deseduca a nacionalidade o governo que teima
em desrespeitar a Justiça, criando recorrentemente artifícios,
muitos deles inconstitucionais, para negar a presénçã-e a pala·
vra do Poder 1udiciário.
-A corlstrução democrática exige um compo-rtamento sereno, mas também firrile, ~,..,Congresso Nacional. Não por outro
motivo, nos vimos obrigados a instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as denúncias levadas ao conhecimento desta Naçâo por intermédio do Sr. Pedro Collor
de Mello. Esta CPI deve investigar e trazer à luz todos os
fatos que digam, direta e indiretalll:_ente, respeito ao problema
da corrupção, do tráfico de influência e da malversação de
recursos no atual Governo. E apontar, em seu -relatório, conclusõ_es_ que levem a Justiça a decidir de maneira firnle o
destino dos culpados. A CPI tem, também, outro papel importante: _educar a nacionalidade. Este é um exercíciO funda~
mental à vida dO País. Estamos aprendendo a construir a
democracia, que exige, sem Sombra de dúvida. a presença
de instituições que não se abalem com ameaças vãs, nem
se deixam amedrontar com sinais de retrocesso.
Governo~
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Não haverá golpe no Brasil se as instituiçôeS democráticas
se fortalecem. Não vejo outro caminho senão o_ longo aprendizado do cotidiano. onde as instituições cumpram seu devei"
e levem às últimas conseqúências o mandato-de representação
que a- sõciedade lhes conferiu.
Contudo. este aprendizado seria muito maiS proveitoso
se houvesse colaboração do Goveinõ. Se a COnsUfuiçãO foSse
respeitada pelo Executivo, não teríamos ümtoS cUstõs adicionai:, à sodedade. Não haveria necessidade de t~nt.as idas e
vindas aos Tribunais. O caSo -de nossos aposentados é exemplar. Mas-temos muitos outros. ã.lguns que já caíram no esquecimento e outros que aguardam resposta. Não recebi: ainda
resposta do Governo e de seus aliados spbre os gastos em
educa_ção. sobre o descontrole e o· desgoverno que atinge essa
área fundamental da existência nacional. Tampouco tenho
notícia de explicações, por mim cobradas neste plenário, sobre
as verbas públicas para a ciência- e tecnologia. Ainda estou
à -espera de respsotas concretas sobre a política agrária, cuja
ineXiStência tem aumentado a tensão social, tem preocupa-do
--os--prOprietários e --os- ãgricultores sem-terra. Já pedi providêndãs para minimizar a sitUação de centenas de famOiaS
de agricultores brasileiros que estão _sendo expulsos do Paraguai. Mas nada tem sido feitó. Será que o Governo está à
espera de uma convulsão social?
O desgoverno é gritante. Atê: O Presidente da República
o inc;entiva. Fala em país falido. A Nação ouve e vê outra
coisa: um GoVemQ falido. As empresas vêem avolumarem-se
as dívidas do Governo pai" a com elas e iSso gera aumentode custo. Q_ inveStimento toma-Se rriais dit_Q_,.~-A-inflação é
o resultado.
É notório o resultado. o povo brasileirciest:cseildo, por
este Governo-. educado a esperar, pedir e até mesmo clamar
por um governo -de força. Atacar as instítiiiÇõ<!S -democráticas
e gerir mal o País, só levará a isto.
O povo· está empobrecendo; as· empresas estão em dificudlades, com exceção dos bancos_~_As fanu1ias econ_gmi~am
até em remédios necessárioS. OS professOres ·estão sendo massacrados por um brutal achatamento salarial.
É hora- de rever a política que está dando sustentação
a tudo isso. É hora de procurarmos outros caminhos, mas
nunca será hora de optarmos pel~ quebra da legalidade, ou
pelo rompimento da democracia.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alu~o Bezerra - c3flos De'qirii ~ FiaViario. Mel_o_---:Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hydekel Freitas
-- Jarbas Passarinho - Lourival Baptista - Márcio Lacerda
- Marco M~ciel :---- N abor Júnior - Ronan Tido.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
(Pausa.)
S. EX' não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Epítáció Cafeteira) - A Presidência convoca Sessão Conjunta a realizar·~ amanhã. às deze~
nove horas no plenário da Câmara dos Deputados, destinada
à apreciação do Projeto de Lei n~ 4, de ~992~CN.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Estâ esgotado o tempo destinado ao ~xpe~iente.
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO_ DE LEI DA CÂMARA
N• 62, DE_1992
(Em regime de urgência, nos termos do _art. 33_6,
c, do Regimento Interno.)
_
__
_
DiscussãO, em turno único, do Proejto de Lei da
Câmara n•62, de 1992 (n'2.905/92, na Casa-de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre os vencimentos dos docentes de 1"' e 2~' graus
pertencentes ao Plano Único de ClassifiCação e Retribuição de Cargos. de que trata a Lei n9 7 .596;-de 10
de abril de 1987. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, a; do Regimento Interno~ desigrio
o nobre Senador João Calmon, para proferir parecer sobre
amatéri3..
-------·
·
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estes, é de 50%, e para o docente de 1\' e 2~ graus
será de 25%.
O projeto foi apreciado pela Câmara dos Deputados. vindo agora à exame desta Casa ReviSora.
Quanto à constitucionalidade da proposta, entendemos que ela não fere qualquer dispositivo de Carta
Magna, tanto no que s_e refere ao seu conteúdo, quanto
em relação ao_ poder de iniciativa do PreSidente da
República e ao fato de ser matéria de lei, cabendo
apreciaçãO pelo CongressO Nacional.
Igualmente, quanto à juridicidade e à técnica leg_islativa, nada se _verificã que macule a presente propoR
sição.
Em relação ao mérito. há que se ressaltar que
o diploma legal virá ao encontro de legítmos pleitos
dos docentes _de 19 e 2? graus das Instituições Federais
' "de Ensino, os quais ficaram prejUdicados por medidas
--anteriores qué-se testriri.gíràm ao ffiagisférió~s-upenor.
Aquelas medidas não levaram em conta a necessidade
de se estimular, também, a qualificação profissional
e a melhoria de qualidade e produtividade desse importantíssimo segmento do ensino.
Por todas eSsas razões, nada mais justo e oportuno
que manifestarmo-nos pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara n' 62, de 1992."
Este é o parecer redigido pelo eminente Senador Esperidião Amin que, se for aprovado como esperamos. amanhá.
pelo Plenário do Senado, permitirá que se encerre a greve
que está afdando esses_importantes estabelecimentos de ensino. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -O Parecer
é favoráveL
Em discussão o- projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerio a discussão.
Ericerrada a discussão, a votação é adiada por falta de

O SR, JOÃO CALMON (PMDB - ES.Para proferir
parecer. Sem revsião do orador.)- Sr. PresideDte, Srs. Senadores, o Relator designado para esta matéria foi o eminente
Senador Espiridião Amin, que não Se encontra-hoje em Brasília, em virtude de compromissos importantes que havia assu·
·
mido no seu Estado natal, Santa Catarina. ·
Por esse motivo, tenho o prazer e a honra de proceder
à leitura do parecer do eminente representante do Estado
de Santa Catarina, que Permitirá o ateildimeÍlto das justas
reivindica_ções do Magistério de 19 e 29 graus pertencentes
ao Plano Unico de Reclassificação e Redistribuição de Cargos,
de que trata a Le"i .0:?7.596, de 10 de abril de_1987.
Passo a ler o textO do eminente Senador Esperidlão Amin:
"Vem a nosso exame o Projeto de Lei da Câmara,
de iniciativa do Senhor Presidente da República, ·que
altera a tabela de vencimentos da carreira de magistério
quorum.
de 1o e 2-9 graus de Instituiçóes Federais_ de Ensino.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)--' Nada mais
A proposta teria o intuito, segundo a Exposição
havendo a tratar, a Presidência vai encerrai os trabalhos,
de Motivos, de corrigir graves distorções e defasagens
disignando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
nos valores_de retribuiÇão dcis docentes do Magistério
9
de 1 e 29 graus, aliado ao fato de se iniciar unla p-Olítica
ORDEM DO DIA
explícita de melhoria da qualidade e produtividade do
-lsistema. asSOciando remuneração à qualificaçãO profissional, ...
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Ressalte-Se de início, que a mtidida atinge aS IristiN' 62, DE 1992
tuiçõesFederais de Ensino, ou seja, as EscOlas TéChicàs
'(Em regime de urgência, n~s termos do art. 336, c, do
e Agrotécnicas, Centro Federal de Educação TecnoRegimento Interno.)
lógica, Escolas de 1' e 2• graus de Universidades, Colé'Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
gio Pedro II, Instituto Brasileiro de Cegos e de Surdos.
n' 62, de 1992 (n' 2.905/92, na Casa de origem), de inicativa
Prevê a proposição um aumento de-20% nos valodo Presidente da República, que dispõe sobre os vencim~n~os
res da tabela de vencimentos, para compensar elevação
- dos docentes de 1,. e 29 graus pertencentes ao Plano Umco
idêntica já incorporada à tabela da cafreira de magis-de Classificação e Retribuição de Cargos, de que trata a Lei
tério superior.
·
n• 7596, de 10 de abril de 1987, tendo
Ademais, incorporaram-se ao vencimento os adiParecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senacionais conCedidos aos detentores de certifica-do de
dor João Calmon.
mestrado/doutorado, de especialização, bem como de
-laperfeiçoamento.
Além da incorporação ao vencimento, esses vã IoREQUERIMENTO N' 492, DE 1992
res são elevados de 15 para 25%, no ca:So -de mestrado/
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 492, de
doutorado, e de 10 para 12% no de espeCiaHzaÇão;
1992, de autoria do Senador Júlio Campos, solicitando, nos
com isso, dá-se tratamento semelhante ao concedido
termos regimentais, seja ouvida, também, a ComissâO de Serao magistério sup-~riOr~ nO que se refei6 aos_percentuais
viços de Infra-Estrutura, sobre os Projetes de Lei do Senado
de acréscimo, salvo quanto ao de doutorado que, para-
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n"' 47 e 61, de 1992, e Projeto de Lei da Câmara n' 59, de
1992, que tramitam em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 18 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE
N' 277, DE 1992
O Presidente do Senado Federal? no uS~ de suas atribuições regimentais e regUlamentares, em ~nformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora ni' 2, de 1973, resolve nomear EURIPE-

DES ALENCAR DE SOUZA, ELIAS H O NORIO DA SlLVA, LUCIANO DE SOUSA DIAS; SALUSTIANO RODRIGUESDEBRlTO,EDVALDODIASOASILVA,ANTONIOCLAUDINEY BONI, ANAENO DOS SANTOS
XAVIER, WILSON ALVES PEREIRA, JOSÉ RABELO,
JOÃO BATISTA FERREIRA, REGINÀLDO DE ALMEIDA, LUIZ HENRIQUE DE FARIA LEITE, DENIO JOSÉ
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RODRIGUES LOURO, ANTONIO DE LISBOA RIBEIRO BOMFIM, ERICO ZORBA GAGNOR GALVÃO.
JORGE WILSON GOMES SCHELB, FRANCISCO DE
ASSIS DIAS, ALDINA MARIA PAULO DE ÁBREU, ÀL·
BERTO DE CASTRO TEIXEIRA, VER O NICA DE CARVALHO MAIA, CLAUDIO FERNANDES CARVALHO,
MANOEL LOPES CANÇADO SOBRINHO, ANTONIO
MARIUS MIRANDA DE OLIVIERA, ARQUIMEDES BITES LEÃO, RUY BRANDÃO DOURADO, JULIO CESAR SILVA PERES, DENI REIS CAMPOS, AR! ROBERTO MENEZES MONTEIRO, EGNALDO ROCHA. COSTA e EVILA.SIO RISTOW para óccargo de Técnico Legislativo -Área de Transportes, Classe 1~. Padrão I. do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, em virtude de aprovação em

concurso público, ·homologado pelo Ato do Presidente_ o\' 262,
de 1992 e publicado no Diário do Congresso Nacional. Seção
II, de 25 de junho de 1992 e Diáro Oficial da União. Seção
I, de 30 de junho de 1992.
.
.
Senado Federal, 6 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente do Senado Federal .
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 6• SESSÃO, EM 7 DE JULHO DE 1992

SENÂDOR ESPERIDIÃO AMJN - Justificando
projeto de lei que encaminha à Mesa, alterando a legislação
do FGTS, para permitir ao proprietário de único imóvel
destruído por calamidade pública a tomada de financiamento para a sua-reconstrução.
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Desmentido
da FOlha de S. Paulo, à ifirmativa do Senhoi- PreSldeDte
da República, em sua última fala à Nação, de que nunca
mantivera relações comerciais- com o·senhor Paulo César
Farias.
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Considerações sobre a crise política do Governo do Presidente Fernando Collor. com os de-sdobramentos da apuração das
denúncias do Senhor Pedro Collor contra as atividades
do Senhor Paulo César Farias.

1.1 - ABERTURA

1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1. - Mensagens do Senhor Presidente da República
N' 250192 (n' 260/92, na origem), restitúindo autógrafos de ProJeto de Lei sancionado.
N' 251/92 (n' 261192, na origem), de agradee\Jnento
de comunicação.

1.2.2 - Requerimentos
- N' 493192, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara Íl' 61/92, que altera os arts. 30 e 58 da Lei n•
8.212, de 24-7-91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio e o art. 41 da
Lei n' 8.213, de 24-7-91, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social.
- N• 494192, de urgência para o Projeto de Lei da

1.2.6 - Leitura de Projetas
-Projeto de Lei do Senado n' 101, de 1992, de autoria do Senador Esperidião Amin, que acrescep.ta inciso
e parágrafo ao art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de maio
de 1990, que dispõe sobre o fundo de_Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n' 102, de 1992, de autoria do Se'ri.ador Marcio Lacerda, que dispõe sobre o mandato de segurança coletivo e da outras providências.

Câmara n"' 60/92, que ãltera a estrutuJ.a do_M_inistério das
Relações Exteriores ·e dá outras providências.

1.2.3 - Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n"' 100, de 1992, de autoria do Senador Mareio _Lacerda, que dá nova redação ao
"caput" do art. 4"' do Decreto-Lei n"' 368, de 18 de dezembro de 1968.
- N' 495, de 1992, de autoria do Senador Maurício
Corrêa, solicitando a transcrição nos anais do Senado Federal do artigo intitulado "justiça made in USA", publicado
no Jornal do Brasil em 25 de junho de 1992.
1.2.5 - Discursos do Expediente

SENADOR VALMIR CAMPELO - Solidariedade
hipotecada ao Presidente Fernando Collor pelo Governador Joaquim Roriz.

Requerimento
- N'-' 496, de 1992, de autoria do Senador Valmir
Campelo, solicitando a_ transcrição, nos Anais do Senado,
do artigo sob o título "Mais trabalho e menos fofoca",
de autoria do Sr. Antonio Ennírio de Moraes, publicado
no jornal Folhade S. Paulo, edição de 5 de julho de 1992.
1.2. 7 -

1.2.4- Requerimento

~

1.3. -ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n• 62, de 1992 (n•2.905192,
na Casà- de origem)~ que dispõe sobre os vencimentos dos
docentes d~ 19 e 2'-' graus pertencentes ao Plano Único
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vida, também, a Comissão de Serviços de InfrawEstrutura,
sobre os Projetos de lei do Senado n•' 47 e 61, de 1992,
e Projeto -de Lei da Câmara n• 59, -de· 1992, que tramitam

SENADOR ÁUREO MELLO- Falecimento do jornalista João Maiato.
SENADOR NELSON WEDEKIN - A tua! política
salarial.
SENADOR HUGO NAPOLEÃO- Falecimento do
Deputado Estadual Waldemar de Castro Macedo.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Artigo de

em conjunto. Aprovado..
_ .
_.
1.3.1 - Matérias aprecidas após a Ordem do Dia

autoria do Ministro Reinhold Stephanes, sob o título "A
violência da greve".

de Classificação e Retribuição çle Cargos, de gue trata
a Lei n'7.596 de 10 de abril de 1987. Aprovado. A. sanção.
Requerimento n• 492, de 1992,'!lç-~~toria do Sl'l)ado.r
Júlio Campos, solicitando nos termos regimentais, seja ou-

-Requerimentos,n~ 493 e 494/92, lidos no expediente da presente sessão. Aprovados.

1.3.2 - Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON CARNEIRO -ApeJo em favor da liberação de recursos para o Hospital Universitário
António Pedro, no Rio de Janeiro.

SENADOR GARlBALDI ALVES FILHO - Pérplexidade de S. Ex• com a possível extinção do FGTS,
com o noxo projetas de reforma fiscal proposto pelo Go-

verno.
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- Perplexidade de S. EX' com a possível extinção do FGTS,
com o novo projeto de reforma fiscal proposto pelo governo.

1.4- ENCERRAMETNO
2- ATOS DO PRESIDENTE
- N" 278, 279 e 280, de 1992.
3~ASSOCIAÇÃO DOS SERVlDORES DO SENADO FEDERAL

-Estatuto da ASSEFE (Republicação)
-Ato da Diretoria n9 2, de 1992
·~
4- MESA DIRETORA

. 5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
.
.

Ata da 6a Sessão, em 7 de julho de 1992
48 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49 3 Legislatura
Presid'ência dos.Srs. Mauro Benel'ides, Rachid Saldanha Derzi e Epitácio Cafeteira
).s 14 HORAS E 30 MTNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - Aluizio Bezerra - Amir Lando Beni Veras - Carlos Patrocínio - Dirceu Carneiro - Flcio
Álvares - Esperidiêo Amin - Epitácio C'.afeteira - Garibaldi Alves Filho - Gerson C'.amata - Hugo Napoleao - Humberto Lucena - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho
- João Calmon - Joao França - Jonas Pinheiro - Jost!
Eduardo - José Paulo Bisai - Jost! Sarney - Lavoisier
Maía -- Levy Dias - Mârio Covas - Maurício Corrta Mauro Beoevides - Meira Filho - Moisés Abr!lo - Nabor

J úoior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Rachid Saldanha Derzi - Rooaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir Campeio -Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores. HaR
vendo número reg!.mental 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
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EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE (lA RilPÚBLICÁ
N' 250, de 1992 (n'260/92 na origem), de 6 do corrente,
restituindo autógrafos do Projeto de Lei n• 10, de 1992CCN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao_ Orçamento Fiscal
da União crédito suplementar no valor de
Cr$32.390.000.000,00, para os fins que especifica, e que ·se
transformou na Lei n• 8.439, de 6 de julho de 1992.
N• 251, de 1992 (n' 261!92, ria origem), de 6 do corrente,
de agradecimento de comunicações, referentes à aproVaçãO-das matérias constantes das Mensagens SM n\)S 146 a 148,
de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O )Oxpediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos LJ.Ue serão lidos pelo
Senhor 1<? Secretário.
São lidos os seguintes
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_ . Justificação
A ~egislação brasileira, nesse passo, seg~in_~o umadiretri.?'_'~
mundialmente acatada; estabelece uma séríe de normas prote;R -,,'
toras de salário tendo em vista que este representa, para' o ' 1
trabalhador, na grande maioria dos casos, a fonte prepondeR
rante, senão exclusiv_fl~ çle renda:
_ A Constituição de 1988, com o PropósitO de qualificar
a gravidade da retenção dolosa dos ganhos auferidos pelos
empregados, determinou fosse a conduta cri.nliilalmente tipifiR ·
cada (ar!. 7, X).
Desde o ano de 1968, com ·a- ã.dvento do_ DecretQRLei
n~' 368, passaram os seguirites cómport8in:eÍitos- a cOnstitUfrenl
cdine ·apellado com -detenÇão de um mês a um ano.
-pagar honorário, gratificação, pro labore ou qualquer
outro tipo de retribuição ou _retirada a diretor, sócio, gerente
ou titular de firma iridividual enquanto estiver a empresa em
débito salarial com seus empregados,
-distribuir lucros, bonificações, dividendos ou interesses
a sócios, titulares, acionistas, ou membros de órgãos diretores
ou consultivos, enquanto pendente de pagamento verba remuneratória por serviço prestado con; vínculo empregatício (art.

e-

..

4•).
REQUERIMENTO N• 493, DE 1992
O presente p'rojeto, em atenção ao ·comando coostituR
Requeremos urgência, nos --termos 6 art. 336, -alínea c,
cional e para deixar patente que a retenção dolosa também
do Regimento Interno, para o PLC n' 61/921, que "altera
constitui conduta punível, dá nova redação ao artigo 4~> do
os artS. 30 e 58 da Lei n• 8.212, de 24-7-91, que dispõe sobre
Decreta:-Lei n"' 368/68, aumentaii.do ainda as penalidades a
a organização da Seguridade Sócia! e institUi Plano de CUsteio
·
que ficam sujeitos os ínfratoreS.
e o art. 41 da Lei n• 8.213, de 24-7-91, que dispõe sobre
Acre_ditamos que a iniCiativa em apreço, pelo seu efeito
os Planos de Benefícios da Previdência Social.
__ _
- dissuasório e pedagógico, deixando claro que o não-pagaSala das Sessões, 7 de julho de 1992. -Maurício Cor~êa
mento doloso das remunerações devidas aos trabalhadores.
- Marco Maciel - Esperidião Amin - Humberto Lucena
constitui atitude de delinqüência, contnbUirá ·para o aperfei- Ney Maranhão.
çoamento do sistema jurídico tutelar da contraprestação laboral.
REQUERIMENTO N• 494, DE 1992
Sala das Sessões, 7 de julho de 1992. -Senador Márcio
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alíriea c,
•..acerda.
do Regimento Interno, para o PLC n• 60/9Z, que "altera o
estrutura do Ministério das Relações Exteriores e dá outras
LEGISLAÇÃO CiTADA
providências".
DECRETO-Ll'l N• 368, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1968
Sala das Sessões, 7 de julho de 1992.- Maurício Corrêa
- Esperidião AmJn - Marco Maciel - Humberto Lucena
Dispõe sobre efeitos de débitos salariais e dá outras
- Ney Maranhão_
providências.
~ -·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requeriO Presidente da República, usando da atribuição que
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
lhe confere o parágrafo 19 do art. 29 do Ato Institucional
do art. 340 do Regimento Interno.
·
·
n"' 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
Art. 1" E e~presa em débito.salarial com seus e~preÉ lido o seguinte:
gadns não poderá:
.
-1 -pagar honorário, gratificação, pro labore ou qualquer
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 100, DE 1992
outro tipo de retribuição ou retirada, a seus diretores, sócios,
Dá nova redação ao caput do art. 4' do Decreto-Lei
gerentes ou titulares de firma indjvidual;
n• 368, de 18 de dezembro de 1968.
II- distribuir quaisquer lucros, bonificações, dividendos
ou
interesses
a seus sócios, titulares, a:cionistas, ou membros
O Congresso Nacional decreta:
de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
Art. 1• O caput do art. 4• do Decreto-Lei n• 368, de
III -ser dissolvida.
19 de dezembro de 1968, passa a·vigorar com a seguinte reda_ __:parágrafo ún~co. Considera-se em ~ébito_ salari~l a emção:
presa que não paga, no prazo e nas condições da let ou do
"Art. 49 Infringir a proibição constante dos incicontrato, o salário devido a seus empregados.
sos I ou II do art. 1"; incidir em mora contumaz no
o o •• oooo••••••••••••••oooo•••••••••••••••••H•••••••• oooooo •••••••••••+••••••
pagamento de salário ou retê.:.lo dolosamente;
Art. 4"' Os diretores, sócios, gerentes, membros de órPenal: detenção de seis meses a dois anos."
gãos fiscais ou consultivos, titulares de firma individu~l ou
quaisque~ outros dirigentes de. e~pr~ responsáve~pela ~n~ra
Art. 2~' Esta Lei entra em vigor na data 9e sua publiR
ção do dtsposto no art: 19, mctsos I e II, estarao S~Jettos
cação.
a pena de detenção de um mês a um.ano.
Art. 3~> São revogadas as disposições em contrário.
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Parágrafo único. Apti:i'ada a infração prevista neste artiLeal, Roriz "retribui, com oportuno apoio, a permanente
go, o Delegado Regional do Trabalho representará, sob pena
atenção que vem recebendo do Presidente Fernando Collor
de responsabilidade, ao Ministério Público, parã. a instauração
para o seu projeto de desenvolvimento do Distrito Federal.
da competente ação penal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não posso deixar de aplau.... : .................. u .................. u~·-·:..·'""'""'~·-····u·-··--~~-'"---- _Qir_e reiterar o meu apoio a esse pOSiCíona:m.entO do Governador Roriz.
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL
A importância e o significado do -gesto do Gove~ador
Art. 7~ São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, do Distrito Federal podem ser interpretados como reação naturaJ das forças comprometidas com os interesses superiores
· além de outros que visem à melhoria de :sua condição social:
do povo brasileiro.
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo
Reação das forças da construção _contra o caos! Contra
crime sua retenção dolosa;
......-.' .................-.' ............ ·-· ·-· ............. ..... ·-· .. . o eSforço de demolição das instituições democráticas. Contra
(A Comissão d_e Constituição, Justiça e Cidadania aqueles que, com maquiavélica desenvoltura, vém se valendo
de processos subliminares de condicionamento da opiniãO pú·
- decisãO terminatiVa.)
blica.
Ninguém pode negar a Roriz a legitimidade e a autoridade
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O projeto lido
para traduzir o pensamento da maioria dedicada à coflstrução.
será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ As mais recentes pesquisas de opinião pública atestam que
a su:a operosa administração recebeu a aprovação de mais
Secretário.
_
de 75% da população do Distrito Federal.
É lido o seguinte:
Estatística impressionante, mas sobretudo reveladora dã
REQUERIMENTO N• 495, DE 1992
preferência do povo pelos que efetivamente trabalham.
Importante salientar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
Requeiro, com fundamento no artigo 210, item 2, do
Reginiento Interno, a transcrição nos anais do Senado Federal oportuna reação contra os _artífices da crise, partida de um
dos mais expressivos líderes da região.
do artigo intitulado "Justiça made in USA'',
a-utoria do
Ao convocar brasileiros ao trabalho, Roriz deixa clara
senhor Augusto Boa!, publicado na edição do Jornal do Brasil
a indignação da maioria operosa para com os adeptos do
de 25 de junho de 1992, comentando a espantosa d~cisão
da Suprema Corte dos Estados Unidos que legaliza o seqüestro "cj_uanto piot melhor".
Nem poderia ser diferente, porque é preciso dar um basta
de cidadãos estrangeirOs em- qualquer parte do mundo, em
desrespeito às mais elementares regras de conviv~ncia interna- na expectativa negativa que vem se alastrando pelo País.
_ A ação dos oportunistas de véspera de eleições não pode
cional, sobrepondo-se a todas as leis da ONU, da OEA e
prevaleça contra aqueles que Operam pela construção, PelO
à soberania de todos os povos da Terra.
Sala das Sessões, 6 de julho de 1992. -Senador Mauricio soerguimento econômico e social do Brasil.
Os poucos Parlamentares-candidatos que estão transforCorrêa.
mando a CPI do Congresso Nacional em palanque eletrónico
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo não podem prosseguir manípulando indefinidamente a opinião
com o art. 210, o requerimento será submetido ao exame p~blica brasileira.
da Comissão DíretOra.
-_A reação de homens como Joaquim Roriz na defesa inHá oradores inscritos~
transigente das instlttiições e do mandato presidencial constitui
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmír Campelo.
um recado vigoroso para os que, irresponsavelmente, conspiO SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia ram contra a democracia brasileira.
Tenho afirmado desta tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senao seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governador Joaquim Roriz acaba de tomar uma decisão partrió- dores, que a CPI do CongresSQ Nacional é o -instrUmento
tica. Com o apoio irieStrito do líder do governo na Câmara adequado e legítimo para a apuração das denúncias _contra
Pistrital, que coordena mais de 50% dos_ vot_o_s no legislativo o empresário Paulo César Farias. _
Só a CPI, com a conclusão das apurações, poderá manifeslocal, de todo o seu Secretariado, de 2 Senadores da República
e de 4 dos 8 Deputados Federais pelo Distrito Federal, o tar-se quanto à procedência: ou não das denúncias.
A aberração do julgamento político a que estão submeGovernador Roriz resolveu tornar pública de_ forma enérgica,
tendo o Presidente da República é pernicioso para o País.
a sua solidariedade ao Presidente Fernando Collor.
Alertando a Nação contra a ação desestabilizadora dos Porque enfraquece e debilita as instituições, criando um clima
propagadores da "pseudocrise", o Governador Roriz chama de insegurança que em nada contribui para a superação de
.
a atenção para a necessidade de preservação das instituições nossas dificuldades económicas e sociais.--- .- ··-·
Roriz, _definitivamente, está correto na sua indigriada e
democráticas.
No momento em que o País dá os primeiros passos em oportuna reação contra os fabricantes de crises!
V amos trabalhar.
direção à modernidade, com a gradual retirada do Estado
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
da atividade económica, e está prestes a reintegrar-se ao sistema financeiro irite"rilacional, através de um acordo realista
com o FMI, o Governador do Distrito Federal fulmina as
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
crises fabricadas e _convoca todos ao trabalho.
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.)
S. Er- não está presente.
- A intensa onda desestabi1izadora, alimentada pela "indústria de denúncias" e pelos idealizadores de "crises~· precisa
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
Filho. (Pausa.)
ser combatida com trabalho, no entendimento do primeiro
governador eleito pelo voto popular em Brasília. -S~ E~ não está presente.
~- ~·.

~- ~-

de

~--·

~·
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Conce_do a palavra ao nobre Senador Ney MÇ~.ranhão.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Esperldião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra,
oportunamente, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, embora tenha concedido a palavra ao· nobre Senador

Eduardo Suplicy, COJ;Il a anuência do orador já anunciado,
defere a solicitação do_ nobre Uder Esperidião Amin, para·
uma comunicação inadiável.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para breve
comunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo aproveitar a oportunidade, saudando V. Ex~ e os Srs. Senadores, para informar que estou dando entrada em um projeto
de lei que acrescenta um incisO e um parágrafo" ao art. 20
da Lei n' 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre
o FGTS- e dá outras providências, objetiVando, com a inserção
do inciso-11 e com o § 6\ favorecer, possibilitar, primeiro,
a utilização de recursos do Fundo d,e Garantiª _do Tempo
de ServiçO para a reconstrução de imóvel único, de propriedade de titular de conta individual, que resida nesse imóvel
e que tenha tido e_sse imóvel comprovadamente danifícado
ou destruído por caso de calamidade pública.
O § 69 tem a seguinte redação:
"Art.
20. ····················-·-··--·--·-··~···-···-·-··
§ 69 Terá prioridade para obtenção de financiamento ou refinanciamento, pelo Sistema Financeiro
de Habitação, o m,utuário cujo útlicó fiDOvel em que
reside tenha sido atingido por evento de calamidade
públiCa."
Desejo justificar a apresentaÇão deste projeto, em função
da situação de desespero por que passam fam11iils que, não
sendo dotadas_ de outros meios e integrando as diversas escalas
da chamada classe média, estão absolutamente desatendidas
para fazer face à necessidade de recon~truir o_ seu imóvel
residencial, a sua casa, o seu domicilio, o seu lar_,_em função
de calamidades públicas que têm se abatido, não apenas sobre
o meu Estado, mas sobre muitos Estados brasileiros.
Lembro que, recentemente, tanto em Estados do Nordeste, quanto em Minas Gerais, quanto no Esta-do do Rio
Grande do Sul, além de Santa Catarina, enchentes, vendavais,
destruíram casas de famílias que não têm outro meio para
fazer faCe à--necesSidade de reconstrução do seu lar e que
não se enquadram propriamente nos casos óbviOs de atendi-mento social, ou seja, não são pessoas totalmente desprovidas
de meios, mas que não têm no seu salário, na suã retfda
ordinária respaldo para fazer face a essa reconstrução. --E é,
a meu ver, uma falha da lei; não chega a ser um absurdo
mas é clamorosamente injusto.
.
Eu gostaria de dizer que é injusto eu apàrtear, de maneira
tão inopinada, o nobre Se_nador Epitácio Cafeteira, que falava
sobre justiça, e eu desejo ouvir o seu aparte.
Concedo o aparte ao nobre Senador Epitácio Cafeteira.
S. EX' declina.
Desejo encerrar, apenas fris3ndo que entendo que mesmo
não chegando às raias do absurdo, o texto da lei deixa absolutamente desatendidas essas faixas da I)ossa população quando
atingidas por calamidades públicas, pelo inopinado, que, mui~
tas vezes, em segundos, destrói o fruto de património construído ao longo de muitos anos.
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Ao propor a permissão do uso do Fundo de Garantia,
que é um patrimônío d0--tfabalh3.dor, do contribuinte, para·
que ele reconstrua o seu lar quando este ê de seu uso, ê
o seu lar, e este foi atingido por um fenômeno comprovadamente decorrente de calamidade pública ou inserido no
contexto de uma calamidade pública, creio que estou apresentando uma proposta moralmente correta e acima de tudo
preenchendo o texto da lei com aJgo que, a meu ver, está
a faltar.
-Agradeço ao Presidente e ao Senador Eduardo Suplicy
a concessão deste tempo, e espero não ter embaraçado a
sua· fala; tenho certeza que assegurei a V. Ex•, Senador Suplicy, a atenção do nobre Senador Epitácio Cafeteira - acho
que ele ia apartear V. Ex~ e já estava pedindo por conta
o momento para o aparte.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Sr. Presidente, citado nominalmente, gostariã que V. E~ me concedesse a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira:-

Concedo

0 SR. EPITÃCIO CAFETEffiA (PDC- AM. Para explicação pessoal. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
quero apenas dizer ao nobre Senador Esperidião Amin que
como s_ Ex~ esta va em comunicação, não podia conceder
aparte.
Acho que S. Ex~ não leu o_.Regimento e ofereceu um
apa:rte numa comunicação, quando não podia ser aparteado;
por isso, eu não quis descumprir o Regimento e não aparteei
o nobre Senador Esperidiãó Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência já havia anuncíado a palavra do nobre Senador Eduardo Suplicy, garantindo, porém, mais inscrições, agora reabilitadas, dos nobres Senadores Jutahy Magalhães e Garibaldi
Alves Filho. No momento em que fora chamados,- ainda se
encaminhavam para este plenário e aqui não haviam chegado.
Por isso, a Presidêx,cia ofereceu a palavra ao Senador Eduardo
Suplicy, mas desde já reabilita a inscrição dos nobres Seriadores Jutahy Magalhães e Garibaldi Alves Filho.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr, Preside_nte,
Senadpr Mauro Benevides, Srs. Senadores, a Nação acompanha, com extrema atenção, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, qUe começa a achar estranha a forma
de ação do Presidente Fe~~ando Collor de Mello, que, a cada
dia, agora, escreve bilhetes para tentar não propriamente esclarecer as denúncias. informações- seja o trabalho da CP!,
seja o trabalho da imprensa -que estão trazendo para a
opinião pública.
Ainda na última terça-feira, em pronunciamento de cadei~ de rádio e televisão, disse_ o Presidente da República:
':Quero deixar claro, de uma vez por todas, que não mantenho
Co_m_o Senhor Paulo César Farias ligações_empresariais, ou
de qualquer outra natureza, que possam beneficiar a mim
ou a minha família".
-Ora, a Folha de S. Paulo de hoje informa que certidões
provam4_ue o Presidente Collor de Mello negociou _um terreno
com o Sr. Paulo César Farias. A Folha mostra as provas da
transação entre ambos, através do Dt'!putado Paulo Octávio,
amigo do Presidente Collor, que passou procuração para PC
Fariasnegociar dois terrenos. Um dos lotes é vizinho à, Casa
da Dinda.
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O Senhor PC Farias nomeou como_smrprocura:dora Marta
Vasconcelos Soares para efetuar a venda dos mesmos terrenos.
Acontece que Marta é justamente uma das secretárias da

Brasil Jet, empresa do Sr. Paulo César Farias. Em 4 de fevereiro de 1991, ela vendeu um dos lotes_ ao Presidente Collor,
quase um ano após a posse.
Mais uma vez, pergunta-se: como o Presidente disse que
não tem qualquer ligação empresarial- ou de qualquer outra
natureza - que possa beneficiar a ele ou à sua família, se
em 4 de fevereiro de 1991 houve u_m n_egócio entre. ambos?
Estranho negócio! Porque se trata da transação de um terreno
de 7 .372rri de terreno, no Lago Norte, vizinho à Casa da
Dinda, pertencente ao Presidente Collor, tendo sido comprado através da Secretária da Brasil_Jet, empresa de Paulo
César Cavalcante Farias.
O Sr. Divaldo Suruagy- Pennite:..me V. Ex• _um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY -Concedo o parte ao nobre
Senador DiValdo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy- Está comprovada, mais uma
vez, a falta de veracidade nas afirmativas do Preside_nte. E
um Presidente que mente à Nação 1 esse Presidente não tem
o menor respeito dessa Nação. Sua Excelência perdeu totalmente a credibilidade. E se Sua Excelência não w-m. crédfui.:
lidade, não tem condições de governar o País. V. Ex~ bem
sabe que um Chefe de Estado, aliás, não apenas um Chefe
de Estado, um chefe de_ família precisa inspirai'" dois Sentimentos na população que governa ou sobre os seus familiares:
o de respeito e o .d_e estima. Esse é ó ideal que todo homem
público busca: ser estimacjo e ser respeitado. Quando ele não
consegue ter os. dois, que é o ideal, ele busca pelo menos
um deles. Então, ele deveria sacrificar a estiri:la ~- fi_C{\r cOin
o respeito dó povo: Mã.S, -meSmo -que ele. perca o respeito
e tenha a estima, ele ainda tem condições de governar. Agora,
quando se perdem os dois, aí não tem mais condições de
governar. Entã,p, o Presidente não é estimado n~ril respeitado
pelo povo brasileiro. Sua Excelência perdeu totalmente a çredibilidade. Só digo a favor do Presidente que nunca vi tantas
secretárias ricas. milionárias quanto no -governo de Sua Excelência. É o que chama mais atenção: D. Ana Acioli, que
é mais uma vítima deste Presidente, uma menina que há 16
anos presta serviços à família Collor de Mello, é uma menina
da maior lealdade a essa famflia. está-sendo apresentada à
Nação como se fosse a responsável por esses depósitos e por
esses pagamentos, quando, na verdade, ela estava recebendo
ordens do Presidente. Aqui há vários Senadores, e há várias
secretárias que estão nos ouvindo neste instante, nos seus
gabinetes: qual a secretária que recusaria a ordem de um
Senador para efetuar um pagamento? Qual a secretária qUe
deixaria de obedecer a ordem do Presidente d.a República?
E es.sa menina, há 16 anos que trabalha com o Presidente,
com a maior dedicação, com o maior carinho e com a maior
lealdade? Então, uma secretária que movimenta, em apenas
um mês, 240 milhões de cruzeiros, que movimenta, em um
ano, mais de 500 mil dólares, evidentemente, que não é do
salário dela. V. Ex~ merece as minhas cOngratUlações por
trazer o assunto ao debate nesta Casa. A Folha de S. Paulo,
com a responsabilidade de ser o maior jornal deste País, apresenta provas, de cartórios de fé pública, de que o Presidente
da República Comprou um terreno com uma área imensa,
ao lado da Casa da Dinda - pura coincidência, tudo isso;
pura coincidência ... ~ e comprou a uma secretária do Paulo
César. Nunca vi tanta secretária milionária quanto neste Go-
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vemol Uma, que movimenta quinhentos e tantos mil dólares
e UPJ. ano;. e a outra, que tem condições de vender uma chácara
por mais de 700 milhões de cruzeiros. Evidentemente que
isso é uma piada. Bas~a de tanto cinismo, basta de tanta falsidade. O _que se_ precisa ter é a coragem de enfrentar os fatos.
Ol'residente mentiu_à Nação. O Presiden~e :p.ij.o tem a menor
credibilidade para governar este País.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de
V. Ex', Senador Divaldo Suruagy. E justam,_ente esse é ó
ponto que hoje todos perguntam. Como pode o Brasil, que
tanto lutou para ter um Presidente eleito diretamente pelo
povo, que tanto gostaria que o Presidente re.solvesse os problemas maiores do Brasil, a começar por aqueles que esse Presidente tanto bradou, enquanto em campanha: os problemas
relativos à moralidade no trato da coisa pública. Esses problemas, em especial, todos estávamos de acordo que precisavam
ser celeremente resolvidos.
Entretanto, eis que o Presidente falta com um dos seus
maiores compromissos. E aquilo que não se pode aceitar é
que um Presidente falte com a verdade.
O Presidente pouco revela em termos da comprovação
dos fatos a respeito de sua inocência; quando simplesmente
passa a divulgar bilhetes à Nação.
Ainda hoje, portanto, datado de 7 de julho de 1992,
escrito na Casa da Dinda, o Presidente divulgou a seguinte
nota:
"Pedro Luiz,
A Sociedade responsável repele a atuação bisbilhoteira de comandos paralelos, ocupados em influir
nos trabalhos das comissões parlamentares. Estranhos
a elas, dão-se à caça de fantasmas para criar- a ficção
de que vivemos em uma casa mal-assombrada. Eis aí
a- face mais cínica do Siridicato do Golpe e de seus
assedas: desrespeito aos direitos Con~stituciõnais do cidadão caracterizado pela invasão da sua privacidade.
Não será demasia lembrar que os arautos das devassas ilegais, odiosas e fascistas, acabam por ter de
quebrar os seus próprios espelhos ...
F. Collor"
Ora, o que é que aconteceu? Será que o Presidente Fernando Collor não aceita mais que a ímprensa faça suas investigações? Será que o Presidente Fernando Collor de Mello não
quer aceitar que a Comissão_ Parlamentar de Inquérito vá
averiguar quem é que fez depósitos nas contas da S~ Ana
Maria Acioli Gomes de Melo, sua secretária particular? Cabe
ao Presidente responder às perguntas que a Nação está fazendo.
Hoje, por exemplo, os jornais colocam dúvidas cruciais.
O Estado de S. Paulo faz perguntas que não estão respondidas,
e que passo a ler:
nDe onde vem o dinheiro usado por Ana Acioli
para pagamento de despesas da Casa da Dind~ e depósitos em contas de parentes do Presidente Collor?
Como Ana_ Acioli conseguia fundos suficientes para movimentar até Cr$ 250 milhões por mês?
Por que a CPI não encontrou nenhum documento
comprovando que Cláudio Vieira, apontado por Collor
como responsável por suas finanças, tenha feito depósitos na conta de Ana Acioli?
Por que Ana Acioli preencheu três fichas no Bancesa -cada uma com um nome diferente?

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 8 5697

11- Por que o Opala Diplomata, placa SC 5555,
utilizado por Ana Acioli, era alugado pela empresa
Por que a EPC, empresa de Paulo César Farias,
Brasil Jet, de PC? Um dos sócios da Locabrás, Mauro
pagava o condomínio e o IPTU de .apartamento em
Valéria, confirmou o aluguel do veículo à Brasil Jet.
nome de- Leopoldo Collor?
'
Seu irmão, Nilo Valéria, nega, apesar de confirmar
Por que os filhos de Collor, Amon Affunso~ e Toa~
que o Opal(!. é de sua propriedade.
quim Pedro, usavam Opala pertencente à EPC?
12- Quem pagava o aluguel do Santana GLS,
Que motivos levaram PC a telefonar para o Plaplaca ZZ 1212, também usado por Ana Acioli? Erinalto, como registram documentos obtidos pelo Conberto França disse que o Santana foi alugado pela Brasil
gresso?
Jet. A locadora GM Rent a Car nega o aluguel do
E, quando foi a última vez que Collor se encontrou
-veícUlo.
com PC?"
13 -Por que o combustível dos: carros usados por
Ana Aciõli era pago pela empresa AL Táxi Aéreo,
A Folha de S. Paulo traz uma lista ainda mais numerosa
segundo disse Eriberto França?
de perguntas que ainda não foram respondidas, que gostaria
. 14- O Opala Diplomata também era dirigido por
de ler, Senador Jutahy Magalhães, antes de conceder o aparte
Roberto motorista do PC na Brasil Jet, como acusou
a V. Ex•, até para dar mais elementos à sua enriq uecedora
reflexão.
Eriberto França.
15- Por que Eriberto França teve registro na car"1- De onde vem o dinheiro que paga as contas
teira de trabalho assinado pela Sever Engenharia quanda Casa da Dinda'? O motorista Eriberto França diz
do trabalhava como motorista na campanha presidenque o dinheiro vinha da Brazil Jet, empresa de PC
~eial de Collor, em 1989?
Farias, e era depositado na conta bancária de Ana
Acioli, se_cretária de Collor. Ana Acioli diz que os
_
1~~Quais os motivos_ de tantas ligações_telefôdepósitos eram feitos por Cláudio Vieira; ex--:secretário
nicas a partir do escritôriô- do PC, em São Paulo, para
PartiCular do Presidente. A CPI não encontrou cheques
o Palácio do Planalto e outros órgãos do Governo?
de Cláudio Vieira na conta de Ana Acioli.
17- Quando foi a última ~ez qUe Collor encon2- Como a Casa da Dinda consome Cr$ 25 mitrou P_C? Eriberto Fran_ça dis~_ter yisto PC no Pla_nalto
lhões por semana, qu.antia sacada por Ana Acioli, seno ano passado, por volta do dia do aniversário do
gundo o motorista?
Presidente, 12 de agosto. Collor disse que há cerca
3 ~-Com um salário de Cr$ 10,8 milhões, como
de_:?- anos I!_ão encont~a e neril fala com PC~"
o Presidente Collor paga o aluguel da casa da Dinda,
Será que, por exemplo, PC Farias foi ao Palácio do Pladespesas domésticas (em junho~ só a conta -g.~ luz _foi
nalto, entrou no elevador, encontrou Eriberto França e, lá
de Cr$ 1,9 milhão), gastos da Primeira Dama, pensão chegando, soube que o Presidente não queria recebê-lo, e
alimentícia à sua ex-muJher e ainda ajuda a sua irmã?
ele então foi embora, sem ver o Presidente? Talvez seja uri:ta
4-Por que- o Presidente, para dar mesada à sua
hipótese. Por que não se explica?
mulher precisava triangular o pagamento pela conta
"18- Como PC cdns_eguiu ser, hoje, proprietário
de Ana Acioli?
5 - Como Ana Acioli, que tem salário de
da maior conc:essionária Fiat d_o Nordeste, a Favel;
da Brasil Jet Táxi AéreO, qUe cóniptou ·neste ano um
Cr$2.228.078,26, ·conseguiu movimentar em maio mais
de Cr$240 milhões, quantia mais de cem vezes superior
avião de US$ 10 milhões; da EPC e da empresa de
ao seu salário?
Comunicações "Tribuna de Alagoas", com investimen6 _::Cláudio Vieira Saiu do GOvenio-~ enLfilarço.
. tOS de US$ 5 mil~?-ões, se, em 1990, ele tinha apenas
Se era ele quem provia a conta de Ana Acioli, como
duas empresas: a Tratoral e uma fazenda de plantação
de cócos, que dava prejuíZo?
afirma a secretária de Collor, como o movimento de
sua conta chegou a Cr$ 240 milhões em maio, dois
19- Coroo a Brasil Jet conseguiu ter um lucro
-~expressivo em 1991 (Cr$841,755 milhões), um ano conmeses após o afastamento de Vieira'?
siderado ruim para a maioria das empresas de táxi aéreo
7 - Que negóCioS do Presidente são administra(a Líder, uma das maiores do ·setor, no País, teve um
dos por Cláudio Vieira-?
prejuízo de Cr$9 bilhões no ano passado)?
8 - Por que a Secretária tinha tontas com três
nomes diferentes - Maria Gomes, Ana Maria Acioli
20- Por que relatórios de vóos -dos aviões da BraSil Jet entregues ao Departamento- de Aviação Civil
Gomesde Melo e Ana Maria Correia Aéibli - no
Ba:ncesa?
(DAC) apontam o ·pouSo dos aparelhos em um aeroportoe decolagem seguinte em outro (é o caso do "MorNo pronunciamento, Collor exibiu carta de Ana
Acioli, afirmando que sua conta estava registrach apecego Negro" que, em 10 de abril de 1990, saiu do
nas com o seu nome completo. Mas o próprio PresiRio, foi para Brasília e decolou no dia seguinte de
Maceió para São Luís)?
dente do Bancesa, Manoel Machado, confirma a dife_
_ _
21 - Qual a finalidade dos vôos de jatos da Brasil
rença dos nomes: "Não entendi por que o Presidente
Jet para paraísos_ fiscais c_o(ll.O as Antilhas Holandesas
omitiu essa informação no pronunciamento".
e Barbados?
9- Ana Acioli assinou em branco o docume1;1to
que foi lido no pronunciamento de Collor, como suspei22- Por qu..:. ~vúil"Cu!t '-'utmora ligou para o então
presidente da Petrobrás, Motta Veiga, para saber como
tam alguns grafólo~os?
andava o negócio Vasp/Petrobrás, se a privatização
10 - Por que Ana Acioli recebia dólar da Brasil
da empresa aérea, que não pertencia ao Governo Fedew
Jet para fazer pagamentos a Uajara Cabral, no Plaral, já estava praticamente concluída?
nalto?
Quem pagou o Fiat Elba usado até hoje por Co-

llor?
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23- Por que as agéncias de publicidade_Setembro
e Giovanni Associados, que atuaram na campari.ha presidencial de Collor, foram contratadas sem licitação
pelo Governo Federal?
24- Por que a EPC, empresa de PC, pagava o
condomínio- e o IPTU de um· apartamento_ que está
em nome de Leopoldo Collor, irmão mais velho de
Collor?
25 -Por que os. filhos do Presidente usavam, até
junho, um Opala de placa VY 2745, registrado em
nome da empresa EPC, de propriedade de PC Farias?
26 -Se PC não mantinha nenhum contato com
Collor há cerca de dois anos, como-afirma o Presidente,
por que o empresário comprou Vátíos imóveis viZinhos
â Casa da Dinda, como parte de um esquema de segurança montado pelo Gabinete Militar da Presidência?"

Há tantas perguntas; aliás, há também informações novas
e, diante dessas, teremos que tomar novas iniciativas. Há,
por exemplo, a informação de que a Polícia Federal tem em
mãos um calhamaço de cópias xerox de notas fiscais, emitidas
pela Empresa de Participações e Construções L\da., EPC,
cujo dono é exatamente Paulo César Farias, como __ notícia
a Veja desta semana. São 600 notas, que foram apreendidas
pela Receita Federal no escritório dos advogados Paulo Jacin~
to do Nascimento e Luís Octávio Gomes da Silva, em junho.
Três delegados que analisaram as notas contaram â Veja
o nome de algumas das empresas que as receberam, que são
conhecidas: as Construtoras Norberto Odebrecht, Andrade
Gutierrez, Tratex - unla das donas do Banco Rural, onde
foram apreendidos cheques enviados a: Ana Acioli- e, inclu~
sive, o Grupá Votorantim, do empresáriO AD.tô'nio Ermírio
de Moraes, que recebeu também notas fiscais da EPC. -Fico até pensando: li o artigo do Sr. Antônio-Ermírio
de Moraes, no domingo, quando ele falava que o povo já
está um pouco cansado dessas apurações, que já é hora de
acabar com esse negócio de apurar a corrupção, que é preciso
trabalhar e, de reperlte, observa~se que também há um vínculo
entre a empresa EPC e o Grupo Votorantim.
Como tenho o Sr. António Ennírio de Moraes na conta
de um homem extremamente sério, acredito que cabe ouvi~lo
perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como o
Sr. Emílío Ode_brecht, responsável principal pela Norberto
Odebrecht, o Sr. Eduardo Andrade, responsável principal
pela Andrade Gutierrez, bem como os principais represen~
tantes da Tratex e da Cetenco. Há que se revelar para o
Congresso Nacional, para a Nação, como é que funcionava
este sofisticado esquema, segundo o qual o Sr. Paulo César
Cavalcanti Farias armou um conjunto de empresas, que â
guisa de prestar serviços aos empresários, os procurava na
verdade dizendo - segundo todos os indícios - que estava
em suas mãos o poder de aprovar projetes, liberar recursos,
e assim por diante.
O Sr. Jutahy Magalhães-- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY _:·com prazer, nobre Senador.
O Sr. Jutaby Magalhães- Nobre Senador Eduardo Suplicy. V. Ex~ já apresentou aqui um elenco de perguntas que
estão sendo feitas hoje pelo País afora, que ai:rlda ilão.estão
respondidas pelo Senhor Presidente da República. Chego a
dizer, com toda franqueza, que lamento que tenhamos chegado a este ponto, porque, francamente, eu não esperava, com
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todos os defeitos que reconheço no Senhor Presidente Fernando Collor, de ter que afirmar, com toda tranqüilidade-, que
--o Senhor Presiderite tem faltado cOm a verdade para com
o País, para com a sua população. O depoimento que Sua
Excelência prestou na semana passada, e que alguns disseram
que foram palavras convincentes, desde o início víamos que
ali estavam muitas falsidades. No dia seguinte, um simples
e traqüilo motorista apresenta a verdade, e -a verdade que
considero absolu_ta. No meu entendimento, ele não fez nenhuma adjetivação, não -p-rocurou énVolver pessoas, apenas disse
a verdade~ tanto que não caiu em contradição nenhuma. Quem
diz a verdade, não cai em contradição. Pode~se fazer a pergunta que se quiser, que ele apenas respofide aquilO qUe viu,
aquilo que sabe. Com aquele depoimento, ele desmentiu inteiramente o Presidente da República. Depois, víamos que é
assinatura dada em papel em branco é documento que o banco
não pode conceder, e foi usa~9 ~orno prova. A cada dia verificamos que o País não tem mais condição de considerar o
Presidente com capacidade para exercitar, cOm plena força,
o seu poder e o seu direito de Presidente da República, eleito
por 35 milhões de brasileiros. Então, começamos a ser chamados de "sindicato do golpe". Isso vem se repetindo há uma
semana. É melhor ser do "sindicato do golpe" do que ser
do "sindicato da corrupção" que, infelizmente, tomou conta
do Governo. O Senador Divaldo Suruagy disse que nunca
viu tanta secretária rica como neste Governo. Não só secretária rica, mas secretária desaparecida. Já tiveram o cuidado
de pegar uma secretária com a famflia toda, em Alagoas,
e mandar para o exterior, para ninguénl falar. Ninguém tem
condição de dar resposta mais simples: "'Quem foi que pagOu
o Elba? Fui e_u! Pronto_, Está aqui" o meu cheque, fui eu quem
pagou. Vocês não tém nada com isso". Por que ele não diz
Jsso? De quem é o cheque. Será que ele tem __dificuldades
em apontar quem foi que pagou o carro para ele? São respostas
que qualquer pessoa dá na mesma hora, se não_ tiver nada
a esconder. E no momento em que o Presidente tem que
esconder a verdade, não tem mais condição de governar este
País. Isso pode ser dito com todas as letras: "Este Presidente
riaO tem mais condição de governar o País, porque não merece
mais a confiança de ninguém. Sei que é difícil fazer qualquer
le é quem deveria tomar a iniciativa. Se ele tem algum respeito
por este País, ele é quem deveria tomar a iniciativa. E com
isso não estamos querendo dar golpe algum. Estamos apenas
querendo que este Brasil não fique aí com um~ dois anos
e ineio de um governo que não merece a confiança e' portanto;
não teiri -condições de governar este País como estamos precisando. E é este fato, Sr. Senador, que eu gostaria, neste
momento, quase como que num desabafo. d\Z;er que lamento,
que tenhamos chegado a este ponto. Mas é preciso termos
a coragem de enfrentar essa realidade. Não vamos colocar
peneira para tapar o sol. Se o Presidente da República não
tem a coragem cívica. coragem moral_de _tomar_a atitude que
de!ie._tomar, temos que lhe abrir os olhos e fazer com que
ele acredite que o Brasil precisa de uma atitude corajosa.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Muito obrigado, Senador
Jutahy Magalhães, estou de pleno acordo com V. Ex~ O Presidente Fernando Collor de Mello, a cada dia vem perdendo
a autoridade moral para continuar presidindo o Brasil, e é
triste este fato. Porque todos nós lutamos, não tanto ele próprio. na campanha das "Diretas Já!". Não me lembro dele
ter sido um dos mais atuantes na campanha das "Diretas
Já", em 1984. Mas, sim, o povo fOi para as -ruas· cóni entUsiasmo, não apenas em 84, mas, em especial, 89, na camp-anha
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para as eleições presidenciais. Tanto-s se-enrustasmaram por
cada um dos candidatos respectivos, mas o Presidente Collor
conseguiu granjear a simpatia de 35__ milhões de brasileiros,
versus 31 milhõe_s que votaram em. LlJla, no segundo turno.
Hoje, ainda, a CNN, empresa norte-4Ullericana, rede de televisão, a principal central de notíciãS,- pergunta vã a diversos
Senadores, e a mim próprio o porquê disto_. E eu, novamente,
f1z o paralelO relativamente ao que ocorreu ao Presidente
Richard Nixon. O Presidente Nixon perdeu a autoridade mQral quando ficOu estampado que houvera mentido à Nação.
O Presidente Collor vai perdendo a sua autoridade moral,
quando fica estampado, evidenciado, comprovado que não
tem falado a verdade. Mas tal como o Presidente Nixon, que
a cada vez iria se embaralhando nas suas_ respc>stas, mais e
mais se embaralha o Presidente Fernando Collor de Mello.
Hoje, chegamos a tal ponto que os próprios Senadores
do PFL, do PRN, por razões ainda não explicadas, hoje,
ainda, não vieram ao plenário. Ontem~ aliás, eu notei que
nenhum deles expressou-se. E hoje, será que vão se expressar?
Será que vão responder as perguntas que estão sem respostas~
perguntas feitas pela imprensa, pelos representantes do povo
no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos _Deputados
quanto, aqui, no Senado Federal? Não é maiS poSsíVe1 continuar com um Presidente que diz com tanta ênfase no seupronunciamento à Nação que não tinha nenhum vínculo mais
com o Sr. Paulo César Cavalcante Farias - e eu vou-repetir
a frase textual do Presidente: "'Quero deixar__ cl~fo, de uma
vez por todas, que não mantenho com o Sr. Paulo César
Farias ligações empresariais -óu de qualquer- Outra natureza
que possam beneficiar a mim ou a minha famí!i~". _P.~_i~ bem.
Como, então, explicar que, exatamente, o Opala blinda-dO,
de valor aproximado do 70 mil dólares, justamente ~quele
que levava os seus filhos à escola- Amon Affonso e Joaquhn
Pedro -Já no Rio de Janeiro - , cuja placa é VY-2745,
exatamente esse carro está registrado em nome da__ EPC Empresa de Participaçõe-s e Construções Ltda., Av6nida Dllf..val de Góes Monteiro, 7301, Município de São Paulo, 07107.
Aqui" ocorre algo muito estranho, porque há um erro de endereço e de cidadEL,.
Tal fato parece ser um tanto _cQmuro nas atividades do
Sr. Paulo César CaValca.nte Farias. Mas, tendo a revista Veja,
indicado que os filhos do Presidente andav_a_m num carro -bilndado e comprado por 90 mil dólares, como é que o Presidente
fica? Sem resposta? Até quando?
Há um outro aspecto mencionado pelo Senador Jutahy
Magalhães. Como é possível a alguém que tanto deseja escla~
recer a verdade~ que se compromete a falar a v-erdade, possa
admitir qile a secretária do Sr. Paulo César Cavalcante Farias,
simplesmente, desaparece à bordo do morcegq negro. Diz
o Jornal do Brasil, hoje: ''apontada pelo motoris_ta __E_rjberto
França como responsável pela movimentação do dinheiro do
empresário PC Farias, que era repassado à_ secretária Ana
Acioli para as despesas da Casa da Dinda,. a alagoana Rosinete
Melanias Carvalho abandonou o _escritório da Empresa de
Participação e ConstrUções na terça~feira da semanã passada,
veio a Maceió, no avião do seu patrão, o Morcego Negro,
retirou seus pais e irmãos, às pressas, do conjunto residencial
onde moravam e, pela madrugada, fugiram de Alagoas. Ontem, os vizinhos dos pais de Rose disseram que "todos eles
foram levados para o exterior a mando do chefe". A mando
de PC Farias, por esse misterioso Morcego Negro~ avião capaz
de aventuras que não _ficam atrás das avepturas d~qU:ele que,
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ainda em ficção, inspi:rou o St. Paulo César Farias, ou seja,
o Batman".
Batman age em nome do bem, maS_o Si. PC Farias parece
agir mais nos moldes daquela outra senhora, também atriz,
personagem dos filmes de Batman, do que propriãmente em
função de encontrar o bern-est_ar deste País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é da maior importâncià.
_que possa. agora, a Comissão Parlamentar" de Inquérito ouvir
o Sr. Antônio Ermírio de Moraes, o Sr. Emílio Odebrecht,
os senhores responsáveis pela EmPresa Andrade Gutierrez
para que possam esclarecer o que se passa, e ~como se montou
esse sofisticado esquema. Se o Dr. Antônio Ermírio de Moraes
_quer dizer que todos os empresários também contribuíram
para qualquer campanha, vamos, então, convidá-lo para que
o diga abertamente; para que dê suas sugestões, a fim de
que Se possa reã.lizar no Brasil uma campanha eleitoral limpa,
sem dinheiro ilegalmente doado aos Partidos políticos ou 3os
candidatos. Claro que isso é possível de se fazer e seria importante que fosse realizado. Mas as revelações indicam que empresas como Votorantin, Andrade Gutierrez, Ttatex, Norberto Odebrecht e outras propiciaram recursos em troca de
notas frias para a EPC, antes_ as eleições. Portanto, contribuindo para a ·campanha presidencial e após o período eleitoraL Isso é algo que precisamos averiguar. Caso seja comprovado, precisamos examinar bem. Inclus!ve há proposição de
alguns Deputados e Senadores relativamente ao procedimento
judicial, ou seja, se é o caso de apressarmos a tramitação
do projeto de lei que viabilizaria, digamOs, um empresário
a dizer qual foi a contribuição que deu ao Sr. Paulo César
Cavalcante Farias; para que finalidade~ por exemplo, se foi
para pagar uma comissão como contrapartida do seu poder
de aprovar projetas junto ao Ministério da Saúde, da Econoões financeiras, como o Banco do Brasil, BNDES, Caixa EC:onômica Federal.
São tantas as questões a serem respondidas, Sr. Presidente. Ainda teremos muito trabalho à frente.
Tenho certeza de que essa CPI não se constitui, de forma
alguma, em sindicato do_ golpe. Está errado o Presidente Fernando Collor de Mello. A CPI quer a verdade. Os membros
do Congresso Nacional querem que a Constituição seja respeitada. Ninguém quer dar golpe nas instituições brasileiras!
Queremos que a Constituição seja respeitada; queremos
que, quando um crime de responsabilidade for cometido por
autoridade, esse crime seja averiguado. Não se pode admitir
que Presidente acuse, os que estão se esforçando para desvendar esses fatos, de e_~tar_t;::Pl dando o golpe nas Instituições.
Não podemos aceitar essas insinuações do Presidente Fernando Collor de Mello.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
-

- -

.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) :_ Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, _em permuta
com o Senador Jutahy Magalhães.
O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_- Sr. Presidente,
Srs. Seonadore_s, inicialmente, desejo agradecer ao Senador
Jutahy Magalhães pelo seu gesto de cortesia, anuindo numa
permuta na lista de inscrição dos oradores, o que me permitiu
ocupar a tribuna neste momento.
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SI-. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que fique bem
claro perante a Nação que todas as denúncias de corrupção,
passiva e ativa, no âmbito do atual Governo, partiram exclusivamente do ciclo íntimo do Senhor Presidente da República,
em especial do Sr. Pedro Collor de Mello, seu irmão de sangue,
e de pessoas ligadas ao esquema político que o elegeu"~ em
1989, como o ex-Líder Renan Calheiros e o ex-Presidente
da Petrobrás, Dr. Motta Veiga, e, já agora, ó Sr. Francisco
Eriberto Freire de França, motorista que prestou serviços
na campanha presidencial e depois no Palácio do Planalto,
no gabinete daS~ Ana Acioli, secretária particular. Nenhuma
delas foi de iniciativa de adversários políticos do Eresidente
Fernando Collor e, portanto, da Oposição.
Essas denúncias, pela sua extrema gravidade, tiveram
ampla repercussão na imprensa escrita, faladJl e televisada,
particularmenteatravés das revistas Veja e IstoE e, conseqüentemente, na sociedade.
A princípio, Sr. Presidente e Srs. Seriãdores, o PMDB
e outros Partidos na Oposição resistiram à idéia da formação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, por entenderem
que as acusações iniciais do Sr. Pedro Collor con_tra o empresário Paulo César Farias restringiam-se a negócioS iio exterior,
cuja ilicitude não deveria ser examinada pelo Banco Central
e pela Receita Federal.
Posteriormente, porém, quando o Sr. Pedro Collor concedeu a segunda entrevista à revista Veja, envolvendo não só
o Sr. Paulo César Farias, mas também o seU propno irmão,
o Presidente Fernando Collor de Mello, que, a seu ver, manteria uma sociedade informal com o empresário alagoano,
diante da perplexidade que se apoderou de tuda_ a_Nação
e do Congresso Nacional então, nós da Oposição não poderíamos deixar de cumprir o dever moral e político de requerer
a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar &s novas
denúncias. Foi aí que se instalou a CPI, com o objetivo de
investigar as atividades de Paulo César Farias num prazo de
45 dias, prorrogável, se necessário.
Mas, Sr. ifesidente, na reuriião que V. Ex• realizou no
seu gabinete no dia anterior ao pedido de formação da CPI,
ficou estabelecido entre os Líderes partidários que a Comissão
não teria caráter sectário, ou Seja, rião sê:"trâiisformaria em
um palanque eleitoral, nem em um instrumento de- perseguição política ao Senhor Presidente da República.
E realmente é o que vem acontecendo. Não só o Deputado Benito Gama,- como o Senador Amir Lando, respectivamente, Presidente e Relator da CPl, mas também todos os
seus componentes têm se comportado corretamente, limitando-se cada um deles a exercer as suas atribuições no mais
estrito respeito às normas constitucionais e regimentais.
Por sua vez, V. Ex•, Sr. Presidente Mauro Benevides,
prestigia a CPI através do apoio logístico indispensável ao
seu funcionamento, assegurando, inclusive, assistência técnica
e financeira às diligências e auditorias que se fizerenúlecessárias, a nível nacional e até internacional, pelas incursões do
Sr. Paulo César Farias em negócios no exteiiOr:-~videntemente, à medida em que a CPI cumpre o seu
roteiro de depoimentos, inspeções e diligências, vão surgindo
indícios fracos, fortes ou veementes; e provas testemunhais
ou documentais. Até agora parece inevitável o enquadramento final do Sr. Paulo César Farias por tráfico de influência
e, talvez, por sonegação fiscal. A desenvoltura com que ele
vem atuando nos órgãos da administração federal direta e
indireta, desde a posse do Presidente Fernando Collor, cada
dia mais, evidencia-se nas investig~ções da CPI.
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Quanto ao Senhor Presidente da República, havia dúvidas e suspeitas sobre o seu íntimo relacionamento com o Sr.
Paulo César Farias, por ter sidO este o tesoureiro de sua campanha e pelo fato de algumas pessoas mais chegadas a Sua Excelência lhe terem alertado, sem êxito, para as atividades do
empresáriO alagoano no seu Goveriló. Entretanto, nada de
~ais grav~ surgira que pudesse comprometer o Senhor Presidente da República, a não ser, pelo menos indiretamente,
a interferência do Palácio do Planalto junto ao Presidente
da Petrobrás no caso Vasp, seqüenciando cantatas mal sucedidos de Paulo César Farias.
Esse quadro, porém, mudou totalmente com a divulgação
do penúltimo número da revista lstoÉ, que trouxe gravíssimas
acusações relacionadas com o pagamento das despesas de manutenção da residênciã presidencíal-pela Sr-Ana Maria Acioli,
Secretária particular do Senhor Presidente da Repliblica, com
recursos que ~eriam fornecidos pelo esquema empresarial de
Paulo César Farias.
Essa seriíssima denúnci~ constou da entrevista _e depois
do depoimento na CPI do Sr. Francisco Eriberto Freire de
Franç;a, motorista da Sr' Ana Acioli, no Palácio no Plan. alto.
E verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Senhor
Presidente da República, com a sua reconhecida capacidade
de se comuniCar pela televi~ão, fez u.~ pronunciamento, há
poucos dias, que causou grande impacto nâ opinião pública.
Só que para as pessoas mais esclarecidas e para aqueles que
mais de perto acompanham o desenrolar desses lamentáveis
fatos, Sua Excelência não tetia sido convincente para escla~
recer a principal questão, exibindo documentos da_lavra da
S~ Ana Maria Acioli e doJ~r. ÇJáudio Vieii_a, pesSoaS da
__
sua mais absoluta intimidade.
Diante disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ·a CPI centraliza hoje as suas atividades nesse ponto fulcral, solicitando
a quebra do sigilo bancário e requisitando cópias de extratos
e cheques ao Banco Central, num verdadeiro rastreamento
de todas a~ operações bancárias da S~ Ana Acioli e do Sr.
aãudio Vieira, para, afinal, fazer cruzamentos de informações
testemunhais e documentais que possam levá-la à verdade
final. Pelo menos parece já se saber, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que, na conta da sr~ Ana Acioli,- nõ Bancesa,
não há qualquer depósito realizado pelo Sr. Cláudio Vieira,
apesar de ser ele, segundo o Senhor Presidente da República,
o gestor de suas finanças e de suas despesas pessoais.
O Sr- DivaJdo Suruagy- Permite-me V. Ex• Uiil aparte,nobre Senador Humberto Lucena?
O SR- HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•, nobre
Sênador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Humberto Lucena,
V. Ex•, com a responsabilidade de Líder da maior bancada
do Senado da República, vem à tribuna desta Casa refutar
~ denúncia do Presidente da República quanto à existência
de um pseudo-sindicato do golpe, visando a desestrutura o
seu- Governo com finalidades inconfessáveis. Como sempre
V. EXi' foi muito claro no seu pronunciamento, as denúncias
surgiram de pessoas da maior iritimidade do Senhor Presidente. PrimeirO, O Dr. Pedro Collor de Mello, com a autoridade de irmão, foi quem surpreendeu a Nação-com notícias
tão estarrecedoras. Depois, o Presidente da Petrobrás, escolhido e nomeado pelo Presidente da República, deu uma entre~
vista, dizendo que havia pedido a sua saída da maior empresa
do País, porque estava sendo obstáculo a negócios escusas.
E depois veio o Líder do Governo na época da implantação
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todos esses protagonistas de perto e por isso afirmo, com
deste Governo, o ex-Deputado Renan Calheiros, que, com
toda segurança, que essa menina é mais uma vítima do Presia autoridade de quem participou da campanha e viveu toda
dente Fernando Collor; mais uma vítima da falta de dignidade .
a intimidade da implantação e formação do Governo, e fez
do Presidente em assumir os seus erros, os seus desacertos.
uma denúncia bombástica ao País. E _qual não é a supresa
quando fica comprovado que o empresário Paulo CéSar FeraiS
O Presidente mentiu à Nação, e ao mentir à Naç~o per_deu
toda a sua credibilidade. Sua Excelência não tem mais condiera o responsável, através de suas empresas, pelo pagamento
das despesas da Casa da Dinda, revelando uma grande intimições de governar. Qual o processo? Não sei. O proCesso legal
dade com o Presidente da República. A surpresa venl dô, setiâ o de impeachment. Não sei se a Çâniãra, através do
quorum de 2/3 vai acatar. Processos políticos podem surgir ..
fato de que o Presidente da República afirmara que, há quase
A antecipação do plebiscito para se implantar o parlamendois anos, para ser mais preciso, há 18 meses, não tinha o
tarismo, que não- seria Uma antecipação tão longa, seria de
menor contato com o empresário Paulo César Farias. Então~
ou outubro, porque o Presidente não tem mais condições
ficou provado que o Presidente mentiu à Nação, e hoje a
de governar. O que n.ão pode é o Presidente permanecer
Folha de S. Paulo traz mais uma prova contundente, a exemplo
como uma marionete de governadores, que desejam usá-lo,
das anteriores: .a compra de um terreno vizinho â casa da
no seu enfraquecimento, para gove~nar os destinos desta NaDinda pelo empresário Paulo Octávio, que passOU uma procução. Daí, o meu aparte a V. E~, neste instante, para me
ração para Paulo César Farias, _que passou uma pr-ocuração
congratular com a oportunídade do pronunciamento em defepara a sua secretária, que vendeu ao Presidente da República.
sa do Congresso, que em nenhum momento deseja dar um
Então, isso com um documento com fé pública, registrado
golpe. Pelo contrário; estamos preocUpados em preservar a
em cartório. Por que o Presidente, ao invés de fazer essa
ordem. E aproveito essa preservação da ordem, Senador
encenação teatral de convocar_ todas .as esta,_ções de rádio e
todas as estações de televisão~ em cadeia nacionai, não apre- -ltiiinbi:rto Lucena, para defender o Vice-Presidente da República, Dr. Itamar Franco. Esse, sim, está sendo vítima de
sentou o extrato da sua conta, dizendo que era o responsável,
acusaÇões orquestradas, de que atrasou o pagamento do Imcomo qualquer dono de casa, como qualquer chefe de família,
posto de Renda, que foi mal ãluno de ciências, quando era
pelas despesas da sua residência? Era tão simples, tão fácil
estudante no colégio. Isso é- uma piadal Eu me sinto à vqntas:!e
apresentar o·extrato de contas[ O Presidente não tem condipara dar este depoimento, porqUe enl' 1988, quando proferi
ções de apresentar o extrato de contas, porque as provas
um discurso da tribuna des.ta Casa, no qual_ rotulei essã, candisão irrefutáveis. O Dr. Paulo César Farias, ficou comprovado,
datura de a grande farsa - e lamentavelmente eu· estava
é o responsável pelo carro que os filhos do Presidente usavam
certo. A ·griilde farsa foi desnudada. Es_tá aí o Presidente
no Rio de Janeiro, um carro blindado que custaria, hoje,
nu· Cliante da população brasileira - eu dizia, ao responder
mais de US$100 mil.
a um aparte do Senador Itamar Franco, qt,~e a única qualidade
Quero fazer, aqui, uma defesa pública da Dr~ Ana Acioli.
que reconhecia na_ candidatura de Fernando Collor era ter
Essa menina se tem algum pecado foi o de ter servido ao
SUa Excelência como companheiro de chapa. O Senador Ita~
Presidente durante dezesseis anos, com lealdade, dedicação
mar Franco estava levando dignidade à candidatura de Fernane carinho. Não se concebe que uma secretária que durante
do Collor, e lamentavelmente osiatos..CQmprovaram que Sua
dezesseis anos foi tão leal, fiel e dedicada ao Presidente da
EXcelência, o Presidente da República, não tinha dignidade
República vá trair sua confiança quando assume a primeira
para exercer à Primeira Magistratura deste País.
Magistratura do País. Conheço de perto, como alagoano que
sou, a Dr' Ana Acioli. Lá em Maceió ela é chamada de "AniO SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço o aparte de
nha", tal o carinho com que _a sociedade maceioense cerca
V. Ex~. que, pelo seu conheciniento de causa, traZ uma valiosa
essa meni.na. É um absurdo querer inculpar essa menina. Ela
·
contribuição ao debate desta grav~ questão nacional.
recebeu ordens do Presidente da República! O PreSidente
precisa ter a dignidade de assumir a responsabilidade das suas
O Sr. Rachid Saldanha Derzi- Permite-me V. Ex• um
ordens! Aqui estão vários Senadores. Eu citava este exemplo,
aparte?
há poucos minutos, num debate com o Senador Eduardo SupliO SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer, nobre
cy, se há alguma secretária de um Senador que se recuse
Senador.
a cumprir uma ordem sua. Muito menos a secretária do PresiO Sr_ Rachid Saldanha Derzi - Nobre Senador Humdente da República, que há mais de dezesseis anos trabalhava
berto Lucena, quando surgiram os rumores da convocação
com Sua Excelência. Isso é uma injustiça! Isso é uma inverde uma CPI para apurar irregularidades come.tidas pelo Sr.
dade! Isso é uma calúnia, uma infâmia! Essa menina tião
Paulo César Farias, éramos de opinião que deveríamos aguar~
tem nenhuma culpa, a não .ser obedecer as ordens do ~.resi
dar, inicialmente, o processo da Polícia Federal e da Justiça,
dente da República. O Pre~sidente precisa ter a dignidade
de assumir a responsabilidade de suas decisões. Senador Hum-_ nomeando-se uma comissão de alto gabarito do Parlamento
para acompanhar esse processo. Então, quando lá aparecesse
berto Lucena, com a autoridade política que V. Er' possui,
um fato que realmente justifiCasse a convocação de uma CPI,
com a autoridade política de liderar a maior bancada desta
Casa? V. Ex~ refuta e IIi boa hora a fantasia desse sindicato
entraríamos com essa convocação para apurar os fatos verdadeiramente, e não como estamos, pulando de um lado para
de golpes. O Presidente é vítima dos seus erros e das suas
falhas; o Presidente precisa prestar mais um serviço a este
o outr_o. Pri:rp.eiro foi o ex-Ministro Alceni Guerra, depois
o ex-Ministro António _Rogério M_agri_ e o Sr. Paulo César
País, precisa ter a dignidad~ de assumir a responsabilidade
Farias. Mas o objetivo da Oposição era atingir o Presidente
dos seus atos e não transferir para uma menina que há 16
Fernando Collor, não tenham dúvidas. Hoje, não se fala mais
ou 18 anos trabalha com Sua Excelência. Isso é uma irifãffiiã,
·em Paulo César Fa:rías; esqueceram-se do PC Farias e viVem
uma mentira, e quero dar o ffieu depoimento, neste momento,
a procurar fatos que possam condenar o Senhor Presidente
o depoimento de quem conhece de perto os personagens,
da República. A Oposição não quer outra coisa, no seu afã_,
de quem conhece de perto a realidade de Alagoas. Conheço
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senão atingir o Presidente da República. Há pouco, o Senador
Divaldo Suruagy disse que o Presidente da República deu
ordens à sua secretária para fazer isso ou aquilo.
O Sr. Divaldo Suruagy- A-Sr" Ana Aciolí jamais traiu
o Presidente.

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- V. Ex• viu o Presidente
da República dar essas ordens? V. Ex~ afirma -que Su3. Exce.,
lência deu essas ordens? V. Ex~ tem um ódio inaUditO pelo
Presidente da República. V. E~ é um de-safeto do Présidente
da República, e aproveita a tribuna do Senado Federal para
atingi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Maum Benevides. Fazendo soar
a campainha.)- Nobre Senador Rachid Saldanha Derzi~ V.
Ex~ deve apartear o nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi- V. Ex•, Senador Divaldo
Suruagy, não sabe_ se o Presidente da República deu essas
ordens a ela. Vamos esperar que ela venha depor, para podermos ver como foram os fatos. A comissâo -se desdobra daqui,
vai a São Paulo fuxicar as gavetas dos bancos para ver se
encontra documentos contra o Presidente Fernando Collor,
levando con,sigo parlamentares que não são efetívos nem -suplentes da comissão e são eles que dão declarações nas TV
e na imprensa. Eles é que estão representando a CPI nessas
andanças. Isso é um absurdo. Isso não se justifica. A COmissão·
Parlamentar de Inquérito está abandonando -as rédeas da condução da CPI, que todos nós queremos seja justa e apure
os fatos, forem eles contra quem for, at1f mesmõ -COntra o
Presidente da República, se, realmente, de fato for: Mas não
essa fantasia que vivem todos, principalmente os homens da
Oposição, do PT, que vão à imprensa, à televisão e queremestar a toda hora se mostrando e fazendo declarações. O
objetivo deles é fazer a sua campanha eleitoral aqui dentro
do Congresso Nacional. Isso não podemos permitir. Vamos
ser sérios. Vamos apurar, realmente, os fatos como devem
ser apurados e punamos aqueles que devam ser punidos. Nós,
não. Encaminharemos à Justiça e à Políciif Federal. EStá havendo exagero da Oposição no sentido de só querer atingir
o Presidente da República. E hoje já se vê uma revolta perante
a população, porque em todos os lugares onde tenho ido
o povo vem me pedir: "Vamos deixar que o Presidente ao
menos termine o seu mandato". O povo também está cansado
dessa fantasia que estão criando em torno dessa CPI. Faço
um apelo a V. Ex~ e aos homens da Oposição: V amos conduzir
realmente essa CPI com toda honestidade, com toda lealdade,
com toda grandeza, para que possamos apurar os fatos que
realmente estão__aí_ e sabemos que existem.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador, eu
gostaria que V. E:.c" mantivesse a sua cabeça fria, para que
pudéssemos prosseguir num debate de alto nível neste pie·
nário.
·O Sr. Racbid~ Saldanha Derzi- Ela está bem fria.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me muito brevemente,
Senador, um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• foi imensamente
iriju-sto com a Oposição, -quando atribuiu a ela a- iriiéi3.tívà
de um movimento visando a atingir pessoal e politicamente
o Senhor Presidente da República. Longe de nós esse propósito.~

~·~

~

O que não po-díamos, nobre Senador Rachid Saldanha
Derzi, nós que representamos o povo no Congresso Nacional,
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era nos demitirmos da nossa obrigação moral e cívica de,
através de urna CPI, apurar as graves denúncias que chegaram
ao conhecimento da Nação através da imprensa, sobretudo,
como já afirmei nesta tribuna, quando elas partiram de pessoas
docírculo íntimo do Senhor Presidente Fernando Collor. como o seu irmão Pedro Collor, o ex~Líder do Governo na
Çâmara Renan Calheiros- e o ex~ Presidente da Petrobrás,
Sr. Motta Veiga. Tarito ternos razão que, por ocasião da assi:
natura do requerimento convocando a CP!, estávamos respaldados, nobre Senador Rachid Saldanha Derzi, por uma pesquisa de opinião pública, na qual88% das pessoas consultadas,
cm São Paulo, responderam que apoiavam a instalação da
Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, o Congre-ss-o·
Nacional não fez nada mais, nada menos do que ir ao encontro
de um anseio nacional que foi, inclusive, o tema principal
da campanha do atual Presidente da República, em 1989,
no sentido de manter altos padrões de moralidade na adminis~
tração pública.
O Sr. Eduardo Suplicy- ~ermite~m~ V. E~ um apar!~?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não. Ouço o aparte
de V. Ex~ nobre Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy- Nobre Senador, em primeiro
lugar, gostaria de cumprimentá-lo pela importância do tema
que V. Ex•, como Líder do PMDB, traz hoje. De fato, não
se trata de perseguir a pessoa do Presidente da República.
Trata-se, inclusive, de defender a Instituição Presidência da
República; trata-se de querer que o Presidente sempre diga
a verdade; trata-se· de querer torcer para que o Presidente
possa dar explicações. Não se trata de querer,- simplesmente,
aparecer.na imprensa, como há pouco mencionou o meu colega Senador Rachid Saldanha Derzi. S. Ex\ também, tem
sempre a oportunidade de aparecer na iffiprellsa ·sempre que
a_lgo de relevante faz, como há pouco fez, porque foi o primeiro
Senador do PFL, hoje, que se colocou em defesa do Presidente
da República, um fato digno de nota. Eu estava notando
que, desde ontem, os Senadores que apóiam o Governo estavam um tanto quietos e o _Senador RaChid Saldanha DerZi
mostrou-se um bravo. S. Ex~ tem se mostrado um bravo na
CPI. Nem sempre concordo com S. Ex~ Inclusive, gostaria
que S. Ex~ aqui estivesse hoje, dizendo que- não é verdade,
foi engano da revista Veja, que o Opala blindado, de 90 mil
dólares, adquirido pela EPC, não estivesse sendo utilizado
pelos filhos do Presidente, que foi um engano; que teria sido
um engano da Folha o registro de que um imóvel foi transadonado, em fevereiro de 1991, entre o Senhor Presidente e
o Sr. Paulo César Farias através de procuração a sua Secre~
tária. Mas, infelizmente, os fatos vêm com tanta força, que
é difícil a defesa da Instituição Presidência da República. Queremos, sim, defender a Constituição brasileira, a democracia,
e a pessoa que estiver ocupando a Presidência da República,
precisa estar de acordo com as e~ectativas da Nação brasileira. QUeremos um Presidente que jamais minta, lirrCPresidente que jamais falte com a verdade para com o povo brasileiro.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sou grato a V. Ex•,
nobre Senador Eduardo Suplicy.
- Prossigo, Sr. PreSidente, solicitando aos meus nobres pares que se reservem a apartear-me mais adiante, para que
eu_ possa desenvolver o pronunciamento que trouxe a esta
tribuna.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, foí justamente esse conjunto de circunstâncias que fez crescer na imprensa uma onda
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pela renúncia do Senhor Presidente da República e até especulações sobre um possível processo de impeachment.
Aqui estão os-editoriais publicados pela Folha de S. Paulo
e pelo O Estado de S. Paulo n~s suas edições de 30 d.e_junhQ_
de 1992.
·

Folha de S. Paulo, 30-6-92:
"RENÚNCIA JÁ!
Com rapidez vertiginosa, os desdobramentos do caso PC
Farias vieram atingir o próprio cerne do Governo. A sociedade
brasileira assiste angustiada e estarrecida ao completo colapso
da credibilidade presidencial.
O Presidente Collor nãO possui hoje condições de gover;.
nar o País. A questão deixa de incidir exclusivamente sobre
os aspectos éticos de sua conduta_à frente do Governo. Sobre
esta recai as mais fortes suspeitas. Trata-se ainda de esclarecer
com rigor e isenção o grau do seu desenvolvimento com os
escândalos que dia-a-dia repetem-se e se avolumam, para indignação da opinião pública.
Mas o problema deixou de ser jurídico e moral. Passou
a ser político.
Num momento de crise económica e social profunda,
o PaíS não tem Governo. Temos na Presidência da República
uma figura acuada. A sociedade não mais confia eril sUa palavra, não mais espera-do Presidente nenhuma atitude, exceto
a renúncia. Trata-se da única alternativa capaz de assegurar
de imediato a governabilidade do País. A Crise chegou ao
seu ponto extremo. Não é por oportunismo sistemático que
esta Folha vê na Fenúncia do Presidente um imperativO político
incontornável. As primeiras revelações de irregularidades no
Governo Collor, feitas pela Folba de S. Paulo, segue-se hoje
uma verdadeira avalanche de denúncias e evidências, Veiculadas por praticamente todos os órgãos de opinião. Imerso
no escândalo, o Executivo perdeu o crédito da sociedade_. __
Collor não consegue mais governar. Que renuncie! A_Constituição prevê, me caso de renú.Dcia do- Presidente, a posse
do seu vice. Esse ponto é inquestionável. Caberá a Itamar
Franco o desafio de consquistar sustentação política pata o
exercíciO pleno do cargo, mostrando-se em sintonia com as
exigências de modernização que se COlocam para o País. Foi
o papel de Collor, aliás, enfatizar um programa de mudança
hoje consensual na sociedade, mas ainda a ser posto em prática. A gravidade da atual crise política impõe, acima de tudo,
um espírito de máxima serenidade e de respeito aos mecanismos legais. Não é momento para exaltações, acertos de
contas imaginárias ou paixões ideológicas. Não se ignoram
os pontos de atrito que por diversas vezes opuseram esta
Folha ao Presidente da República. O que se coloca nesse
instante é algo de bem mais alto do que divergéncias conjunturais. Trata-se da governabilidade do País; trata-se de encerrar, de forma mais rápida e indolor possível, uma situação
insustentável. O País precisa de Governo, precisa de um Presidente. Já deixou de reconhecer em Fernando Collor de Mello
a figUra capaz de atender a essa necessidade. A superação
da crise exige sua renúnda".
-O Estado de S. Paulo, 30-6-92:
"AS HIPÓTESES QUE RESTAM__
Em vez de reagir com a ira santa dos ofendidoS- em sria
honra pessoal e na dignidade do caso, o Presidente da República pediU prazo ao Mínistério e Dão à Nação para responder
às últimas acusações que lhe foram dirigidas. As 48 horas
que Sua Exceléncia solicitou domingo último estão correndo
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é, com -elas, avolumam-se os rumores e as interpretações sobre

estas.
Qualquer que seja a explicação que o Chefe da Nação
possa dar, dificilmente conseguirá reverter o clima de indignada frustração que tomou conta do País, que não consegue
mais supOrtar" uma situação em que uma notícia de- jornal
ou revista traz novos indícios, alguns verossúneis, outros, evi':'
denternente, sem fundamentação. das ligações do S~mhOr Fernando Collor de Mello com o Sr. Paulo César Farias.
A crise - alguém já disse --não nasceu de dentro do
sistema polítiCO; ela o atinge porque· a pessoa que está em
causa é o Presidente da República, mas, a rigor, a crise foi
deflagrada por uma questiúncula familiar e negocial. Esse
simples fato encarnece a Nação, que vê a sorte de suas instituições entregue à solução, ou falta dela, que se der a um negócio
malconduzido.
·p-obre do país em que a Presidéncia da República é posta
eih xeque pâr questões particulares. Suas ínstit_uiçõeS sucumbirão aos salvacionismos tradicionais, dos quais ainda a Nação
guarda penosa memória, a menos qúe em sObressalto nacional
possa fazer com que os anseios de moralização da coisa pública
sejam ãtêtididos. O processo que vivemos· tem características
sui generis, a começar por essa que apontamos atrás, de a
soberania e adígnidade da PreSidência da República serem
conspurcadas por negócios privados._ Acresce que, ao se recusar a reconhecer desde o início as ligações que notoriamente
o prediam ao Sr. Farias, dando assim azo a que se supussese
que teria o que esconder, o Chefe do Governo foi, aos poucos,
fechando os caminhos que lhes permitiriam vencei"; ainda que
com sacrifíció,--0 -empenho daqueles que. contra ele se lançaram, movidos não_ tanto pela preocupação de salvaguardar
a República, mas de realizar projeto político, em que as liberdades democráticas pareciam violentadas.
O caráter todo ~special desse processo reclama que as
posições sejam tomadas com clareza. Enquanto as denúncias
se limitavam à polêmica restaquera entre irmãos, era indispensável recomendar que tivessem cuidado com os procedimentos. Quando, porém, os fatos ultrapassam o ciclo do clã ou
das familias e ganham densidade nacional, porque atingem
moralmente a Presidência, é necessário reconhe_cer que a qualidade no processo mudou. A Comissão Parlamentar de Inq uérito para apurar ilicitude dos atos do_ Sr_. Paulo César Farias
pode até não avançar um só passo mais. Os efeitos que a.s.-.
investigações e as denúncias poderiam ter produzido sobre
o. sistema político jã são visíveis. O- menos grave deles, se
assim podemos dizer, é que a economia do País caminha para
a estagnação e o risco dã desmorali2;a_ção das instituições é
maior do_que se supõe, a começar pela Presidência, a pedrade-toque do funcionamento do regime. Não cabe sequer discutir em que quadro legal se poderá dar a solução. ESte está
dado pela Constituição, e _é dentro -dela~ seguindo__a Carta
Magna, nos desviamos um milímetro, que as coisas deverão
se passar. O que fazer? A tendência da maioria~ confrontada
com a dramática e triste realidade de decadência moral generalizada, é considerar que o únpeachment do Presidente resolverª- ~ crise:- Engariam-se. O processo de impeacbment de
apresentação da denúncia à votação no Senado consumirá,
no mínimo, seis meses, senão mais.
Nesse prazo, o País sucumbirá, e os salvacionista"s pode-.
rão pretender convencer a população brasileira de que apenas
uma saída extraconstitucional resolverá a crise.
Pensando no bem do País, é mister desconsiderar essa
hipótese.
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A solução cabe ao Presiden\e da República. Se o Senhor.
Fernando Collor de Mcllo for fiel aos propósitos que o fizeram
candidatar-se; se altivamente souber .colocar, acima das questões pessoais em que se envolveu ou se_ viu comprometido,
os altos interesses do País, escolherá o caminho__d:;t Pignida,de,
por traumátiCO -que seja a sua auto-iiJià"ge:m:-renunciar. A renúncia do Presidente da República, sabemos, é um
ponto do qual não há retomo. É, sob_ muitos aspectos, um
passo no de_sconhecido. Ainda assim, porém apesar de a posse
do Sr. Itamar Franco não_ inquietar as coisas e (.epresentar
mudança de orientação sensív_el ~:rp. muitas áre~. é ~e.n.os .
traumática_ do que os seis meses em que viveremos a angústia
do processo de impeachment. A ren'úncia é menos traumática,até mesmo, do que a persistência de um governo já batido
pela dúvida, que fustiga os Ministros e.- solapa a sua base ·
parlamentar de apoio.
.
, . . " , ..
A confiança perdida da Nação não pode ser recuperada
por palavras iradas. O bem do País exige do Senhor Fernando
Collor de Mello, que prestou incontáveis serviços ao Brasil,
que lhe faça esse último s;.tcrifício, renunciando à_~resi<;lência
da República."
- - ---- _ , __ __ __ . . .
..
São palavras dos editoriais da Folha de S_~ Pa.uiQ e. dq
O Estado de S. Paulo no último dia 30 de junho próximo
passado. _
Além da imprensa, pediu, também, a renúncia do Senhor
Presidente da República, com todas as letras, o General Eucly~
des Figueiredo, irmão do ex~ Presidente J.oão Figueiredo.
Pode ser que algum Deputado de Oposição tenha, isola~
damente, se pronunciado pela renúncia e pelo impeachment
do Senhor Presidente da República. No Senado, não ouvi,
até hoje, qualquer palavra nesse sentido.
Sobre a renúncia, tenho dito e repetido com a maior
ênfase que ela é um ato- unilateral de vontade. Cabe a Sua
Excelência o Senhor Presidente da República consultar o foro
íntimo de sua consciência e decidir, diãnte da realidade dos
fatos, se ainda tem ou não condições de governar o Pafs.
Em nenhum momento, porém, os Partidos de Oposição,
pelos seus presidentes ou líderes, nas duas Casas do Congresso
Nacional, solicitaram a re"iiúilcia ou cogitaram de iniciar o
impeachmeot do Senhor Presidente da_República. O que sem~
pre afirmaram, conforme nota amplamente divulgada pela
imprensa, foi que prestigiavam os trabalhos da CPI e aguarda~
varo as suas conclusões, fossem quais fossem as suas conseqüências, contanto que se pusesse U.in ponto final na corrupção
administrativa que carnpeia no PaíS. · Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço esta análise imparcial
dos acontecimentos que se sucederam às surpreendentes e
graves denúncias do Sr. Pedro Collor, para, afinal, protestar
veementemente contra a denúncia do Senhor Presidente da
República sobre a existência de ~'Sindicato do Golpe" que
estaria articulando a derrubada do seu Governo. Os fatos
que emergem da CPI é que poderão conspirar contra Sua
Excelência e o seu Governo.
Sr. Presidente e Srs.__Senadores, o Senhor Presidente da
República, ao usar essa linguagem, lamentavelmente perde
o seu equilíbrio erriódóilal, assumindo uma atitude que tende
a radicalizar o processo polítiCo dentro e fora do Congresso
Nacional. Melhor seria que Sua Excelência aguardasse as con~
clusões da CPI, com a tranqüilidade de quem nada teme por~
que nada deve, na certeza de que os que lhe fazem "oposição
têm presente a grande responsabilidade que lhes pesa sobre
os ombros nessa hora grave e difícil da vida nacional.
O Sr. Marco Maciel- V. Ex~ me permite um aparte?
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Aliás, se estiyesse no
seu_- Iugar. na atua-1 :conjuntUra, sOlicitaria pelo menos- umalicença, para que os inquéritos no âmbito do Cong~esso e
do Executivo (Polícia, Federal) _transcorressem _num .clima de
.
maior isenção e liberdade,
_
- AD.tes de V. Ex\ Senador Marco Maciel, peço licença
para conceder o aparte ao Senador Pedro Simon, que já me
havia solicitado~
O Sr. Pedro Simon - Quero felicitar V. EJr.~, nobre Líder,
pelo significado, pela importância, pela iSenção e "pela profu~~
didade deste pronunciamento. Era absolutamente necessário
e da maior importância que nesta horá no -coõgresso Nacional
houvesse um pronunciamento como o que V. Ex~, nosso Líder,
está fazendo neste momento. Eu não tenho por que não assinar
vírgula por vírgula, ponto por ponto, o que V. Ex' está dizendo. É exatamente isso. Os fatos que estão sendo averiguados
não foram trazidos pela Oposjção, não foram trazidos pela
imprensa, não foram trazidos por ninguém que não fossem
os homens do Governo: seu irmão, seu Líder, o seu homem
de confiança na Petrobrás, Offiotorista da sua secretária; abso~
Iutamente, as pessoas da intimidade da família e do Governo.
A Comissão de Inquérito, diz bem V. Ex•, está averiguando.
Não há nem por parte do Presidente, nem por parte do RelatOr, nem por parte da Comissão nenhuma outra atividade
senão buscar o esclarecimento... ... . . ,
.. .
_
A Comissão Parlamentar de Inquérito, diz bem V. Ex~,
está averiguando. Não há, por parte do Presidente, por parte
do Relator ou por parte da Comissão, nenhuma outra atividade, senão a de_ buscar os esclarecim~ntqs. Não v_j_ até hoje,
nobre Líder Humberto Lucena, na Comissão Parlamentar de
Inquérito, ninguém falar e_i?J. impeaChment, ninguém falar e_m
afastamento, ninguém falar em absolutamente nada senao
o envolvimento nos acontecimentos. O no tire Senador ~achid
Saldanha Derzi diz: "Mas a Comissão ~stá deixando d~ l(!dO
o Sr. PC e está indo para cima do Presidente". Não é verdade.
A Comissão está investigando o Sr." PC. Agora, se::, ao inves~
tigar o Sr. PC, se encontra com o Presidente, nã_o_podemos
evitar. Hoje, por exemplo, a Folha de S. Paulo not1c1a a venda
irregular de um terreno, em que uma procuração foi passada,
em agosto, por um Deputado Federal para o Sr. PC; que,
por sua vez. o passou, no mesmo_ dia, por procuração para
uma Secretária; que, __finalmente, o passou por procuração
para o Presidente da República. Estamos investigando o Sr.
PC. Agora, se termina no Presidente, não ~ responsabilid~de
nossa. Estamos investigando os dinheiros. Vem o motonsta
e diz que semanalmente, quinzenalmente, ele ia ao gabinete
da empresa do Sr. PC, pegava dinheiro e o col?cava na cont_a
da Secretária do Presidente. Não estamos invesngando o Presidente, estamos investigando o Sr. PC. Agora, é ele que diz,
é daí que se vê o destino do dinheiro. Em, nenhum momento,_
vi Senador, do Governo ou da Oposição, analisar, ou querer
buscar na comissão a resp~msabilidade do Presidente, agora,
os fatos realmente são graves e, dolorOsamente, são esses
que têm razão.
A palavra está com o Presidente. V. Ex~ ta!fibém t_em
razão. Mas eu acrescentaria, pedindo a V. EX" que me permita,
através do seu pronunciamento, que também faça constar
dos Anais desta Casa a manifestação que tenho aqui, do Dele~
gado da Receita Federal de Juiz de Fora, com relação à declaração do _Imposto de Renda_ d_o Sr ... Itamar franco. As man~
chetes de jornais, ontem e hoje, trazem: "Atrás do lmpost~
de Renda de Itamar, guerra no papel". E, de repente, s_a1
do Palácio do Planalto a informação com r~lação à declaraçao
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de Renda do Sr. Itamar Franco. Que se esclareça: 1987/1988,
nada a receber e nada a declarar. Os anos seguintes -estão
aqui, na declaração-do próprio res'pOt:J.sável. Hoje, o Sr. Itamar
FrancO é--credor- de uma restituição- de 30 inif, 168 cruzeiros.
S. Ex~ não deve um centavo para o- .Imposto de Renda e,
realmente, a preocupação do Governo; que é rigido na cobrança, que foi para cima do ViceRPresidente para investigar a
sua vida, deve chegar a essa conclusão. O Sr. Itamar Franco
é credor da importância de 30 mil168 cruzeiros de restituiçãO do Imposto de Renda. Agora. reparem: S. Ex~ não é um
mau pagador. Poder-seRá dizer que o Governo é mau pàgador.
Sempre foi. Ag_ora, poder-se-á dizer: mas o Itamar, em
1987/1988 atrasou para declarar o Imposto de Renda. Provavelmente, sim. Mas, na verdade, S. Ex• fez a declaração.
E, na verdade, em 1987 e 1988 não tinha nada para pagar
e não_tinha nada para receber. Talvez falte ao_Vlce_-Presidente
Itamar Franco uma secretária tão eficiente quanto à do PresiR
dente. Ao longo desses 17 anos, esses problemas não existem
e o Presidente não tem nada a declarar, nada a pagar e nada
de dinheiro a buscar, porque alguém busca para Sua Exce~
lência. Mas brincam com sua honra, como fizeraiil agora·....:.:..~não sei qual é o objetivo - com o Se Antônio_ Ermírio de
Moraes. De repente, ele é chamado com urgência e fazem-no
ficar sentado durante duas horas _e meia. No momento em
que a Comissão está pretendendo convocar os empresários
para virem dizer se, realmente, foram obrigados, foram pressionados a contribuir, a dar prestação, a dar comissão_ para
o Sr. PC, chamam o Sr. Antônio Ermírio de Moraes, o empresário mais importante deste País, para, na verdade- eu sinto
assim - , empresário nenhum abrir a boca, empresário nenhum qllerer colaborar com a Comíssão. Se com ele acontec,e_
isso, o que vai acontecer com qualquer outro tipo de empresário? Age com dúvidas imensas o Senhor Presidente da República. A dolorosa realidade foi colocada aqui pelo Senador
Eduardo Suplicy. Mas o Presidente da República vai à televiR
são e diz que desde que assumiu não fala com o Sr. PC,
que há dois anos não fala com o Sr. PC. _Mas, então, eles
têm que_ se_ ver, porque senão aFolha de S. Paulo está mentindo
que é uma barbaridade! Os documentos são falsos, embora
documentos públicos. A não ser que o negócio fosse tão fantásw
tico, que se entendessem tanto por telepatia, que o Senhor
Presidente da República comprou do Sr. PC um terreno, que
deve_ valer 400 ou SOO milhoes, ao lado da sua casa, sem
prec1sar falar, nem dtalogar, nem conversar. Eu quero ter
amigo assim, quero ter gente conhecida dessa maneira, que
faz um negócio dessa importância e desse significado sem
conversar. Mas o importante no significativo proimnciarrientó
de V. Ex~ é que não sei Onde está o "sindicato do golpe".
Eu não sei onde está esse sindicato. Aqui, no Congresso,
não é_ verdade. Repito o que já disse mais de dez vezes:
não vejo no PT, não vejo no PC~ antigo Partido Comunista,
não o outro - não vejo na imprensa, não vejo em ninguém
um esquema para derrubar o Presidente, o que vi em 1954
e_ern 1964. Em 1954, o eSquema era derrubar o Dr. Getúlio.
Em 1964, o esquema era derrubar o Dr. João Goulart. Eu
não estou vendo isso. Estou vendo os fatos aparecem e, dolow
rasamente, digo com toda a sinceridade- eu, como V. Ex~
e corno quase a totalidade desta Casã :....__ torcemos para que
o Senhor Fernando Collor se saia hem.
Eu não gostana que as coisas se c;,omplicassem como estão
se complicando para o Senhor Collor. Mas, lamentavelmente,
a cada dia, o Senhor Presiclente se _dificulta. São cada vez
mais dramáticas as suas justificações. Todo rilundo vibrou
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co·m -o pronunciamento de sua Excelência, que, digawse de
passagem, foi muito bom na maneira de falar. Não tenho'
nenhuma dúvida de que --terminado o mandato presidencial'
--:a Rede Globo não teria ninguéin melhor do que Sua Ex~ew
lência para-ser um comunicador social. Pena que não é tão
Presidente como comunicador! Mas naquele pronunciamento"
que foi considerado excepcional, o Presidente cita -o Sr. PC.
R!!lamente, pela primeira vez, o Presidente citou o Sr. PC,
tnas não para criticáRlo. Sua Excelência o cita para dizer que
foi homem de sua te.;,ouraria, para dizer que, na campanha,
conheceu muitos empresários apresentados pelo Sr. -pc; Cita, ·
para lamentar, que muita gente, que vivia namoraitdo o Sr.
PC, rião o namora maiS: Depois, diz que não conVersa com
mais nin1~uérn.. Homens da campanha eram homens da campa R
nha, e agora Sua ExCelência é o Presidente da República,
e que abriu um inquérito para apurar tudo. Mas não fala
com relação ao Sr. PC. Não diz aquilo que V. EX~ disse desta
tribuna, e me parece que hoje é um clamor nacional. Pode~se
ter dúvida sobre tudo,- mas sobre esse Sr. PC, a--esSa ·altura,
me parece realmente que ele está-e~nVolvido. Está certo, nobre
Líder, que quando o Senhor Fernando.Collor assumiu a PresiR
dência da República, Sua Excelência fizesse marketing, andasse de ultraleve, de jet-ski, se atirasse de pára-quedas, corresse
com camisetas. O Mitterrand mesmo fez isso em tempos-passados. Mas, numa hora dessa seriedade, o Presidente querer
apelar para os bilhetinhos do Sr. Jânio Quadros, querer correr
com mensagens· de novo, a essa altura, e querer se lançar
contra o Congresso, contra a CPI, contta a imprensa riaciorial?
Não me parece ser esse o_ caminho. Como muito bem disse
V. Ex•, a essa altura, O ideal seria· que Sua Excelência se
licenciasse, se colocasse à disposiÇão da Nação, para que averigúe o seu Governo até a última linha. Mas o Presidente não
pode fazer o que fez. Sua Excelência que dê os noines do
"sindicato_ do golpe". Pode ser que tenha. Sua Excelência
que venha e diga quem são os golpistas neste País. Minha
solidariedade ao pronunciamento" de V. Ex\ pela frieza, pelo
raciocínio, pelo conteúdo e pela seriedade. V. EX", quando
leu os editoriais e depois deu o seu pensamento, foi para
mostrar que esta Casa está muito aquein de tudo que se debate
lá fora. Esta CáSa mafltém a iseiição necessária para chegar
às conclusões finais. Meus cumprimentos, nobre Líder.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE 0 SR.
PEDRO SIMON EM SEU APARTE:

Ilm' Sr.

Delegado da Receita Federal de JuiZ de Fora!M.G.
ITAMAR AUGUSTO CAUTIERO FRANCO, brasi,
leiro, divorciado, engenheiro, residente nesta cidade na Avenida Barão do Rio Branco n' 2662 - apt' 1701 - Bairro
Centro, Distrito 08, Cep.: 36016-311, CPF n' 003.789.256187,
vem à ilustre e digna presença de V. S', requerer sejam-lhe
prestadas as seguintes informações:
1~) -Se o Reqte. apresentou suas declarações de Imposto de Renda relativas aos seguíntes exercícios:
a)- exercício de 1987- ano base 1986;
b)- exercício de 1988- ano base 1987;
-c)- exercício de 1989- ano base 1988;
d)- exercício de 1990, ano base 1989;
_e)- exercício de 1991, ano ba:::;e 1990;
t) :...._exercício de 1992, ano base 1991 (comprovante anexo~ quanto a este último).
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2•) --:--Se houve algum atraso na apresentação das declara~
ções supra referidas; em caso positivo, certificar as dataS em
q1..1e as mesmas foram apresentadas, exercício por exercício.
3~)- Se o Reqte. foi notificado para apresentar as citadas
declarações ou se as apresentou espontaneamente.
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e o'seu govelJlo, ela surge dos fatos que estão sendo apuradas
na Comissão Parlamentar de Inquérito.
o·Sr. Marc~ ,MacieÍ- V. Ex~
perniite um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer, ouça o
nobre Senador Marco Maciel.
4~) "'""":""".Se as declarações em atraso encobriam qualquer
débito de Reqte. para com d Imposto de Renda, ou seja,
O Sr. Marco Maciel- Senador Humberto Lucena, aprenou se o Reqte~ durante o período não declarado, era devedo_r
di, desde muito cedo, que para discutir bem uma questãodo Imposto de Renda; em caso postivo, em quanto somava
é necessário distingui-la adequadamente. Acho que no discuro débito
so que V. Ex~ faz nesta tarde, no Senado Federal, há duas
s~) -se-ao-apresentaras declarações em G3U~a. o Reqte .. questões que devem ser discutidas eni sepaiado: uma é a
questão da CPL Go-staria" de recordar que desde o primeiro
pagou o Seu único e exclusivo débito·, ·ou· seja, aquele devido
pelo atraso na apresentação das declarações.
_
instante o GOverno, atraVés de seus Líderes, não somente
concordou- com a CPI, como também adotou as providências
6~) -Se o Reqte. tem ou teve nos mencionados exercfciQs
qualquer débito para com o Imposto de Renda.
necessárias para a sua instalação. Sobr~ esse aspecto, então,
gostaria de deixar bem claro o papel dos partidos políticos
7•)- E, finalmente; se o Reqte. ·é credor de i'estittiiçã6
do Imposto de Renda e, em caso positivo, referentemente
que apóiam o Governo, e de modo muito particular a posição
a qual exercício.
dp Sr. Pr~siq.ente da_República. Aliás, gostaria de dizer que
P. DeferimentO.
essa tem sido, invariavelmente, a conduta do Presidente, -nao
Juiz de Fora, 6 de jUlho de i992. - Itamar Augusto
somente com relação ao funcionaniento daS CPI aqui no COnCautiero Franco.
gresso, oferecendo-lhes, inclusive, todos os meios para o seu
cabal funcionamento, colocando à disposição os dados e infor:..:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
mações
do Poder Executivo, como também naquilo que diz
-01!80respeito especificamente ao··Poâer Executivo. Em ;mu_itos e
0FÍCI0364/92
..._
... Em6,7-92
muitos.c;\sos, até~ o Presidente da República tem se antecipado
Do Delegado da Receita Federal em Juiz de Fora-MG
·
às denúncias e determinado a adequada apuração dos fatos,
Ao Exrn9 Sr. Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco
quer através da Receita Federal, quer atravéS da Polícia FedeL
Assunto: presta informaç_ões
ral. Nunca houve- faço questão de lembrar, talvez, tanta
transparência na apuração dos fatos quanto agora. E nisso
Digníssimo Vice-Presidente da República
Em atenção ao Respeitável Ofício de V. E~, desta data. - desafio quem diga o contrário. Nisso nenhum reparo pode
ser feito à conduta do Presidente da República em todo esse
cabe-nos ínformar conforme abaixo:
processo. Então quero_ in_sisti!' n~sse pontO de vista. A CPI "'
Consta de nossos arquivos todas as declarações de rendiaí está-, instalada, posso dizer, consensualmente, realizando
mentos a que V. Ex~ estava sujeítO ··a- apresentar, vãJendo
selJ,s tr~balhos sem nenhuma difiCuldade em qualquer área
ressaltar que as relativas aos exercíciOs âe 1987, 1988, 1989
do Governo, -pelO -c<,-ntrário, com total liberdade de moviforam entregues fora dos prazos regulares, ou seja, 21-9-89.
mento, obtendo os dados que deseja, com a velocidade maior
Todavia às relativas aos exercícios de 1990 à 1992 fOram. apredo que a própria CPI, muitas vezes, espera. Não raro, consentadas tempestivamertte, nos prazos legais.
verso COm alguns de seus integrantes, que se surpreendem,
Não houve por parte da Delegacia da Receita Federal
inclusive com a facilidade com que estão trabalhando, com
qualquer notificação, por COnseguinte, todas as declarações
~ facilidade c()m_ que estão obtendo os dados. Então, nobre
~
foram entregues espontaneamente.
Líder HumbertO Lucena, goStana: de começar o meu aparte
Com relação a valores· de imposto informamos que nosdestacando esse fato. Queremos o funcionamento da CPI.
exercícios de 1988 e 1987 não houve_ nem a pagar nem a
E o Corigresso, na sua sOberania, deve - e tenho certeza
restituir; em 1989 foi declarado o v_alor de Cr$31,42, devida-prosseguir com os seus trabalhos. E não é outra a orientação
mente recolhido em 15-5-8-9, com· os ã.créscimos legais devidos,
que teii) imprimido o Presidente da Repúblíca quer como
perfazendo o moritante de Cr$96,35;- em 1990 foi apurado
Chefe do Poder Executivo, quer na orientação que tem dado
o imposto no valor de 8.576,49 BTN, pagos à vista em 15-5-90;
aos seus ~íderes aqui, no Congresso Nacional. Então isso,
em 1991 a declaração acusa o direito a um~ restituição no
a mim me parece claro e náà há por que merecer reparos_
valor de Cr$30.168,00 em 1992 consta o imposto a pagar no
_A outra questão, nobre Senador Humberto Lcuena, é querer
valor 1.271,02 UFIR, recolhido à vista em 13-5,92.
se extrair- do episódio reSultados outros, ou Seja, deslocar
Outrossim, cumpre-nos registrar- que ao apresentar aS
o problema da apreciação pela CP! - e faço questão de
declarações fora do prazo estabelecido fora cobrada multa
reiterai Que contra· isso nada temos a opor. Uma coisa é a
regulamentar pelo atraso, sendo imediatamente recolhida.
CPI realizar o seu trabalho, outra coisa é aproveitar os trabaCertos de haver prestado as informações a contento,valelhos que a CPI desenvolve para, a partir daí, tentar extrair
mo-nos do ensejo para renovar nossos protestos de elevada
dividendos políticos e, por que não dizer, dividendos eleitoestima e profundo respeito. -Antonio Gonçalves da Silva,
rais. Sei que estamos, como a imprensa habitualmente diz,
Delegado Substituto.
num ano eleitoral, que envolve inclusive as eleições que tocam
Q S~- HIJl\ii!E!lTO LUÇENA- As palavras de V. Ex•,
ã base,- que-Sãó as· eteiçóes- tnunídpãís:- -É- naturat que- nessa
p'ela alta qualificação que tem V. Ex•, coíno--ex-MúliSú-0 -de
hora os partidos políticos queiram retírar dividendos políticos
Estado, ex-Governador e Senador da República dos mais
dessa situação. E até alguns se apressam, como tenho ouvido
atuantes, trazem importantíssimos subsídios ao meu ptonun.:.
aqui, com freqüência, em sugestões de que alguma forma
ciamento. V. EX'.tranqüilamente concordou com- o principal
buscam não a apUração dos fatos e a punição dos seus respondo que afirmei nas minhas recentes palavras. Se há alguma
sáveis, mas, muito mais pi"ecipitar daí antec~padamente, queconspiração no momento contra o Presidente Fernando Collor

me
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rer atingir o Presidente da República. inclusive pregando,
por exemplo, através de entrevista, de notas, ·uma conduta
que nada tem a ver com o bom desenvoh:imentQ- do processo
político-administrativo do PalS. V. Ex·- mesmb~ ao -faZer o
seu discurso, chamou a atenção- algU.rilàS, vezes' para o fato
de que partidos da Oposição têm pêaido ilnpeachment do
Presidente da República.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Um momento. Pelo
contrário, V. Ex• não ouviu bem.
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sintetizar, duas coisas: em primeiro lugar, reafirmar que a
posição do Presidente, que é a nossa também, de que ·desejamos que a CPI continue suas atividades. Não foi por·outra.
razão que o Presidente se ante-cipou numa convOcação ao
Congresso Nacional, para que a CPI c_ontinuasse a produzir
seus trabalhos. Então nada há a temer. Mais do que isso,
defendemos que os culpados devam ser responsabilizÍldos,
e sobre o império da lei, punidos.- Agora, uma coisa é esta
nossa posição; outra, diretamente oposta, meu caro Líder
Humberto Lucena, é criar no País um clima de instabilidade
política, através de notícias, que não têm respaldo_ na Constituição; eu sei que não têm fundamento legal, é certo, mas
que, de alguma forma, se_ voltam para criar, no País- não
digo só no Governo :-, um clima de instabilidade política
com repercussões, com ·reverberações no plano económico,
que em nada aproveita a retomada do processo_ de desenvolvimento. Veja V. Ex• que essas notícias começam a ser veiculadas quando, depois da reforma económica que o Presidente
Collor realizou em nosso País, pela primeira vez, no mês
de junho, todos os setores da atividade económica acusaram
crescimento. O Ministro Marcílio, na semana passada, no
último dia do mês passado, fez questão, numa entrevista à
imprensa, de mostrar que todos os segmentos da atividade
económica, sem exceção, acUsavam crescimento, sobretudo
se cotejados com o desempenho do ano passado. Nessa hora
em que o País resolve õ s_eu _conte!tcioso eXterno; na hora
em que o País consegue internamente, de forma não jnflacio.: ·
nária, começar a retomar o seu processo de crescimefrto; na
hora em que o País realiza talvez à maior safra agdcola de
sua história -está hoje o Ministro Cabrera informando que
ela pode chegar, quem sabe, aos 74 milhões de toneladas
de grãos-, na hora em que acumulamos as maiores_ reservas
cambiais de que já tivemos notícia nos últimos vinte anos;
na hora em que, num clima de ordem e de paz, com as instituições funCionando livre e adequadamente, damos um passo
significativo para retomar o proceSso de crescimento, vêm
essas notícias. Notícias que, a meu ver, não pfejudicam apenas
o Governo, mas ó nosso País, em sua ítnagem externa e no
esforço que internamente estamos todos fazendo para retomar
o processo de crescimento e, assiin, realízarmos o sonho de
uma sociedade desenvolvida e justa.

O Sr. Marco Maciel- En~ão, fico até satisfeito.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Registrei o fato de
que nenhum partido na OposiÇão"; ao que- eu saiba, até hoje,
tomou ,a decisão d~ _solicitar o impeachment do Presidente
da República.
O Sr. Marco Maciel - Então, essa é urna notícia ·que
para mim já tem uin Sentido bastante esclarecedor, porque
não era esta, infelizmente, nobre Líder, a idéia que eu estava
recolhendo do discurso que V. E~ está produzindo na tarde
de hoje. Mas fico então, de plano, já satisfeito com esse esclaM
recimento: Mas gostaria, ·de toda maneira,- chamar atenção
para o fato de que, se não há ·partido político formalmente
comprometido com eSse caminho, não posso-deixar também
de dizer que não são páucos aqueles que têm, através da
imprensa, através dos diferentes veículos de comunicàÇão soMcial, tentado situar essa questão,·qu:eteiido criar, assim, inClusive, no País, um clima de instabilidade política e, em-conseqüência disto, um clima de instabilidade económica. Sabemos
todos nós que a economia, sobretudo a moeda, é algo que
tem uma enorme sensibilidade. Não é à-toa que se diz que
nada mais sensível numa economia do que a moeda. O fato
é que essas notícias, de alguma forma, afetam o desenvolvimento daS pOlítiCaS eCOnómicas que nãO SãO pOlítiCaS eoonõM
micas --são do Governo. São políticas económicas· que interessam ao País e qUe, aliás, enl- que pésirit ·as dificUldades
por que passa o País e por que não dizer, por que passa
o mundo - é uma política eConómica que está dando certo.
do mundo em reservas nronetárias, tem, por exemplo, uma
política-cambial sólida. Não é à-toa que o País, hoje, pode
se orgulhar, por exemplo, de ter um dos maiores saldos na
balança comercial do mundo. Não é à-toa que o Brasil obteve
a credibilidade internacional capaz, por exemplo, de renegoO SR. HUMBERTO LUCENA -Nobre S~nador Marco
ciar os juros da dívida e, agora, está concluindo, quem sabe
Maciel,
não desconheço que V. Er terminou por anuir com
se hoje ou amanhã, a negociação do principal. Não foi à-toa
da Comissão Parlamentar de lQ.quérito que aí
a
instalação
que o Brasil renegociou a sua dívida no chamado Clube de
está, assim como os demais Líderes que repfesentam o GoParis, ou seja, com as institUições estatais de outros países
e, agora, há pouco mais de três meses conseguiu, inclusive, verno nesta Casa do Congresso Nacional. Tive a oportunidade
fazer um acordo com o FMI que, vai permitir estabelecer de realçar essa posição no início do meu pronunciamento,
quando V. Ex~ ainda não se_encontrava no plenário, ao relemcondições para a sua desejada estabilidade monetária e âssim
brar a reunião que o Presidente Mauro Benevides fez no
poder, inclusive, se habilitar a receber fin3nciariietitos e crédiseu gabinete, na antevéspera da instalação desse órgão técnico
tos privilegiados do exterior. Então, todos esses fatO$, de
alguma forma, ficam, nobre Líder Humberto Lucena, prejudiM ·do Congresso Nacional.
No que tange a entrevistas que membros da CP! concecados com essas notícias, notícias essas sem fundamento, mas
dem à imprensa falada, escrita e televisada, penso que nada
que são lançadas na imprensa e que, de alguma forma 1 delas
é mais simples, pois estamos no regime democrático e a liberse extraem alguns dividendos, dividendos eleitorais uns, dividade de imprensa é um dos seus principais corolários. Fica
dendos políticos outros, e alguns - vamos falar claro - no
difícil ao homem público, a alg~m Senador ou Deputado,
territóriO da economia, us especuladores etc, extraem dividenmesmo atuando numa Comissão Parlamentar de Inquérito
dos, vantagens financeiras; Ninguém pode desconhecer isso.
dessa importância, pela gravidade dos fatos que apura, negarA gente acompanha movimento de bolsa, acompanha o movise a atender à convocação da imprensa. Muitas vezes, algumas
mento de mercado financeiro -de modo geral e estamos constacolocações que são publicadas correm por conta do momento
tando todos os_ dias nos jornais.
que estamos vivendo, com vistas à consolidação das nossas
Por isso; gostaria de fazer essas colocações a V. Ex•s
instituições democráticas.
'
e dízer, sem querer me alongar no aparte a V. Ex•, para
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Com a relação à onaa pela renúncia do President~. tive
oportunidade de deixar claro,Jt.través dos editoriais dos jornais
Folha de S_. Paulo e O Estado de S. Paul9 que li desta tribuna,
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economia, mas foram reformas elitistas que não- distribuíram
a renda e, por isso, conduzem o povo a uma verdadeira c_onvul- _
são social.
que esse foi um tema capitaneado sobretudo pela grande im~
Ouço, com muito prazer; OnObre Setiador FernandO Henprensa nacional, que o defendeu amplamente, perante a socie- rique Cardoso.
dade.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso ----' Nobre Senador
Quanto ao eventual pedido de impeachment, pode ter Humberto Lucena, ouvi, com a atenção merecida, o discurso
havido vozes isoladas_ de _alguns no Senado, na Câmara ou de V. Ex•, assim como__todo o Senado o fez.
de alguns militantes da oposição, nessa direção, fora do ConAcompanho os pronunciamentos de V. Ex~ ·há muitos
gresso, mas o que deixei claro salvo prova em contrário foi anos, estando V. Ex:a na Oposição e no Governo. V. Ex~
que, até agora, não teíiho conheçünento "de_ que algum partido
sempre se pautou por fazer pronunciamentos objetivos. Não
na OpoSiçãO tenha-se reunido para deliberar, formalmente, se furtou, desta vez, à sua tradição.
sobre o pedido de impeachment do Senhor Presidente da ReO SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado.
pública, até porque seria antecipar-se às conclusões da Comis~
são Parlamentar de Inquérito. Somente após as conclusões
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- O nobre Senador
aprovadas também pelos Plenários do Senado e da Câmara, _ está simplesmente alertando o Senado e, por intermédio desta
poder-se-á enviar todo esse material ao Procurador-Geral da Casa, o País, para uma situação de gravidade que não foi
República, que há de separar o joio do trigo.
criada pelas oposições. E isso é verdadeiro. V. Ex• se recordará
Portanto, temos bem presente a nossa responsabilidade.
que fui o primeiro Senador a pedir da tribuna que apoiássemos
Falou V. Ex• também sobre a economia, lamentando
a CPI por unanimidade, qtie fosse um fato institucional. Na_os reflexos negativos que a cfise política- éstá traZendo· ao quele momento, eu disse que me parecia que precisarfamos
País. Inegavelmente, isso ocorre e lamentamos, mas n·âo nos
refundar a República, porque as bases morais sobre as quais
.
cabe a culpa p"elo que acontece.
ela_ se sustenta estavam fiéan4o comprometidas. Disse que
Todos esses reflexos danosos decorreram não de notícias, n~o se tratava apenas de alguma coisa relacionada com a
como falou V. Ex~, mas de denúncias gravíssimas, envolvendo Presidência, que era mais amplo do que isso e que o comportamento do Congresso também seria julgado pela opinião públipessoas da intimidade do poder, como o Sr. Paulo César Farias
e a própria pessna do Senhor Presidente da República. Mas ca. Creio que estamos nesse processoT Estamos num processo
V. E~ é testemunha de que nós, da Oposição,_temos agido- de fortalecimento das_ instituições_ democrátiéas. A condição
é de_que se siga o caminho. Este, V. Ex:i traçou: que se
com patriotismo e "espírito público;- inclusive dando o nosso
'
· · '
apure com isenção, mas até o fim.
respaldo a todo o processo-de renegociação da dívida externa
brasileira. Foi graças ao apoio da Oposiçâo no· Senado, a
PreOClJpa a todos nós e a mim pessoalmente, porque
quem cabe a competência privativa de apreciar os acordos o Senado todo sabe .-:- e pronunciei-me a _respeito mais de
sobre dívida externa, qne tivemos as negociações dos juros uma vez aqui -que tenho relações cordiais c:om o Presidente
da República e que fui objeto de consideração de Sua Exceatrasados da dívida externa, depois do acordo do Clube de
Paris, e, ag_ora, aprestamo-nos a apreciar, deritro de poucos lência em várias oportunidades. Preocupa~me ver que a defesa
dias, o acordo que está sendo renegociado, com o nosso conhe- às várias denúncias é muito frágil; preocupa-me que o Líder
cimento prévio, grãças à iniciativa do Ministro MarCílio Mar- do Governo, para defender a posição _deste, refira-se a·fatos
ques Moreira, sobre o principal da nossa dívida externa.
reais, porém, de outro plano, que são estruturais. São fatos
V. Ex- deve verificar que temos duas frentes diferentes.
relativos ao desenvolvimento da economia brasileira, que toUma é a que se relaciona com a condução da economia, dos almejamos_ que caminha na direção de resolver os problena qual, aqui e acolá, há divergências de no_s_sã párte, mas mas do País, principalmente por causa do povo brasileiio,
que necessita disso. Em nenhum momento - V. Er disse
que, no essencial, sempre conjugamos esforços no sentido
de tirar do País da grave crise económica que atravessa.
muito bem- a Oposição deixou de apoiar as medidas essen~
A outra é a frerite político-instífiiCiónal. Nessa não pode- dais para as transformações de que o Brasil necessita, inclusive
todas essas do Plano de Modernização. Sabe V. Ex~ que sou
mos ter a mesma posição das bancadas do Governo no Senado
e na Câmara. Por quê? Porque V. Ex~s tê-m solidariedades
autor do Plano de Construção de Serviços Públicos, que é
que, por enquanto. são mantidas, em toda a sua extensão, hoje prioridade do Governo. Mas entre os vários projetas
de moralização - isso quem disse foi o Presidente e repetiu
com o Senhor Presidente da República e seu Governo, embora, ainda hoje, na imprensa, o Senador Hugo Napoleão, Presi- hoje ou ontem -está a questão da moralidade pública. Não
haverá modernização sem que afastemos. de uma vez por
dente do Partido da Frente Liberal, diga, com todas as letras,
que aquela agremiação está aguardando o desfecho da Corrds- _ todas, das instituições, o câncer _da corrupção: E o que estamos
vendo é que esse câncer penetrou muito profundamente no
são Parlamentar de Inquérito para tomar uma decisão final
sobre a sua conduta em relação ao Governo Collor,
_
aparelho do Estado. ~sso é irrecusável. Isso é inegável. Nâo
quero me antecipar, mas aqueles que estão na CPI vâo te!Ao final, quero apenas lembrar a V. Ex..s que nem sempre
o sucesso na economia conjura a crise política. Está aí o caso
que tomar uma decisão bastante taxativa a respeito de fatos,
e nós vamos ter que tomar decisões políticas aqui, não nos
da Venezuela. A Venezuela, ainda- há poucos dias lembrei
aqui - no governo de Andrés Pérez, tem uma inflação de
vamos furtar a elas, s_ejam quais for"em. Sem antecipar nada,
o País espera que _Q Congresso realmente apure, e, apurando,
3% ao mês e um Produto Interno Bruto que se elevou, no
ano passado, em 8%. No entanto, o povo está nas ruas, pre- aja em conseqüência. Continuo esperando ardentemente que
gando a rellúncia do Presidente Andrés Pérez e/ou redução
os Líderes do GoVerno venham aqui para apresentar fatos
de seu mandato ou novas eleições, porque a onda de corrupção
que permitam desmentir outros que estão sendo apurados
e que estão nos jornais, porque a retóríca não vai deSmeritir
que campeia naquele país levantou a população contra o governo, sobretudo porque, ali, realmente houve reformas na os fatos~ E há fatos que se sucedem e que vão criando um
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caudal- não digo de que, não é necessáiio- que engolfará
aqueles que foram responsáveis por esses fatos. Quanto a
isso, não há a mais remota dúvida. Não quero me referir
a esses fatos, não é necessário, o País inteiro os conhece,
mas eles estão se agravando. A cada dia é uma denúncia
nova, é um indício nOvO~- é- alguma coisa de mais palpável
que está cercando crescentemente a capacidade de um governo
seguir governando com_o mínimo_ de respeito necessário para
o cumprimento de suas tarefas. E teremos que agir em canseatenção - e peço aos Líderes do Governo, dos Partidos
que apóiam o Governo que nos ajudem nisso - para alguns
processos recentes que são preocupantes. O Senador Marco
Maciel d~se que o Presidente Fernando Coflor, e até hoje
foi assim, ffiando_u apurar os fatos com toda a clareza, e não
houve nenhuma mtromiss_ão. Recentemente há notícias, queespero venham ser negadas aqui por quem de direito, de
que a Receita Pedral estaria para fazer urna devassa do Im posto de Renda de cerca de 100 deputados e senadores. Primeiro,é uma confissão de erro da Receita, porque se os deputados
e senadores estão devendo à Receita, há muito tempo deveriam ter sido cobrados. Nenhum deputado ou senador está
~mune ao pagamento do Imposto de Renda. ExplicitamOs
1~so para que fique bem claro. E é bom que haja um desmentido cabal ao que os jornais disseram.
O Sr. Marco Maciel- Senador Humberto Lucena, gostaria de fazer uma breve interrupção ao aparte do Senador
Fernando Henrique Cardoso.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Preferia manter o debate. Em seguida, V. Ex• faria seus esclarecimentos.

O Sr. Marco Maciel - É evidente que não vi isso -nos
jornais. S. Ex•, o Senador Fernando Henrique Cardoso, certamente leu em algum jornal, mas nunca vi nenhum comentário
nesse sentido. Nem seria certo. V. Ex• há de convir que se
tivesse qualquer fundamento ...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Por isso, peço o
desmentido do Diretor da Receifã Federal.
O Sr. MarcO Maciel- Vou mais além, Senaçior Hu_mberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência pede ao nobre Senador Humberto Lucena que conceda
aos eminentes colegas um aparte de cada vez.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr.l'.resjdente, pediria
aós nobres líderes que seguíssemos o Regimento e ouvlssemos,
agora, o final do aparte do Senador Fernando Henrique Cardoso. Depois, o Senador Marco Maciel dará os _seus esclarecimentos, que serão bem-vindos~
O Sr. Fernando Henrique Cardoso --Sr. Senador, ainda
ontem, na comissão encarregada da questão da sonegação,
presidida pelo Sr. Ronan Tito, e da qual sou Relator, estava
presente a Presidente do Sinsifisco. Fiz-lhe a mesma pargunta.
Efetivamente, há uma possibilidade - não quero comprometer terceiros -de discriminação na busca de Imposto- de
Renda - como no caso do Víçe-Presidente da República
- e acho que é importante que o Diretor da Receita Federal
declare isso cabalmente. Não quero proteger ninguém, nem
a mim próprio se for o caso. Se alguém deve, tem que pagar,
mas já devia ter pago, a cobrança não deveria vir sob forma
de ameaça. Quero_ ti-azer um outro fato ao conhecimento de
V. Ex• O Presidente do meu Partido, Tasso Jereissati, ainda
hoje, pelo telefone, comunicou-me que, novamente, existe-m·-
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pressões do Baó.co ~o Brasil sobre empresas de sua proprie':'
?ade. E essas pressoes, ao· que ele sabe, não _serão Iirilitadas
~quelas qu~ lhe pertencem, mas vão alcançar outros que esteJam envolvidos nessa questão atualmente em jogo. Se forem
4~\-'edo~e?, que paguem.
O Sr. Racbid Saldanba Derzi- Têm que pagar.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Evidentemente já
deviam ter pago. O devido deve_ser cobrado, mas não deve
ser utilizado como instrumento. Nesse caso, o Senador Marco
Maciel não teria dito a verdade. __ Mas S~ Ex• disse. O nobre
Senador disse que o Presidente não quer que se__ envolva.
Então peço aos Líderes do Goveinõ que tomem -providências,
porque isso, realmente, criaria um clima diferente do que
o que tem cercado até agora a apuração desses fatos. Considero esses sinais preocupantes que não ajudam. Não ajudam,
porque nós todos estamos interessados - e_ creio que não
há aqui ninguém que não o esteja o - no fortalecimento
das instituições, e não se combate corrupção- senão com o
término dela, através da apuração. Não se combate corrupção
com chantagem contra aqueles que denunciam a corrupção
nem com ameaças, por mais infundadas que sejam. Só se
combate da maneira como estamos fazendo. Apurem-se os
fatos e, sendo apurados, os culpados pagarão aquilo que devam pagar. De qualquer maneira, Senador Humberto Lucena,
eu queria apenas reiterar o meu apreço à atitude de V. Ero
de conduzir com calma e com equilíbrio a análise que está
fazendo. As denúncias que a imprensa faz V. Ex• as está
reiterando aqui, transmitindo-as a nós, mas mantendo uma
posição que não é a do -''esfola e mata". Ao contrário, V.
Ex~ está cabalmente desmentindo a existência de qualquer
sindicato do golpe.

O SR- HUMBERTO LUCENA - Ninguém mais do que
V. Ex~, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, tem isenção para falar assim, inclusive pelas relações pessoais que,
como V. Ex• lembrou, sempre manteve com o Senhor_Presidente da República. V. Ex• sempre teve uma cOnduta muito
equilibrada no Senado. Lembro-me bem que, tão logo saiu
a _primefra entrevista do Sr. Pedro Collor, quando já-Se ·queria
formar a ComíSsão Parlamentar de Inquérito, nós 1 Líderes
do PMDB e do PSDB no Senado, concordamos, com a anuência de nossas Bancadas, que ainda não era o momento, pois
aquelas acusações deveriam :ser examiiiadas, como disse há
pouco, pelo Banco Central e pela Receita Federal. Só num
segundo instante, quando elas se agravaram, é que nós, a
começar por V. EX" e pelo nobre Senador Maurício Corrêa,
resolverrios assinar para ó requerimento Convocando a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre PC Farias.
V. Ex~ se referiu às pressões que estariam sendo exercidas
dentro __do Governo contra Parlamentares, sobretudo pelo
Banco do Brasil e pelo Imposto de Renda, a empresários,
conto é o caso do Sr. Tasso Jereissati, ex-Governador do
Ceará. Por isso mesmo é que eu, sem que nisso hoje qualquer
radicalismo, diss~ que se eu estivesse, e falo sincerarriente,
no lugar do Pres1dente Fernando Collor, pediria uma licença
por um período de 60 dias para que, com a mais absoluta
liberdade e isenção, não só a Comissão Parlamentar de Inquérito como a Polícia Federal pudessem- prosseguir as suas investiga~ões longe desses constrangimentos.
O Sr. Marco Maciel - V. Ex~ me permite uma breve
interrupção?
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Antes de ouvir os Senadores Mário CovaS: e· José EduarO SR. HUBERTO LUCENA -Mas no caso do Imposto
do, gostaria de conceder o aparte ao Senador Maurício Corrêa,
de Renda - só para que o Líder Marco Maciel esclareça
que havia se antecipado no pedido.
em definitivo-, ainda hoje fui procurado, como Líder, por
O Sr. Maurício'.Corrê8.__ - Senador Humberto Lucena,
alguns Companheiros - confesso que não li - que teriam
V. Ex~ e os Senadores aqui presentes se recordam de que
lido também uma declaração do Sr. Secretário da Receita
essa CPI não é um produto do Congresso Nacional para fora.
Federal, afirmando que os membros da CPI, particularmente
Mas, sim, um produto que veio de fora para cá. E como
os da oposição, seriam submetidos a uma auditoria rigorosa
se deu iSso'? Através de figuras que corripuseram ou que comda Receita Federal.
põem o Governo. Eu mesmo e muitos outros aqui nos manífesO Sr. Marco Maciel- V. E~ me concede um aparte?
tamos contrariamente à formação de uma CPI, e s-ó foi deflªO SR. HUBERTO LUCENA- Pois não.
grada, em termos de existência, a sua Vida, quando houve
aquela estrepitosa entrevista do Sr._ Pedro Collor, que depois
O Sr. Marco Maciel- Não li em nenhum jornal essa
veio a ser diminuída, na sua intensidade, com o depoimento
declaração.-E custa-me crer que uma declaração dessas ... V.
que ele prestou perante a CPL Eu diria a V. Ex\ Senador
Ex• pode ficar certo de que urna notícia desas não tem nenhum
Humberto Lucena, que por integrar a CPI, não me encontro
fundamento .. E eu gostaria de ver se essa declaração está
impedido de fazer algumas apreciações, emitir, até, alguns
entre as aspas, porque estamos vivendo um momento em
que todos nós devemos ter responsabilidades sociais perante
conceitos; afinal, eu não. sou juiz, sou Parlamentar, e esta
o País, e uma notócia desse tipo é de alguém que não tem
é uma Casa política. A meu ver, o foro adequado para emitir
compromisso com o País, porque certameilte está informando
conceitos não é lá, ou para fazer até algumas análise se divagasem os necessários cuidados, sem a necessáifa--iesponsabições, mas aqui, tal qual V. Ex~ está fazendo, embora não
pertença ·à CPI fiSicamente, cOri:io ffieri:tbfo-. Em razão disso,
lidade profissional que qualquer um de nós deve ter. Não
acredito, por conhecer o Dr. Wellish, por conhecer o Ministro
tenho sérias apreensões e vivo num Mundo de perplexidades.
da Fazenda, que se estivesse fazendo .algo nesse sentido. E
Ninguém mais do que eu gostaria de defender o mandato
por isso não posso deixar de repelir qualquer veiculação nesse
constitucional do Presidente Collor, e o farei com absoluta
sentido. Agora, gostaria de verificar se uma notícia dessas isenção e tranqüilidade se, ao final dessas apurações, constatar-se a sua total inocência, porque não estou aqui para jogar está entre aspas, ou se é notícia plantada para depois se colher
dividendos. Como também não posso aceitar, com todo apreço
pedra na cabeça de ninguém, para pisar no pescoço de ninào nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, que S. Ex~,
guém. Mas tenho que . cumprir o meu dever. __ Q Legislativo,
político experiente, cOnceituado, possa admitir-,- por m:l1S res- por força constituciOnal, só J:>Ode instaurar uma CPI para apurar um fato determinado, e o fato determinado é a acusação
peitável que seja um sindicato e sua presidente, que ela possa
falar em nome do Govem:o.-Pelo que depreendi das palavras do Sr. Pedro Collor de Mello, irmão do Senhor Presidente
de S. Ex~, no aparte que deu ao ilustre Líder do PMDB, da República, contra o Sr. Paulo CéSar Farias. Ao longo
desses depoimentos que se processam lá, da coleta de provas
ele disse que tinha colhido algumas informações da presidente
de um sindicato. Confesso, Sr. Presid_ente e Srs. Senadores,
que estamos fazendo, é que os fatos estão tendo o seu desdoe V. Ex~s certamente convirão comigo, que-Obviamente o
bramento além daquela expectativa que se iniagiilãVà. E aí,
Governo tem os seus porta-vozes; o Governo fala diretamente Senador Humberto Lucena, eu gostaria que o Presidente da
pelos seus agentes ou por aquelas pessoas que são adequadaRepública, por si, ou por seus representantes, imediatamente
mente constituídas para tal. E não seria absolutamente de esclarecesse a Comissão Parlamentar de Inquérito, porque
um sindicato que o Governo se valeria, por mais respeitável temos pressa de encerrá-la. Por mais que se ilegue, sei -que
que seja esse sindicato ou o seu titular, cuja filiação não conhe- há prejuízos para a nossa vida internacional; sei que, no Brasil,
ço - não sei qual é a filiação partidária, a filiação política
a economia sofre Conseqüências erri raZão" âesse quadro que
desse titular- para expender uma posição em nome do Go- estamos vivendo; sei que até as relações entre capital e trabalh
verno. Daí por que nessa hora é necessário discutirmOs com sofrem. Portanto, é necessário qüe cumpramos a nossa obrigatodo o cuidado, separando o joio do trigo, não fazendo com ção o mais rápiâo possível. Porém, fica umà infeirogã:Ção
que o Congresso, de uma hora para outra, vá aceitar notícias, na minha cabeça. Sabemos que, até agora, o pólo principal
vá agir louvado em notícias sem fundamentos, em declarações dessa CPI reside na conta bancária da sr~ Ana Aciali, secrede quem não está autorizado_ a falar em nome do_ Governo tária do Presidente da República, que a abriu com três nomes.
etc. Essa é uma colocação que me parece fundamental e que O Presidente da República vem a pdblico, através de um
deve presidir os nossos_ debates. Digo sempre qile o Parla- locutor, e diz que a conta da Sr~ Ana Acioli era suprida por
mento é a palavra da Nação. Precisamos ter muito cuidado recursos pessoais, 3.través do Sr. Clãudí6 Vieira. Até o mocom toda palavra que aqui expendemos, que aqui proferimos. mento, sabe-se que não houve nenhum depósito na conta
É necessário;-portai;ItO, que o <jue aqui se venha discutir e da Sr' Ana Acioli por parte do Sr: Cláudio Vieira. Tenho
debater seja realmente baseado em fatos concretQs, para que o direito de especular, de saber o que ocorreu,_porque, afinal
a partir daí possamos, lucidamente, nos manifestar.
de contas, quem falou para o Brasil por uma rede de rádio
O SR. HUMBERTO LUCENA - Recebo os esclareci- e televisão foi o Presidente da República. Tenho o direito
mentos de V. Ex~, que são importantes neste momentO, nobre de ficar com uma interrogação na cabeça quando Sua ExceSenador Marco Maciel, pela sua qualificaçãO de Líder do lência diz que desde que o Sr. Paulo César desligou-se da
Governo nesta Casa. Na verdade, o que nos interessa a todos, campanha eleitoral o Presidente da República não teve mais
sobretudo à Nação, é que o Congresso Nacional, independen- nenhum relacionamento com ele. Procuro ler os jorna:is e
temente de divergência político-partidária, continue á presti- vejo uma prova, não" contestada até o momento, de carro
giar a ação da Comissão _Parlamentar de Inquérito para que que servia as filhos do Presidente Fernando Collor de Mello
ela chegue a bom termo, cumprindo o seu dever constitucional _no Rio de Janeiro. Não vejo ·mal nisso. O que v6j0 é que,sendo carro da empresa do Sr. Paulo César Farias, a EPC,
e regimental.

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

que até agora é isso que existe - não estou falando dem~is,
já é do domínio do povo -até hoje não houve uma explicação
para isso. Então, continuou o relacionamento!
Outra: agora traz a Folha de 8--- PaUlo exatamente essa
questão da escritura; também não veJci mal algum; acho que
o Presidente da República tem o direito de comprar o que
quiser, e penso que Sua Excelência agiu muito bem inclusive,
Senador Humberto Lucena, quando comprou e colocou. no
seu nome, não usou tergiversações-::- fez muito~beml Agora
o que não passa pela minha cabeça é que o Presidep.te disse,
que depois do desligamento do Sr. Paulo César, que não
teve mais relações comerciais Cõm esse grupo; aí está por
que a Nação está aturdida. Por que, indago a V. Ex•, Senador
Humberto Lucena, D. Rose, Secretária do Sr. PC Farias,
exatamente nesse momento em_ que queremos acabar com
essa apuração, porque o_ Brasil exige, o Brasil necessita, o
povo quer uma explicação, por que a dona Rose desaparece
do Brasil, vai viajar, como se nada tivesse a dever~ Há uma
acusação de que era ela quem fazia as transferências, e essa
senhora sai do País! Cl:;tro que o _PresiQep.te da República
pode não ter nada a ver com isso, mas não está agindo com
patriotismo. Inclusive a ímprensa informa que ela viajou no
tal do Morcegp Negro. São .essas as indagações. Não vou
me referir, como a Jlolha, a respeit-o daquelaS vinte e seis
perguntas sem resposta, ou como o Estado de S. Paulo,_ mas
isso está em nossa cabeça. Or,a, ninguém mais do que nósquer _que haja uma apuração justa. Estou esperando essas
e muitas outras explicações para formar o meu juízo, ao final,
mas se eu não for devidamente convenc;_ido vou ter o direito,
aliás, o dever, de votar segundo a minha consciência. Creioque é preciso ficar bem claro, porque às vezes há confusão
- e V. Ex\ parlamentar antigo, homem público de um passado ilibado, sabe melhor do_que eu- que a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem competência para punir ninguém, a competência que ela tem é de apurar esses fatos
e encaminhá-los ao Ministério Público, quando se tratar da
existência de crime. Mas não podemos ficar alheios ao cumpri-mento do dever que temos em caso de crime de responsabilidade, não podemos nos calar diante do compromisso que
temos para com o texto constitucional. Sr. Senador Humberto
Lucena, eram essas co:r;tsiderações que queria fazer. Gostaria
também de cumprimentá-lo pela análise serena, fria que faz
concluindo, inclusive, por uma sugestão que pode não ser
a minha, mas que poderia ser se eu estivesse na Presidê~cia
República. Diria que tem toda razão o ilu~tre _representante
da Paraíba quando diz que contesta realmente aquilo que
alega o Presidente da República: a existência de um sindicato
do golpe. Ora, não integramos um sindicato do golpe. Os
parâmetros de 1954 e de 1964 são totalmente diferentes. O
que queremos é fazer uma análise da verdade. Acredito, Senador Humberto Lucena, que o nosso País evoluiu. E.stª'mos _
chegando a avanços extraordinários, a sociedade está cobrando e a Justiça está agindo com relação a punições de determinadas figuras que outro:ra·não eram obj_eto_ de apreciação pela
Justiça. Quer dizer, eu só tenho que louvar a imprensa; essa
é urna sistemática de um país democrático. Um país O!J.de
a imprensa é calada não é um país que tem democracia, porque
o povo fala através da imprensa e ela tem desenvolvido uma
tarefa da mais alta importância. Pode errar? Erra. Especula
em excesso? Esp-ecula. Mas isso faz parte do jogo da liberdade,
é do jogo democrático, é da informação. Eu só tenho que
cumprimentar V. Ex~ por ·essa análise serena, firme e equilibrada que acaba de fazer neste instante. Meus parabéns.
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O SR- HUMBERTO LUCENA- Muito grato a V. EX',
riobre Senador Maurício Corrêa, que merece de todo o Senado
o m_aiot_apteço, o maior respeito e a maior admiração.
V. Ex\ inclusive, apesar de Líder nesta Casa de uma
das bancadas na oposição, o PDT, tem pontificado pela sua
independência. Em quantas ocasiões, V. E~ assumiu, pOsições no Senado, que vão ao encontro, muitas vezes, de proposições de interesses públicos, encaminhadas pelo Senhor Presidente dá República. Portanto, V. Ex~ tem toda a autoridade
para pronunciar ás palavras que acaba de proferir e, sobretudo, para assumir a atitude que adotou desde o início, sendo
um dos primeiros a se decidir pelo requerimento dessa_ Comissão Parlamentar de Inquérito. V. Ex', que além de Senador
é um advogado, um jurista ernéfito, não poderia, realmente,
se acomodar diante do clima que se criou no pafs a partir
das denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello. V. Ex•, no seu
aparte, deixa indagações da maior importância, que ficam
aí no aguardo de uma resposta, pronta e adequada, daqueles
ql!~ lideram o Governo no Senado e no Congresso NacionaL
O Sr. Mário Covas- Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer.
O Sr. Mário Covas - Na fase heróica do Governo, logo
rió seu início, quando o Governo publicou aquela série de
medidas provisórias, diante daquele intenso impacto, o Presidente, em uma daquelas falas de herói em trabalho, fez a
seguinte afirmação: -..-Eu só tenho uma bala na agulha, e,
portanto, eu tenho que acertar o primeiro tiro". Lembro-me
que, à época fiz um discurso aqui, analisando aqueles fatos
e disse olha engana-se quem pensar que ele tem só uma bala;
tem várias balas, até porque a dimensão do apoio de natureza
eleitoral. O que seria "isso? Recebeu para se eleger Presidente
da República e lhe conferiu um arsenal bastante ~azoável.
E disse mais, Sua Excelência tem várias, e a última, se rtão
tiver uma outra alternativa, irá desferir contra o Congresso.
É absolutamente interessante que hoje se discuta e quase
se desculpe pelo trabalho que a ComiSsão vem faZendo. Há
pouco ouvi Líder do Governo dizer que a moeda tem uma
imensa sensibilidade e que, afinal, nessas circunstâncias, quem
acaba ganhando são os especuladores. Mas o que a Comissão
de Inquérito trouxe de novo? A tentativa da apuração da
corrupção (que, aliás, não é um fato novo neste País) e a
sua eventual punição. Pergunto: Esse fato deveria estimular
os especuladores ou ào contrário, dese-stimular? Ao roubo,
em -si, a existência da ComisSão deveria estimular ou deveria,
pelo menos, fazer com que as pessoas cOlocassem as barbas
de molho? Esse é um dos fatos novos! Agora surge um segundo
fato novo - e esse sim, desestabiliza o País, a economia,
cria tremendas dificuldades-, o anúncio feito pelo Presidente
da República de que neste País existe o sindicato do golpe.
~se, sim_,_ é um fato novo, perigosol Afinal, é o Presidente
da República, com a sua responsabilidade de Chefe desta
Nação, que diz que há um movimento, neste País, no sentido.
de. mudar as instituições; que há gente que já se completa
em sindicato com objetivo de dar u~ golpe. O que seria
isso'? Isso sim parece-me profundamente provocador de crises,
sejam alas de especulação, sejam elas de natureza económica,
de natureza financeira, a provocar instabilidade. Bem, mas
quando vamos analisar onde está esse sindicato, -verificamos
que, ao longo dos bilhetes, cada vez mais o <ijrecionamento
se volta para a CPI. Mas_acabo de: ouvir o Líder do Goverrib_
dizer, Com inteira propriedade, que a CPI não é fruto da
'Jonta_çje de ninguém individualmente; ·ela não nasceu do
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PMDB, do PSDB, do PT, do PFL ou de ninbuém; ela nasceu
da vontade coletiva deste Congresso; passou, portarito, a·ser
um braço legítimo não apenas por-uma ·vontade majOritária,
mas por uma vontade unânime; passou a ser uma expressiva
representação deste Congresso. Mas, se a Comissão--é um
sindicato de golpe, como escapar da conseqüênciâ: O Congresso é um sindicato do golpe? E-isso sim, me-parece, colocado perante a Nação, cria tremendas expectativas, tremendas
dificuldades. Isso é lógico! Podemos· dar uma de-sculpa, porque
afinal isso entra na lógica da conduta do Presidente Collor
desde quando candidato. E isso é inesCaP3Vel. O Senhor Presidente, outro dia, fez um pronunciamento em cadeia nacioÍlaf
de emissora de televisão, em resposta a algumas acusações,
e o único fato coriJ. o qu-al Sua Excelência rião se--preocupou
foi o de dar satisfações a respeito das acusaÇões.
---0 que fiéa lógicO: lá n-a origem, quando êle eiã-cirildidcito,
qual foi a tônica de campanha, qual foi a mensagem exarada
pelo Presidente da República? Foi a de nomear Um adversário
abstrato, irreconhecível, chamado marajá, em relação- ao qual
ele poderia bater à vontade, porque, no mínimo, não haveria
volta, não haveria quem colocasse a carapuça de marajá, ainda
com a versatilidade que permitiria a cada interlocutor imaginar
o marajá como queria. Para o empregado, o patrão é o mar3já,
para o empresário bem-sucedido o marajá é o funcionário
que ganha muito e que, portanto~ constrói O déficit púbJico.
O marajá é uma- figura abstrata, sobre a qual se bate, sem
resposta, fazendo um discurso extremamente agressivo e que
não compromete ninguém, pois ninguém se veste de niarajã.
Agora, o marajá foi substituído por um "sindicato do golpe".
Torne o tom do Presidente da República transmitido pela
televisão, Sua Excelência estava fora do País e se anuncia
que, de repente, neste País, houve uma denúncia totalmente
centrada na conta bancária da sua secretária. O Senhor Presidente da República desce no País e anuncia que vai leVar
48 horas para dar resposta. Ora, se V. Ex~ fosse Presidente
da República, se qualquer um dos Senadores fosse Presidente
da República, se qualquer das pessoas que aqui em volta
estão sentados fosse Presidente da República, com a assinatura
da dona da conta diria a esse banco: "É a honra do Governo
que está em jogo; pteciso, dentro de 48 horas, saber a origem
e o destino de cada cheque depositado nessa conta". Os senhores vão ver que todos os cheques que entraram nessa conta
são do Sr. Cláudio Vieira. Não imp-orta que se diga que não
são do Sr. PC; importa que se diga que são do Sr. Cláudio
I o bilhete seguinte diria: "0- meu gestor de negócios não
é o PC e sim o Sr. Cláudio Vieire". Mas, se o Sr. Cláudio
Vieira é o gestor dos negócios do Presidente 1 como pode
ele ter ocupado a posição que ocupou dentro do Govern~?
O mínimo que se espera de alguém que vai ocupar um cargo
é que não coloque a pessoa que trata dos seus negócios privados na posição que o Sr. Cláudio Vieira esteve. O Presidente
da República não teve nem a preocupação--de ler, ele, os
bilhetes. Porque essa parte do discurso, -a iigor, nela interessava; interessava a seguinte. E a parte seguinte repõe o candi~
dato, mudam os conceitos, mas não muda a linha; muda a
tática, não muda a estratégia. Novamente, temos marajás,
agora travestidos de '"sindicatos do golpe". E, em torno dessa
afirmação, da qual ninguém se reVeste, ninguém se diz golpista, ainda que haja alguém, ninguém se diria assim, ela não
encontra resposta. Mas ela sai da defesa e passa ao ataque.
Só .que, ao fazer tal afirmação, o -P"resiáente da República,
com a responsabilidade de Chefe desta Nação anuncia que
há em marcha, neste País, um golpe, pois até um sindicato
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já exiSte. Mais do que isso, ele nos obriga a todos a nos
desviarmos de nossa funç~o. que vinha sendo feita com 3.bsoluta tranqüilidade. Qtiem terildúvidasobre isso, basta verificar
o seguirite: quando esta ComissãO foi insüU.ad3., o- SeD.ador
Esperidião Amin cedeu seu lugar, do PDS, aO SenadOr BiSO!,
que é do PSB. No- primeiro dia, a especulaçã-o em toda a
imprensa foi de que havia sido qU-ebrado o equilíbrio da Comissão, que de 11 a 11 passou a ser 12 a 10. Pois bem, de lá
para cá, ninguém mãiS de lembrou disso, porque a Comissão
_.atuou, desde então, como uma unidade,_ como, realmente,
um braço do Poder Legislativo, como algo pertinente de representantes de uma instituição, vis-à-Vis, áe Outra instituiÇão.
De forma que fico realmente iiniito ac3biunhado e pensativo ein relação ~ e~ses fatos que-D.ãO pararam na primeira
reação. DHtriãmente 1 _desde 9 seu discurso, o ~residente produz por dia um bilhete, um recado em que volta a falar do
"sindicato do golpe". O que será o "sindicato do golpe"?
A Comissão? Ou, dentro dã Coínissàõ, quern?-Eu, qúe coníeti
o crime de ter sido candidato contra ele? o-seriador Pedro
Simon, que é g3.úch0 e, portanto, homem de fronteira capaz
de briga? Quem será o fazedor de golpes? Aqueles que resistiram em 1964? É duro, quem resistiu em 64, ouvir do Presidente
da RepúbliCa, que afinal teve naquéle _Riil6do- uma posição
tão concessiva em relação aOs donos do poder, que pertençam
a um hsindicato do golpe"? Quem é o golpista? O Senador
Edu-ardo Suplicy, porque é candidato a prefeito e, portanto,
estaria se aproveitando? Não sou candidato a nad~. Quem
é o- golpista? O Senador Rachid Saldanha Derzi? Quem é
o golpista dentro da Comissão? O Sr. Presidente, Benito Gama, porque tem tido absoluta isenção na Presidência da Comissão'! Bem, mas se não-são esses, quem são? Então, é
preciso fazer uma divagação. Será que golpista é o velho Eliot
Ness, nomeado para a Previdência e que usou um gravadolpara obter uma declaração de- um Ministro, no sentido de
que havia recebido a importância de US$ 30 mil? Será que
o golpista é o irmão do Presidente que, pela sua entrevista,
deu margem à instalação da Comissão? Será que o golpista
é o homem que foi presidente da P~trobrás_e que, em determinado instantes seis meses depois do Governo instalado, foi
apresentado pelo Presidente da República como exemplo da
excelência do seu Governo? Quem é o "sindicato do golpe"?
Não podemos viver de figuras, de sombras, de imagens que
não têm com ser lidas, nãol Essa tática repete e reproduz
a mesma da campanha e como aquela que foi vitoriosa é
possJvel que tentada essa agora ela ~e repita. Goebb~ls fez
isso, ele repetiu uma mentira sucesSivamente e ela acabou
se transformando em verdade. A Comissão teve, até agora,
a dignidade de reconhecer o seu nível de representação, agiu
com a maior decência, iiinguém deixou de ser oposição ao
Gov·erno interiormente, fiaS cada uril foi, ailteS de tudo, membro deste Parlamento, na tentativa, náo de culpar o Presidente
-eu disse, em det~rmin.ad<?.)n_st~D:_~e. 4a ÇorniSs_ão", que não
aceitava estar ali para, preconcebidamente, culpar quem quer
quer seja, mas iriúito menOs aceitaVa que alguém me ditasse
os limites de quem deveria c-onsiderar inocente. A Contissã:o
existe para apurar a verdade e algUns chegam a· esse primarismo de dizer: "Não, isso é- contra" -õ- PC". Mas de que é
que se acusa o PC? AcUsa.:Se O PC de tráfico de influência,
de extorsão; de uso da máquina em Seu heitefícío? Bem, mas
se ele a usar com o Ditetor da CEME, o Difetoi da CEME
é culpado? Se ele a usar como MiniSt_rO, O Ministro é culpado?
E se ele a usar com o Presidente da Repúblicª, o Presidente
da República não é culpado? Ninguém está correndo atrás
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do Presidente da República não, esta Comi.ssão tcm·urna res~
ponsabilidade com esta _Nação.
Ontem à noite, Sr. Senador, eu partcipava de um programa numa emissora de televisão para o Rio Grande do_ Sul,
junto cpm o Senador Paulo Bi~ol, com_t!~S dirigentes de federações patronais do outro lado e um deles nos dizia: "De
cem empresários que estavam reunidos aqui no Rio Grande
jo Sul, setenta achavam que a comissão não chegaria a nada".
O que esta Nação anseia, hoje, não é o fato de o Presidente,
ou de o Sr. PC, ou tal ou qual ser ou não condenado; é
o fato <;1.e a verdade ser ,~puJ'ada, porque, afinal. a verdade
é que o maior valor e:m falta, em escassez neste País. E~
o que se teme, hoje, é que a Comissão_vá_a_ flmdo na verdaçle.
Isso vai valer a investigação das contas de cada um sim, da
vida de cada um, que ninguém se iluda Contra isso. Vale
a pena esse preço, porque simplesmente o que está acontecendo, do que se começa a ter notícia é que houve -~egressão
naquilo que se chama o topo em vários lugares da Nação,
quanto mais não seja por medo. Espero que o fato novo,
de se apurar a corrupção e puni-la, seja superior ao fato novo
indigesto, sem cabimento, criador de crises da velha e macetada afirmação do Presidente da República, o '"sindicato do
golpe". Não há "sindicato de golpe" coisa nenhuma; há três
ou quatro cidadãos deste Pa(s que senfé-tn urticária quando
se fala em democracia, mas eles são tão poucos, tão inexpressivos, têm tão pouco a fazer, neste País que a sua- presença
não tem significado nenhum. O que está em jôgo n-ão é_ a
democracia, o que está em jogo é o caráter, o que está em
jogo é a dignidade, porque dignidade e car~teJ; sãopressu~
postos para o exercício da democracia.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Senador Mário Covas,
V. Ex~ tem razão. O simples funcionamento da C0ffi1ssão
Parlamentar de Inquérito, pelos depoimentos que ela já ouviu,
pelos dados que já cOletou através de testemunhas e de documentos, está servindo para inibir o tráfico de influência e,
portanto, para evitar que continue a campear a corrupção
-_ __
passiva e ativa neste País.
Desejo parabenizar V. E.x• pelo seu aparte. E maiS do
que isso: quero dar a palavra ao nobre Senador Marco Maciel,
Líder do Governo nesta_Casa_, para que, não agora, m~s numa
outra oportunidade, S. Ex~ possa trazer a resposta às indaga·
ções de V. Ex~, em nome do Senhor Presidente da República,
esclarecendo o Senado e a Nação sobre quais as pessoas que
integram esse "sindicato do golpe", que, na verdade, como
bem acentuou V. Ex•, não existe em absoluto. Creio tratar-se
mais de uma jogada de marketing político, para desviar a
atenção da opinião pública dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Ouço o nobre Senador José Eduardo,
O Sr. José Eduardo -Nobre Senador B umberto Lucena,
gostaria de ser um tribuno para poder traduzir com palavras
corretas os pensamentos que me ocorrem. -~apoleão Bonaparte, Imperador francês, usava as informações_ trazidas por
soldados do exército inimigo ou por habitantes dos países
vizinhos; pessoas que traíam os seus correligionários, seus
compatriotas. Após obter as informações, ele mandava matar
o- traidor. Depois de alguns fatos acontecidos, um general
questionou: "Mas Imperador, essa pessoa é nossa- amiga, está
nos ajudando, trouxe informações preciosas!" E~ ele, então.
sentenciou: "Dos traidores só se ãproveita a traição. Mais
nada". E o povo conhece bem, distingue bem aqueles que
traem seus correligionários, seus amigos. Na semana passada,
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fii um pronunciamento nesta Casa, enfatizando, justamente,
o que o Senador Pedro Simon disse õ.uiri aparte: "Que essas
denúncias, essas acusações, são muito mais de ex-auxil!ares,
ex-correligionários, ex-ministros, ex-presidentes de entidades
do Governo, do que de Partidos de oposição, de parlamentares
ou qualquer outro segmento da sociedade". A imprensa tem
repercutido de uma forma ampla taiS- pronunciamentos. E
este é um ponto que quero colocar à consideração, à m,editação
dos qobres pares. Outro dia o Senador Mário Covas fez um
pronunciamento, denunciando acusações -de uma revista de
grande circulação, que não traduziam a verdade dos fatos.
Fiz um aparte solidarizando-me com o Senador M;ári.o Covas;
naquela ocasião, porque também já fui vítima de informações
postas em circulação que, absolutãinente, não correspondiam
à verdade. Para confirmar esse comportamento de certas revistaS e·Jõrnais, na semana passada, lendo uni Jórrial de grande
circulação, cuja manchete dizia: "Miilistro Célia Borja está
louco para ir para casa". E depois, lendo a entrevista- do
Ministro, quer dizer, dentro de uma seqüência de colocações
qUe ó repórter foi fazendo, tendo perguntado: "Como que
ele tinha deixado de ser Ministro do Supremo Tribunal para
ser Ministro de Estado.. . Se nao era Uma. perda de status?
O Ministro Ce1io-Borja fez as suas consídei-açõeS! e :Cep6~-ter,
na seqüência, perguntoü: "Bom, e depois _que o Senhor sair
daqui, o que é qüé pretende?" Quase que insinuando o fato
de ele querer ou não voltar a ser Ministro do Tribunal, ou
ter alguma outra pretensão. E, modestamente. o Ministro
Célio Borja respondeu: "Não, depois eu_ quero ir para casa
viver _:um pouco com- os meus netos". E a manchete dava
a entender que o Ministro estava quase demissionário e loucq
para ir para casa, distorcendo totalmente a entrevista. Por
outro lado, a imprensa presta um grande serviço ao País.
Porque com essas denúnci.as, trazendo à luz essas operações
feitas às escusas, à noite, etc., contribui para a moralização
das relações do Governo com as classes produtoras, empresariais, etc. Então, tem um _grande papel.
--- Mas aqui, na Casa, nós que repercutimos essas notícias,
temos uma grande responsabilidade em dar a devida dimensão
a esses fatos, a essas denúncias, que qUando não calcadas
em fatos, quando não substanciadas realmente em casos concretos, não deveriam ter repercussão. Deveríamos passar por
cima até que realmente se clareassem os fatos. Então, para
lembrar um pouco da nossa história, no Goveniõ Juscelino
Kubitschek -V. Ex• deve se recordar-, desde o primeiro
dia do seu mandato até o último dia, houve)contestações,
ameaças de golpe, de intervenção, de impeachment; ele tinha
um grande programa de governo, construiu Bras11ia, grandes
rodovias ... Lembro-me que as acusações eram de que cada
caininhão que chegasse com material aqui, em Brasília, o
motorista recebia por dez viagens, porque entrava pelo portão
da frente e saia pelo dos fundos, dava volta no canteiro de
obra e recebia noVainente como se tiVesse trazido a carga
de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Minas GeraiS. E
com todo aqUele clima de denúncias, de perturbação, de ameaças, o nosso grande ex-Presidente Juscelino Kubitschek terminou o seu mandato e realizou uma grande obra neste País,
país .estagnado, parado, e que, a partir do Govenio de JusCelino teve um período de crescimento da sua economia, de
grande desenvolvimento: Essas denúncias, essas colocações
têm o seu curso normal dentro da CPI, pela Polícia Federal,
pelas investigações da Polícia e da Receita FederaL E, no
meu entendimento, não deveriam perturbar os trabalhos legislativos da Casa. O grande mal é na medida em que este pro-
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cesso prejudica o trabalho parlamentar, paralisando as nossas
comissõe..s e as atividades do nosso plenário. A China, que
começou um programa de abertura - estava lendo ontem
- há menos de 10 anos, tem hoje mais da metade da sua
economia privatizada, com um crescimento anual, nesses 10
anos, da ordem de 9% ao ano.-Em um país que tOdos sabemos
da sua dimensão, da dimensão dos problemas que enfrenta,
da pobreza, o povo que, na imagem que temos, só produz
e come arroz, está se tornando uma grande nação; está com
o PIB crescendo anualmente. como disse, cerca de 9% ao
ano, em média, nesseSiiltimos 10 anos; está com um _comércio
exterior entre exportações e importaçõeS-da ordem de 150
bilhões de dólares. Quer dizer, já superou o Brasil em volume
de exportações e importações, e se não acordarmos, daqui
a pouco terá um PIB maior do_ que o_nacionaL Então, a
minha contribuição- se é que, pretensiosamente, posso imaginar em contribuir para o pronunciamento de V. Ex~ - é
pedir a refléxão da Casa de que não podemos paralisar os
nossos trabalhos; confiamos na CPI; confiamos na Polícia Federal, confiamos na Receita Federal. Cada um tem a sua
atribuição e deverá desenvolver esses processos; iremos fiscalizar esses procedimentos. Mas, vamos trabalhar. E plageio
o nosso Presidente Mauro Benevides: .'~Vamos votar, minha
gente; vamos pautar os nossos projetes e vamos trabalhar.
Vamos votar". Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Ex• centrou o seu
aparte na imprensa. Lembre-se V. Ex~ que nos Estados Unidos
da América, justã.menfe pela grande atuação da imprensa
no regime democrático, costuma-se dizer que ela é o quarto
poder. Todos sabemos do grande papel que a imprensa sempre
desempenhou na história ameriCana, sObretudo mais recente.
Se não fosse a imprensa, nobre Senador José Eduardo, nós,
que no Congresso não temos um aparelhamento tão eficiente
de comunicação, não teríamos tido m::esso a informações preciosíssimas que nos levaram a conhecer, por ~xemplo, as irregularidades da LBA; as denúncias de corrupção nos Ministérios da Saúde, da Previdência Social, de Ação Social; na
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, na Petrobrás, e, agora, as acusações sobre o tráfico
de influência do Sr. Paulo César Farias.
Portanto, temos que louvar a imprensa pela sua missão
no regime democrático. Foi ela que nos deu o material para
que investigássemos todas essas denúncias.
Evidentemente, não podemos ser irresponsáveis nem levianos. Temos que nos ater às provas ou, pelo menos, aos
indícios veementes que hão de ser recolhidos pela Comissão
Parlamentar de Inquérito. Ninguém pode prejulgar, ninguém
pode condenar alguém ·sem a necessária comprovação.- Há
até urna conhecida norma jurídica, segundo a qual até prova
em contrário, toda pessoa acusada é inocente.
Quanto ao restante do aparte de V. Ex~, eu lembraria
apenas que, apesar da Comissão Parlamentar de Inquérito,
que cumpre o dever constitucional do Congresso de investigar
essas denúncias de corrupção, os trabalhos legislativos não
estão sofrendo solução de continuidade. Está aqui o nobre
Senador Mauro Benevides, Presidente do Congresso Nacional, a quem louvo pela sua atuação nesse histórico da nacionalidade, que, no mesmo dia da instalação dos trabalhos desta
Sessão Extraqrdinária, consegUiu- áprõVár, no plenário do
Congresso, não Só_ o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas também o Projeto de Orçamento Plurianual e
mais dois projetes de autorização de créditos suplementares
de iniciativa do Senhor Presidente da República.
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Está em pauta um projeto importante, que vaffios votar
hoje sobre salários dos professores ·do z~ grau; já temos urgência assinada para votação de projetas relacionados com â reforma do Itamaraty e com os prazos para recolhimento de contribuições à Prevjdência Social. Enfim, estamos nesses primeiros
dias de sessão extraordinária do Congresso, cumprindo as
nossas atribuições constitucionais, no que tange aó processo
de elaboração legislativa.
Portanto, fique tranqüilo V. Ex\ porque só teremos que
desempenhar esses dois papéis: cumprir o papel político-institucional, através da ação fiscalizadora, rigorosa do Congresso
Nacional, ao tentar apurar denúncias de corrupção e, ao mesmo tempo, o papel de apreciar, com espírito público e patriotismo, todas as proposições constantes da pauta de convocação
extraordinária do Congresso Nacional.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Humberto Lucena, V., Ex~ já brinda este Plenário com
duas horas de importante pronunciamento.
Pediria, não- apertas á V. Ex~, mas tambêffi aos aparteantes
que já se enfileiram para abrilhantar ainda mais o discurso
de V. Ex~ que fossem, tanto quanto possível, concisos, a fim
de que votemos nesta sessão extraordinária a Ordem do Dia
programada para hoje.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V.
Ex• pela advertência. A meu ver. porém, o que brinda o
Senado Federal e a Nação, neste_ instante, é o debate de
alto nível que estamos realizando. Os Senadores, certamente,
saberão ser breves, Sr. Presidente, atendendo ao seu apelo.
OuçQ coni prazer o nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Humberto Lucena,
o meu ·objetivo era transformar esse aparte em uma comunicação inadiável. No entanto, ao ver que estamos caminhando
para o final da .sessão e ainda temos a Ordem do Dia, atrevo-me a utilizar do seu pronunciamento para ler esse telex.
enviado ao General Agenor Homem de Carvalho, para o
Palácio do Planalto, em Brasflia, pelo Vice-Presidente Itamar
Franco:
"Renovo a V. Ex• a expressão do meu respeito-.
Desejo acresceiitar algumas ·consíderações adicionais ao diálogo que mantivemos na manhã de hoje,
através do seu gentil telefonema, para que não fiquem
sem resposta formal os comentários do Senhor Presidente Fernando Collor de Mello.
Verdadeiramente indignado tomei conhecimentO
de que autoridades federais de Brasília solicitaram à
Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora, por
intermédio da Superintendência de Belo Horizonte,
o espelho das minhas últimas declarações do Imposto
de Renda.
O fato, aliás, já fora noticiado, sem qualquer oposição, pela revista Veja e pelo Jornal do Brasil.
As notícias, vale acentuar, referem-se a tal matéria
como originária do Palácio do Planalto.
Sem tempo a perder, requeri à Receita Federal
as informações cabíveis, deduzidas detalhadamente em
perguntas claras e objetivas.
O questionário, bem como a resposta pertinente,
eu oS remeto a V. Ex~ em anexo a este fac-simile.
Através da leitura e análise dos documentos, verificar-se-á que não prestei declarações retardã.tárias "para
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tomar posse como V ice-Presidente"; que não soneguei,
jamais, o pagamento de qualquer débito, fiscal ou não,
e, por fim, que não sou devedor~ sim cr~or do lmpos~
to de Renda.
A justa indignação levou~me a declarar à impren-

sa, como estampam os jornais de hoje, que toda a
provocação, parta de onde partir, obrigar-me-á ao troco imediato.
Seria espantosO crer que o Governo, usando de
determinados elementos, buscasse vasculhar minha vida, por métodos nada ortodoxos.
Coisa nenhuma tenho a ocultar, nem aos míopes,
nesta já longa e sofrida caminhada pela vida pública
do meu País.
Não obstante.~ caso seja de inte_resse do Senhor
Presidente da República investigá-la em toda a_ profundidade e extensão, que o faça- sob .o meu mais pleno
assentimento- para além até dos apoucados bens que
possuo e em todas as contas bancárias que movimento,
sem a mais mínima restrição.
_
Como o assunto não parece ainda exauridO em
sua totalidade, e por se tratar de matéria nianejada
em público, reservo-me o direito de divulgar a íntegra
do presente pelos mesmos canais, se isto se mostrar
conveniente.
Sirvo-me da oportunidade para saudá-lo cOm a
admiração e o respeito de sempre. Itamar Franco."
Esse, Sr. Senador, é um fax que foi en.viâdo hoje ao
General Agenor. Assim procedem os homens que nada têm
a ocultar: respondem de imediato e se colocam à disposição
para qualquer averiguação, ao contrário do que tem acontecido com o Senhor Presidente da República.
O SR. HUMBERTO LUCENA -V. EX:•, através do seu
aparte, junta ao meu pronunciamento uma peça a:cn:satódã
da maior importância e da maior gravidade. Tenho, como
V. Ex\ a maior consideração, e creio que toda a·Casa, pelo
Vire-Presidente Itamar Franco, que é um homem de Pem
a toda a prova.
O Sr. Ronan Tito- V. Ex~ permite-me um aparte-?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Concedo o aparte a
V. Ex•
O Sr. Ronan Tito -Nobre Senador Humberto Ll:Jcena,
meu Líder, de resto seria desnecessário esse meu aparte porque quando V. E~ fala, o faz em nome da nossa bancada,
a bancada do PMDB. Não tenho nenhum retoque a fazer;
estou de pleno acordo com o pronunciamento de V.-EX~-um
pronunciamento equilibrado, sensato e que coloca as ,coisas
nos devidos lugares. Queria_ ape-nas fazer uma pequena reflexão; reflexão sobre a democracia. Porque a grande preocupação de todos nós que sofremos e que lutamos contra a
ditadura é~ sem dúvida nenhuma, a democracia, a Construção
do estado democrático. A democracia, muitas vezeS, ao Contrário do que muitos pensam, não é a ditadura dã. infórmalidade; é uma série de- regras, é o império da lei, é o respeito
à lei. Ainda agora, quando nobre Senador por Alagoas, meu
caro amigo, Divaldo Suruagy, referia-s-e a uma scl:retál"íaque
é uma pessoa corr~ta, séria e que está sofreildo u~a -~oação
por parte de todo lado e que, de uma certa maneira,_ qua~e
pede que o apoiemos, eu diriã.: por que aconteceu tudo isso?
Porque o Presidente se negou a morar no Palácio. Ora, se
. Sua Excelência obedeces:;;e às regras da democracia~_ eStaria
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vivendo no Palácio, onde há um eCônomo ·que ·compôe a estrutura. Qualquer dúvida nas contas seriam respondidas pelo
ecônomo do Palácio, mas, como agora estamos vivendo um
tempo da ditadura da inforiD.aliâaâe, temos que ir busCãil:do;
nas ihfõrmalidades criadas dentro disso, pois procuramos cons~
truir um estado demOcrático, ·a poTitã da meada. Por outro
lado, ressalto um ponto muito positiVo, além do discurso d~
V. Ex~ Apesar disso, as instituições estão funcionando extraor.;
dinariainente bem! Quero enfatiZár- isso. Veja: temoS uma
CPI em que cada partido apresentou seus -representantes.
Acredito que, quando o líder deixa·um representante naquela
CPI, está_ confiando naquela pessoa para apuração dos fatos
determin3.dos. E assini -acOntecé com-õS _nosso-s colegas que
estao no PMDB. "Confiamos neles. NãO estou lá, rrias há algUém tãõ cOmpetente ou mais do que eu para apUràção desse
fato. Assim deve estar oc_orrendQ Coin todos.os ou.tros partidos. Isto é o exercício da democr~cia: pennitif qUe esta CPI
funcione até o final, para apurar os fatos. Afinal, eu me lembro
do candidato Fernando Collor. exigindo da CPI, à época aqui,
_quê fuilcionasse e qu-e chegasse cio Seu desideratO:- Neste momento, o discurso de -v. Ex~ é d~ grande importância, pois
é o pronunciamento do Líder do maior partido nest~ plenário.
Vamos ouvir a nossa CPI e dar-lhe tpda força! Entretanto,
quero faZer minhas as palavràs fín3ís do Seriador José Eduardo: vamos também continuar votando, vamos fazer esta Casa
e_ o -País andàrem! Disse S. Er' muito bem, em seu aparte
-um aparte extraordinário- que não negamos a esse GoVerno, em momento algum, mesmo como Oposição, apoio para
aquelas matérias candentes. Quapto$ obstáculos tiven:10s que
superar para apoiar· o acordo da dívida internac.ional! Não
foi fácil, mas o fizemos! Sei que, se prosseguirmos nessa luta,
Dá Caritinho da democracia, vamos rObustecer aquilo que todos
buscamos, que é o estado democrático. Parabéns a V 1 Ex•
pelo brilhante pronunciamento que faz!
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nobre
Senador Humberto Lucena, o tempo de V. Ex~ está ultrapassado em mais de duas horas.
O SR- HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, apenas
me limitarei a ouvir os Senadores que já me -solicitaiam·apar:..
tes, para concluir.
O que ouvi do Senador Ronan Tito fo1 iriúitó'i:inportãrtte.
Quanto ao erro que o Senhor Presidente da República teria
praticado em não fixar sua residência no Palácio da Alvorada,
esse depoimento do Senador d.o _PMPB de Minas Gerais támbém, ouvi de figura de maior realce da vida pública que integra
-_
o esquema de apoio ao Governo Collor.
E no mais, V. Ex• está certo, nobre Senador, quando
se refere ao pleno funcionamento das noSsas instituições democráticas. ·com elas é que temos de nos preocupar porque,
na verdade, depois de tantos anos de autoritariSmõ militar,
quando conseguimos restaurar o Estado de Direito democrático._ O que nos cabe é vigiar, diuturnamente, para que a
democracia conSolide-se no Brasil.
Fique certo V. Ex~ d~ que todos nós, que lideram9s___a~
várias bancadas na oposição nesta Casa estamos convictos
de que é_ indispensável, dentro desse esquema de funcionamento das instituiÇões, que levemos adiante o processo de
elaboração legislativa no Senado, na Câmara e no Congresso
Nacional.
O Sr. Ney Maranhão- Pennite-me V. Ex• um aparte?
·' O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex'
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O Sr. Ney Maranhão- Senador Humberto Lucena, nesta
tarde, todos estamos ouvindo com a devida atenção a palavra
do Líder da Maioria nesta Casa, homem que, quando vai
à tribuna, demonstra a sua característica de bom-senso do

velho PSD onde V.

Ex~

sempre se destacou comO pessoa

importante da valorosa- Paraíba. Deritre os apartes ao seu
pronunciamento, ouvi com bastante ãteitção o do Senadoi
Mário Covas. Concordo com o Govern-adOr do Rio de 1aneiro,
Leonel Brizola, que tem suas razões. Eu e V. E::rc' respeitamos
o seu ponto de vista. Assistimos já a afguriS. episódios desse
filme, que, no meu entender, está sendo montado. Acompanhamos, passo a passo, a montagem, o julgamento precipitado, induzido, naquela época, da imprensa, com respeito
ao grande líder Getúlio Vargas, que, ao final, deu um tiro
no peito. Senador Humberto Lucena, já virilos _também algumas montangens para que o Presidente Juscelino Kubitschek
nãQ_tomasse posse. Quando nosso Partido e o _de V. Ex~,
naquela época, ganhava as eleições, o Partido adversário ia
para a porta dos quartéis dizer que éramos· coniunist_as e ~or
ruptos. Esse foi um dos motivos do 11 de novembro, quando
o General Lott a6ortou aquele golpe. O Presidente Jânio
Quãdros assumiu, no meu entender, a Presidência para renovar os costumes políticos deste País e tentou essa posição
que o Presidente Fernando Collor tem hoje. Mas as forças
ocultas, naquela época, foram tantas que ele não agüentou
a pressão. Talvez, se fosse no Rio de Janeiro ou em São
Paulo, tivesse dado certo aquilo que ele pretendia fazer: dar-o golpe porque não tinha maioria-- rio Congresso e talvez,
6 ou 8 meses depois, marcasse novas eleições para que alcançass-e maioria para poder governar. Neste momento, Senador
Humberto Lucena, desejo que a CPI cumpra o seu papeL
Penso que isso, em grande parte, vem ocorrerrdo. Agora,
quero alertar V. Ex~ para um fato que vem freqüentemente
acontecendo: a indução. Às vezes, há notícias montadas, há
quebra de sigilo, quando V. E~, eu ou qualquer outra pessoa
está sendo investigada. A Justiça autoriza o sigilo bancário,
mas a imprensa o divulga. Rasga-se a Constituição, nesse
sentido. E amanhã, Senador Humberto Lucena, quando essa
pessoa que está sendo investigada, for absolvida? Como é
que ela fica? Então, a minha preocupação é essa indução.
Eu, V. Ex~ e toda a Casa desejamos à apuração dos fatos.
Não podemos, todavia, fazer prejulgamentos antes da ação
da justiça.
O SR- HUMBERTO-LUCENA- Nobre~Senador Ney
Maranhão, respondo a V. Ex~ dizendo que, em vez da opinião
do Governador Leo-nel Brizola, prefiro ficar com o aparte
do Senador Maurício Corréa; Líder do PDT, no Senado Federal.
O Sr. Hugo Napoleão - Pernlite-me um aparte, nobre
Senador?
O SR- HUMBERTO LUCENA -Com prazer, nobre
Senador Hugo Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleão- Eminente Líder Humberto Lucena. não assisti aos primeiros instailtes da oração de V. EX'
Mas, ao chegar ao plenário-, fui iriformado de que V. Ex•
havia citado declarações que prestei, OU que a iriim fOram
atribuídas, no escopo dessa mesma ·oração. Cheguei até- a
indagar ao nobre Senador Ronan Tito e S. Ex• disse que
não se apercebera disso imediatamente. Porém, tendo Conl_:!ecimento, tomo a iniciativa de solicitar este aparte a V. Ero
para dizer aquilo que tenho dito e repetido, reiteradamente,
com relação ao Partido que tenho a honra de presidir. Há
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um consenso nesse Partido, no sentido de que a posição deva
ser a de manter o apoio conferido ao Governo, no momento
em que se verifica que, paralelamente ao problema objeto
da apuração na CPI~ há um problema polítiCo. e· que O nosso
concurso servirá tªÍl:fcrm.ais pàra manter a estabilidade do
sistema. É claro que há vozes díspares aqui e acolá IsOladamente. Nós as respeitamos, como liberais que somos. Mas
imegine V. E~ se, agora o Partido da Frente Liberal resolvesse, por inteiro, romper com o Governo - algo que não
seria tão ético - e o desequilíbrio que isso traria nos fatos,
nas ins!ituições do País. Nossa preocupação vai Um- poUco
além. As vezes. os jornalista~ perguntam: "Se houver uma
conclusão, ou quando houver, o que fará o PFL"? O PFL
não depende de "se" nem do .. quando"; os fatos acontecem
e a própria história explica. Nós mesmos estiv:emos juntos,
PFL e PMDB, na grande modificação hist6ri.ca dos idos de
1984, 1985, quando formamos a ~l~~nça Democrática. São
contingências, são fatos, são circunstãiicias. Assim -SenaO, eU
queria _situar, para que não pairassem dúvidas a respeito de
minhas afirmações, que o partido entende que o momento
é difícil. A par das apurações da CPI, que esperamos cheguem
ao final com a integral verificação dos fatos havidos e a implicação dos responsáveis, queremos entender que esse é também
um momento político sensível, difícil, delicado e, por isso,
temos que trazer o concurso de nossa colaboração para manter
a plenitude do equihbrio em democracia. Muito obrigado a

-

V. EX'

O SR_ HUMBERTO LUCENA- Não foi nada mais nem
nada menos do que V. E~ acaba de dizer que eu H na entrevista
de V. Ex~ hoje publicada. Terminou V. Ex~ dizendO, ãH, que
-o partido aguardará as conclusões da CPJ.
O Sr. Hugo Napoleão- Perdoe-me V. Ex~ Não há nem
"se" e_ nem "quando". O partido naturalmente aguardará
este ou outros tantos fatos que vierem a ocorrer no ctrtso
do momento histórico brasileiro e deles participará, mas se
sente naquela posição: nem do "s6" nem do "quando", sente-se como agente da história e não passivo dela. Obrigado
a V. EX'
O SR- HUMBERTO LUCENA -Aceito o esclarecimento
de V. Ex~, que é mais à imprensa do que a miril,-D.obre Senador.
O SR- PRESIDENTE(Saldanha Derzi) _-,-Solicito a V._
Ex• que não permita mais apartes, pois temos 63 Srs. Seiladores aguardando a Ordem do Dia, nobre Senador Humberto
Lucena.
O Sr. Aureo MeUo- Permite-me V. Ex• um aparte?
I

~

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Exf um aparte?
O SR- HUMBERTO LUCENA:...:_ OuÇo o nobre Senador
Au.r:~ Mello e, por ú~timo, o Se11ad~r .Jo.sé fC?gaça.
O Sr. Aureo MeDo - Serei breve, nobre Senador Humberto Lucena. Reitero as mesmas palavras proferidas ainda
há pouco pelo Senador Ney Maranhão, de que V. Ex• é um
símbolo do bom-senso, de equilíbrio e de urbanidade no momento em que assoma a essa tribuna e também fora dela.
Desejava dizer que ouvi o nobre Senador Mário Covas perguntar onde está o sindicato do golpe. Casualmente, Senador
Humberto Lucena, vinha da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, onde estive conversando çom o _Sr. __Secretário Ângelo Calmon de Sá, e vi mais de 1km de passeata, em que
se berrava, a torto e a direito, ao pálio de bandeiras vermelhas
e de gestos alucinados- caros, porque havia iriclusive aquele

c
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caminhão sonoro que muito se usa na Bahía, o trio elétrico,
carregado de oradores inflamados: "Colloré ladrão, vai t~rmi
nar no camburão" e outr_p_s slogans bastante precipitaaos que
revelam o assanhamento e- o desejo secreto da mazorca e
da desordem neste País. Então, onde está o sindicato do golpe?
O sindicato do golpe está lá fora fazendo barulho, badema
e, dentre os oradores inscritQs para esse sindicato, est_ão,aR,ueles nomes tradicionaís, que já COD;hecemos, das ~amadas revoluções brasileiras e que tinham por único objetivo o açambarcamento do poder. Portanto, sei onde está o si.nQ.icato
do golpe e também aqueles que esperam a ação desses para
se atrelar a ela e chegar a um resultado que lhes permita
assumir o comando de uma nação, embora não tenham programa nenhum para orientar e apresentar diante do poder e
dessa assunção. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Respeito a opiníão de
V. Ex~, nobre Senador Aureo Mello, por quem tenho o maior
apreço, mas nunca soube que algumas pessoas na rua pudes~
sem dar um golpe. As manifestações que V~ Ex~ viu e ouviu,
sobretudo no que tange a excessos verbais, são decorrência
do regime democrático que estamos vivendo, e as bandeiras
vermelhas que V. Ex~ contemplou são símbolos de alguns
partidos políticos registraP,os, legalmente, no Tribunal Superior Eleitoral.
Penso que não é por aí -que a democracia corre risco
e muito menos à permanência do Senhor Presidente da República no poder. Entretanto, recolho o aparte de V. Ex\ e
registro a sua opinião.
Ouço agora a manifestação final, que é a do__ Se_na_dQL
José Fogaça.
O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Humberto Lucena,
V. EX~ já disse tudo e o fez em nome _do nosso partido e,
creio, em nome dos homens de bom~senso dest~ País,_ Aproveito o pronunciamento de V. Ex~ para trazer um tema d<!
maior importância e que certamente está vinculado a um dos
pontos que V. Ex~ está abordando na sua fala. Trata-se 9-a
necessidade da reformulação da Lei Orgânica dos_ Partidos
em nosso País. OS Senadores Marco Maciel e_F~rnando Henrique Cardoso, Líderes do PFL e PSDB reSpectivamente, tiveram a sensibilidade de perceber que é preciso mudar a Lei
Orgânica- dos Partidos. São propostas que já traíri.itam há
bastante tempo nesta Casa. Designado que fui cómo Relator,
estou apresentando um substitutivo a esses dois projetas. Nesse substitutivo, estamos propondo uma nova forma de tratamento para as finanças partidárias, para o sistema de donativos
aos partidos políticos. Ontem, em São Paulo, fiz uma palestra
na Fundação Conrado Adenauer, que se instala agora no
Brasil, abrindo uma filialligada a_o Partido Democrata Cri~tã9_;1
e o tema do debate foi exatamente a fórma como-os pãrtidos
políticos organizam as suas finanças e a sua vida, entre outros
assuntos importantes abordados naquela reunião, da qual participoU também o ilustre Senador Beni V eras. Ressalto, porém, o fato de que -pre-Cisamos mudar a Lei Orgânica dos
Partidos; dar transparência às doações de pessoas físicas; criar
a possibilidade das doações de pessoas jurídicas, com limitação
e com a obrigatoriedade de tornar públicas essas doações;
proibir as doações anónimas e estimular a publicidade" das
doações, mediante o abatimento da renda bruta, para beneficiar no pagamento do Imposto de Renda. De .modo que
não apenas trago minha solidariedade a V. Ex~ por este pro.nunciamento, pelo conteúdo extraordinariamente_ representativo do pensamento do nosso partido, mas sobretudo acresçento a necessidade de passarmos a limpo e varrermos de
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uffia vez pOr todas as mazelas, os vícios e as deformações
que caracterizam a vida partidária em- nosso País. E não há
outro meio, senão por urna reforma imediata da nossa Lei
Orgânica; aprovando no Senado, tão urgente quanto possível
- e V. Ex~ participa desse posicionamento - os projetas
dos Senadores Marco Maciel e Fernando Henrique Cardoso.
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Senador, agradeço a V. Ex~ pelo seu aparte, não só o apoio- que traz à
manifestação que faço pela nossa bancada, mas também congratulo-me com a menção final à necessidade imperiosa e
urgente de votarmos o projeto de lei da nova Lei Orgânica
dos partidos.
_
Parece-me da maior urgência que tudo isso_ seja feito,
sobretudo para que esse aspecto a que V. Ex• se referiu seja
definitivamente legalizado. Realmente precisamos fazer com
que essas doações, que hoje são feitã.s na clandestinidade
e que servem justamente de massa de manobra da corrupção
-passiva e ativa deste País, ocorram à luz_ do dia. à luz dos
refletores. para que todos affual possam dar maior sustentação
à vida partidária nacionaL Meus parabéns a V. Ex~
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir leio a seguin!e:
"NOTA OFICIAL
A Federação Nacional dos Jornalistas- FENAJ
- vem repudiar qualquer intimidação à liberdade de
imprensa e tentativa- de desacreditar o trabalho dos
jornalistas, com acusações de que teriam forjado as
recentes denúncias de corrupção investigadas -pela CPI/
PC Farias, instalada pelo Congresso Nacional..Os jornalistas brasileiros ressaltam a importância do livre
acesso à informação, neste momento em que são apuradas as denúncias de escândalos envolvendo o Governo
Collor.
"
A democracia plena passa pela imprensa livre, pa~
ra garantir à opinião pública o direito à informação
----O--responsável. Assinalamos que tem sido através de_ imprensa, pela retomada do jornalis171o investigativo, que
está sendo possível levantar as informações que servem
de subsídio aos trabalhos de investigação no Congresso
Nacional, Polícia Federal e Procuradoria-Geral daRepública.
É importante, neste momento, que as denúncias
levantadas sejam esclarecidas, para atender as exigências da sociedade brasileira, a principãl interessada na
elucidação dos fatos.
Brasília, 6 de julho de 1992.
A Diretoria"
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ninguém mais do que nós
da Oposição, que sempre lutamos contra o autoritarismo e
pelo restabelecimento do Estado d_e Dir_eitÇ> _q.o Brasil, prega
o fortalecimento e a cons_olidação das nossas combalidas insti·
tuições democráticas que passam, necessariamerite, pelo desenvolvimento econômico e pela justa distribuição de renda
entre as pessoas e as regiões, através de um governo acima
de qualquer suspeita. O n~sso lema é a defesa da legalidade
e o combate à corrupção. E o nosso escudo é a Constituição.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação está com as vistas
vol_tad;as para o Congresso Nacional. Vamos cumprir com o
nosso dever!
-
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Durante o discurso ao Sr. Humberto Lucena, o
Sr ..Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Humberto Lucena, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a--cadeira dapresidência, que é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha
Derzi, 3<t Secretário.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:.
Albano Franco - Alfredo Campos - Antonio Mariz
- Aureo Mello- César Dias- Chagas Rodrigues---:- Divaldo
Suruagy -Eduardo Suplicy- Enéas Faria- Fernando}Ienrique Cardoso - Flaviano Melo - Francisco _Rollerllb~rg
- Guilhe~e Palmeira- Henrique Almeida -José Fogaça
- J!'~é R1cha - Jutahy Magalhães- Lourival Baptista Luc1dto Portella - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda
-Marco Maciel- Ney Maranhão- Odacir Soares- Pedro
Simon- Raiinundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre
a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. 1"' Secretário.
São lidos os seguintes
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Em meu Estado tém ocorrido calamidades que causam
desespero às vítimas, sobretudo às das classes médias, para
as quais minguam ou inexistem programas- governamentais
de reconstrução. Agora mesmo, avolumam-se pedidos de socorro da população atingida. Vêm de autoridades, de organizações da comunid_ade e, mesmo, de pessoas cujos imóveis,
bens e pertences foram atingidos por eventos catastróficos.
Reconheço a justiça dos pleitos. É louvável a arregimentação social, com reclamos de utilização de recursos que, à
irtão;-poderão ser eficientemehte-m:obilizados, atendendo aos
que deles precisam para a S?tisfação de necessidades básiCas.
Daí por_ que submeto a_ V. Ex~s o anexo projeto de lei,
esperando sua rápída e eficaz aprovação, porquanto se reveste
de indiscutível importância económica e social.
Sala das Sessões, 7 de julho de 1992. - Senador Espetidião Amin.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.036, DE 11 DE MAJO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e dá outras providências.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 101, DE 1992
Acrescenta inciso e parágrafo ao art. 20 da Lei
n' 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras
providêndas".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de maio de
1990, é acrescido de inciso e pãrágrafo com a seguinte redação: _
"Art. 20.
XI- atendimento de despesas com reparos oureconstrução de único imóvel de propriedade do titular
de conta individual que nele reside, comprovadamente
danificado ou destruído por caso de calamidade pública.
§ 69 Terá prioridade para a obt~nção de financiamento ou refinanciamento pelo Sistema Financeiro de
habitação o mutuário cujo único imóvel em que reside
tenha sido atingido por evento de calamidade pública."

Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n9 8.036/90 elenca os motivos de saques nãs--contas
individuais de titulares do FGTS. Entre eleS; tiêS oportunidades de saques dizem respeito a aplicações em -imóveis
de uso próprio.
Outras tentativaS- estãO sendo feitas para dar-lhes maior
espectro.
O caso em foco parece-me mais que justífíeá.Vet-:...= SOcorrer proprietários de casa própria, atingidos por calamidades
públicas, e que, de repente, tém que conjurar ó -Iãntasma
do desalojamento e do rebaixamento de suas condições de
vida.

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de
culpa recíproca e de força maior, comprovada com pagamento
dos valores de que trate o art. 18;
II--:. e>;:tinção total da empresa, fechamento de quaisquer
de seus estabelecimentos, filiais (!U agências, supressão de
parte de suas atividades, ou ainda falecimento do empregador
individual sempre que qualquer dessas ocorrências implique
reScisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração
. esc;rita da empresa, suprida, quando for o caso, por decisão
judicial transitada em julgado;
III - aposentadorias concedida pela Previdência Social;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago
a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previ-ciência Social, segundo o critério adotado para a concessão
de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão Jus
ao rec_ebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores
privistos na lei civil, indicados em alvará jUdicial, expedido
a requerimento do interessado, independente de inventário
ou arrolamento;
V - pagam_(!nto de parte_ das prestações decorrentes de
financiamento liabitacioO.al concedido no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, desde que:
a) o mutuário co~nte com o mínimo d-e três ãnos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas
diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante
o prazo de doze meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, oitentá por
cento do montante da prestação;
--VI -liqüidação ou amortização extraordinária do saldo
devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de
que o finanCiamento seja concedido no âmbito do SFH e
haja iriterstfcio mínimo de dois anos para cada movimentação;
VII - pagamento total ou parcial de preço da aquisição
de moradia própria, observadas as -seguintes condições:
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a) o mutuário deverá contar cQm o mínimo de três anos
de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou
empresas diferentes;
-b) seja a operação financiável nas c_9ndições vigentes para
oSFH;
VIII- quando permanecer três anos ininterruptas, a partir da vigência desta lei, sem crédito de depósitos~
IX-extinção normal do contrato a termo, "inclusive o
dos trabalhadores temporários regidos pela Lei n~ 6.019, de
3 de janeiro de 1979;
X - suspensão total do trabalho avulso por período igual
ou superior a noventa dias, comprovada por declaração do
sindicato representativo da categoria profissional.
§ 1"' A regulamentação das situações previstas nos incisos I e II assegurará que a·retirada a que faz jus o trabalhador
corresponda aos depósitos efetuados na conta_ vinculada du~
rante o período de vigência do último contrato de trabalho,
acrescida de juros e atualização monetária, deduzidos os saques..
_
""
§ 2~ O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V, visand_o a beneficiar os trabalhadores de baixa rem::la
e a preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
§ 3!' O direito de adquirir moradia com recursos do
FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único
imóvel.
§ 4' O imóvel objeto de utilização do FGTS somente
poderá ser objeto de outra_ tra_nsação com recursos ·do Fundo,
na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.
§ s~ o pagamento da retirada após o período previsto
em regulamento, implicará atua11Zã:Çã9 mOnetária dos valores
devidos.
• • • • ' • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • ~• • • • "~'"'''~'" ·~- ·~ •_• • • • .~u • •-·-~·••" • oooo•• · - . • • • • •

(à ComisSão de Assuntos Sociais- decisão termi-

nativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 102, DE 1992
Dispõe sobre o mandado de segurança coletivo e
da outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. V · Conceder-se-á mandado de segurança coletivo
para proteger interesse ou direito líquido e certo, não amparado por babeas-corpus, habeas-data ou mandado de injunção,
quando o responsável pela ilegalidade, abuso ou _desvio de
poder ou ato inconstitucional for autoridade pública ou agente
seu no exercício de atribuições do Poder Público.
Parágrafo úniCO. Admitir-:-se-á, nas mestrias condições,
mandado de segurança coletivo quando houver justo receio
de violação de direito ou intereSse líquido e certo. bem como
no caso de omissão do dever de _agir por parte de autoridade.
Art. 29 Reputa-se líquido·ecerto o direito_ouo interesse
quando a questão de mérito for unicamente de direito ou,
sendo de direito e de fato, não houver necessidad~ de produzir
prova no curso do processo.
Parágrafo únicO. Admitir-se-á mandado_ d_e _segurança
coletivo contra ato normativo que produza efeitos concretos.
Art. 3~ O mandado de segurança coletivo pode ser im·
petrado por:
I -partido político com representação no Congresso" Nacional para:
a) defesa de interesse ou direito difusó, assim entendidos .
os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam títu- --

lar~s
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pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de

fato;
b) defesa de interesse ou direito Individual homogêneo
dos membros do partido; e
c) na qualidade de substituto processual. promover a defesa de direito ou interesse individual de natureza política
de membro do partido.
II-organização SiOdical, en-tidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos
um ano para:
a) defesa de interesse ou direito col.etivo, assim entendidos os transindividuai_s d_e natureza indivisível de que seja
titular o grupo, a categoria ou classe representada pela entidade;
b) defesa dos interesses ou direitos individuais hom_ogê·
neos dos membros da entidade; e
c) na qualidade de substituto processual, promover a defesa dos direitos ou interesses individuais dos membros da
entidade, desde que vinculado-s aos- respectivos fins estatutários.
- III- União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, para a defesa de interesses ou direitos difusos da
coletividade;
IV- Ministério Público, para a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático ou de direitos ou interesses-sociais
e individuais indisponíveis, bem como de qualquer outro pertinente à sua função institucional.
__
__
Parágrafo único. Quando diversas entidades estiverem
legitimadas à defesa do direito ati lnteresse, qualquer umadelas poderá requerer o mandado de segurança coletivo.
_ .Art. 4<? Aplicam-se ao mandado de_segurança coletivo
as disposições da Lei n' 1.533, de 31 de dezembro de 1951.
Art. 5<:> Esta Lei entra em Vigor na· data de sua publi~
cação.
Art. 6~ Revogam~se a disposição em cOntrário e, em
especial, os artigos 2'~e5' da Lei n' 1.533, de 31 de dezembr9
de 1951.

Justificação
Trata o presente projeto de lei de disCiplinar o novo
mecanismo constitucional de defesa dos direitos e interesses
metaindividuais denominado mandado de segurança coletivo
(art. 59 , inciso LXX).
O fato de não existi(, até o momento, Lei específica
sobre a matéria não tem impedido o Poder Judiciário de conhe·
cer e, por vezes, julgar procedentes pretensões deduzidas com
base no citado dispositivo. _ Com efeito, o direito coletivo público à prestação da
tutela jurisdicional criado pela Constituição" de 1988 não exige,
a rigor, procedimento especial, podendo ser assegurado por
intermédio do Código vigente e leis complementares.
Parece-_nos, entretanto, oportuno ampliar as hipóteses
de cabimento do mandado de segurança coletivo de sorte
a melhor proteger os direitos por ele suscetíveis de defesa
em juízo.
Para conceituação dos diverSos- casos, louvamo-nos nas
definições já consagradas na recente lei instituidora dÕ Códígo
do Consumidoa (Lei n' 8.078, de 11-9-90). Além dos entes
constitucionalmente habilitados, julgamos por bem possibilitar à União, aos Estados, aos Municípios e··aO MiniStério
Público, de forma ampla, recorrer a esta via para defesa de
interesse ou direitos difusos.
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cê-lo por-certidão, o juiz ordenará, prelimiriarinente, por ofício~ a- exibição desse documento __e_m origirial ou em cópia
autêntiCa e marcará para cumprimento da ordem o prazo de
cii'fco·-ctias. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira
fôr a própria coatora, a ordem farMse-á no próprio instrumento
da notificação. O escrivão eXtrairá cOpfaS do documento para
plia as possibilidades de defesa, perante o Judiciário, dos direijuntá Mias à seguntda via da petição.
tos e garantias fundamentais.
. _
- -Àrt. 79 Ao despaChar a inicíãl, o-Juiz ói"denará:
Sala das Sessões, 7 de julho de 1992.- Senador Marcl~
I - que se notffique -o c03fOr-doConteúdo da petição,
Lacerda.
entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo requerente
LEGISLAÇÃO CITADA
com_as cópias dos documentos a fiffi"âe que, no praia de
cinco dias, preste as informações que achar necessári-as;
LEI N• 1.533, DE 31 DE DEZEMJ3RO DE 1951
I I - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido
Altera dlsp~slções do Código do Processo Civil, requando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder
lativas ao Mandado de Segurança.
resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida.
Art. 89 A inicial será desde logo indeferida quando não
for ca'so de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneiaM requisitos desta lei.
Parágrafo único. De despacho de indeferimento cabeiã
no a seguinte Lei:
_
Art. 19 Conceder-se-á mandado de segurança para proM
o "ieCurso previsto no arr. ·12.
teger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus,
Art. 99 Feita a notíficação, o-serve"111iiârlõ em cujo carM
sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém
tório corra o feito juntará aoS autoS _cópia: àtitêntk:a:do Ofício
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte
endereçado ao coator bem como a prova da entrega a este
ou da sua recusa em aceitá-lo ou dar recibo.
de autoridade, seja·de que categoria for e sejam quais forem
as funções que exerça.
Art. 10. Findo o prazo a que se refere o item 1 .do
§ 1" Consideram-se autoridade para os efeitos desta lei- art. 79 e ouvido o representante do MinistériO Público dentro
· ·z , m
· d epend ente
os administradores ou representantes das entidades autárqui- em c!·nco··d·as
1 , os autos sera·o c0 n cl usos ao JU1
case das pessoas naturais ou jurídicas Com "fuiiÇõeS delegadas de solicitação da parte, para a decisão, a qual deverá ser
do poder público, somente no que entende com essas funções.
proferida em cinco dias, tenham sido ou não prestadas as
§ 2" Quando o direito ameaçado ou violado couber a
informações pela autoridade coatora.
várias pessoas, qualquer delas poderá requerêr Ô mandado
Art. 11. Julgado procedente 0 pedido, 0 juiz transrníde segurança.
tirá em ofício, por mão do Qfici_al do juízo ou pelo correio,
Art. 29 Considerar-se-á federal a autoridade coatora se
mediante registro com recibo de volta, ou por telegrama,
as conseqüências de ordem patrimonial do ato contra o qual radiograma ou telefonema, conforme o requerer o peticiose requer o mandado houverem de ser suportadas pela União nário, 0 inteiro teor da sentença à autoridade co;,ttora.
..
Federal ou pelas entidades autárquicas federais.
Parágrafo únicO~ Os originaiS, no caso de transmissão
Art. 39 O titular de direito líquido e certo decorrente
telegráfica, r~diofôrtica ou telefônica; deverão ser apresende direito, em condições idênticas, de terceiro, poderá impe- tados a ag~nc~a expedidora com a firma do jui_7; devidamente
trar mandado de segurança a favor do direito originário, se reconhecida.
o seu titular não o fizer, em prazo razoável, apesar de para
Art. 12. Da decisão do juiz, negando ou concedendo
isso notificado judicialmente.
o mandado _c_abe_rá o recurso de agravo de petição, asseguArt. 49 Em caso de urgência, é permitido, observados rando-se as partes o direitó de sustentaÇãO õrãl perante o
os requisitos desta lei, impetrar o mandado de segurança por tribunal ad quem.
telegrama ou radiograma ao juiz competente, que poderá deM
_parágrafo único. Da decisão que conceder o mandado
terminar seja feita pela mesma forma a notificação à ati.tori- de segurança recorrerá o jUiz ex-Officio sem que esse recurso
dade coatora.
tenha efeito suspensivo.
Art. 59 Não se dará mandado de segurança quando se
Art. 13. Quando _o mandado for concedido e o PresiM
tratar:
dente do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de
I - de ato de que caiba recurso administrativo com- efeitO-;- Recursos ou do Tribunal de Justiça o_r~_enar ao juiz a suspensão
suspensivo, independente de caução;
da execução da sentença desse seu ato cabe_rá agravo de PetiM
I I - de despacho ou decisão judicial, quando haja recur- ção para o tribunal a que presida.
Art. 14. Nos casos de competência do Supremo Tribuso previsto nas leis processuais ou· possa ser modificado por
via de correição;
nal Federal e ,• s demais tribunais caberá ao relator a instrução
III - de ato disciplinar, salvo quando praticado por auto- do processo.
ridade incompetente ou com inobservância de formalidade
Art. 15. A decisão do mandado de segurança não impeM
essencial.
dirá que o requerente, por ação própría~ pleiteie oS seus direiArt. 6? A petição" inicial, que deverá preencher os re- tos e os respectivos efeitos-patrimoniais.
quisitos dos artigos 153 e 159 do_Código do Proces~o Civil,
Art. 16. O pedido de mandado de segurança poderá
será apresentada em duas vias e os documentos, que instruirem -- ser renovado se a decisão denegatoria não lhe houver aprea primeira, deverão ser reproduzidos~ por cópia, na segunda. ciado o mérito.
Art. 17. Os processos de mandado de segurança terão
Parágrafo úntco. No caso el)l que o documento necesM
sário à prova do alegado se ache em repartição ou estabele- pri~ridade sobre todos os atos judiciais, Sã.lv_õ babeas corpus.
~ento público, ou em poder de autoridade que recuse forneNa instância supe-rior deVetão Ser levados a julgamento na

Finalmente, prevê-se a revogação dos arts. 2Y e 59 da
Lei n9 1.533, de 31-12-51, por conterem preceitos restritivos
à impetração do mandado de segurança individual.
Acreditamos que a presente iniciativa contribuirá para
o aperfeiçoamento da ordeni jurídica na medida em que am-
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primeira sessão que se seguir à data em que, feita a

distnbui~

ção, forem conclusos ao relator.
__ _
Parágrafo úníco. O prazo parâ. _a ·conclusão não poderá
exceder de vinte e quatro horas, a_cóntar da distribuição.
Art. 18. O direito de requerer mandado de segurança
extinguir-se-á-decorridos cento e vinte dias contados QÇt. ciêricia. pelo interessado, do ato_ impugnadO.
Art. 19. Aplicam-se ao processo do mandado de segurança os arts. 88 a 94 do Código do Processo Civil.
Art. 20. Revogam-se os dispositivos do Código do Processo Civil sobre o assunto e mais disposiÇões em contrário.
Art. 21. Esta lei entrará eni"vigor na data da sua publicação.
__
_
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1951; 130' da Independência e 63' da República. -GETÚLIO VARGAS - Francisco Negrão de Li'ma.

ORDEM DO DIA
item 1:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 62, DE 1992
.
(Em regime de urgência, no~ termos
do art. 336, c do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n•62, de 1992 (n•2.905/92, na Casa de origem)
de iniciativa do Pr.esidente da RepUblica, que dispõ~
sobre os vencimentos dos docentes de 19 e 29 graus
pertencentes ao Plano Único de Classificação e RetriM
buição de Cargos, de que trata a Lei n"' 7.596, de 10
d~ abril de 1987, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador João Calmon.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CAPÍTULO!
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 inviolabilidade do direitO à
vida, à liberda-de, à igualdade, à segurança e à proprie-dade,
nos termos seguintes:

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É .o seguint~ o projeto aproVad~:

LXX- o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade p_e__ çlasse ou associação
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

- PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 62, DE 1992
(N• 2.905/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente ~~ R~t:túb~ica)
Dispõe so~re os vencimentos dos docentes de 1~
e 29 graus pertencentes ao Plano Único de Classificação
e Retribuição de Cargos, de que trata a Lei n~ 7.5%,
de 10 de abril de 1987.
·

(A Comissdo de Constitúlçào, JuStiça e Cidadania
- decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões com~
petentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelõ Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 496, DE 1992
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais do Senado; do artigo -sob o título
"Mais trabalho e menos fofoca", de autoria do $r. AntôniÕ
Ermírio de Moraes, publicado no jornal Folha de S. Paulo,
edição de 5 de julho de 1992.
Sala das Sessões, 7 de julho de 1992. ~Senador Valmir
Campelo.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - De
acordo com o art. 210, § 19 do Regimento Interno, o requerimento que acaba de ser lido será_ submetido ao exame da
Comissão- Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) -:- Está
esgotado o tempo destino ao Expediente.
PassaMse à

A a1scussão da matena encerrouMse na_ses,são anterior.
Em votação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' O valor do vencimento correspondente ao nível
1 da classe "A., da Carreira de Magistério de 19 e z~ graus,
incluídos no Plano Único de "Classificação e Retribuição de
Cargos, de que trata a Lei n• 7.596, de 10 de abril de 1987,
é fixado em Cr$166.055,54 (Cento e sessenta e seis mil, cinqUenta e cinco cru:Zeitós e cinqüenta e quatro centavos), para
o mês de março de 1992, concernente ao regime de trabalho
de vinte horas_ ~emanaís a que estão subme~idos.
-§ 19 O vencimento a que fizer juz o docente integrante
da Carreira de Magistério de 19 e 2~ graus será acrescido dos
seguintes percentuais, incidentes sobre os valores dos vencimentos constantes das tabelas anexas, e conforme nela especificado:
a) 25% (vinte e cinco por cento) no caso de possuir título
de mestrado/doutorado;
b) 12% (doze por cento), no caso de põsstiirtertificado
de especialização;
c) 5% (cinco por cento), no caso de possuir certificado
de cursos de aperfeiçoamento.
§ 2Q O Ministério da Educação disciplinará o reconhecimento do certificado de especialização. de que trata a alínea
b do parágrafo anterior, no prazo de trinta dias, contados
da data da vigência desta lei.
·
Art. z~ Os acréscimos -de vencimenws decorrente~ da
titulação a que se refere o_-§ 1~ do artigo anteríor não serão
percebidos cumulativamente.
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Art. 39 Os valores de vencimentos constantes das tabe~

las anexas a esta lei já incluem o reajuste fixado no inciso
III do art. 2• da Lei n• 8.390, de 30 de dezembro de 1991._
Art. 4~> As despesas com a execução desta lei correrão
à conta dos recursos orçamentários dos órgãos ou entidades_
por ela abrangidos.

ANEXO AO PROJETO DE LE'I

Art. $ 9
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Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrárias.
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O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
pela brdem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid _S_aldan.ha_Dcrzi) cedo a palavra ao nobre orador._

Con-

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS ~ SC. Pela ocdern.
S_em revisão do orador.) -Sr._ Presidente, -desejo apenas
registrar, para enaltecer, a postura do nobre Senador João
Calmon, que, ontem, tendo lido o parecer que era de minha
responsabilidade, foi muito mais Convincente,_do que seu su~
posto autor que o deveria ler.
Este era o registro que gostaria de fazer.

Julho de 1992

Senhor Presidente da República e ao Sr. Ministro da Saúde,
para que liberem essa verba, sob pena de o hospital fechar,
com grande prejuízo para a população do Estado do Rio
de Janeiro.
Esse, Sr. Presidente, o motivo que me trouxe à tribuna
nesta tarde.
Muito obrigado a V. Ex~ Peta condescendência.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao Sr. Garibaldi Alves Filho.

Con-

-O SR- GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB - RN. Prov.uncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs._Senadores, venho a esta tribuna para transmiO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Não
tir-lhes uma preocupação: o Governo Federal, através de deapoiado!
clarações de técnicos da denominada área económica- princiItem 2:
palmente aqueles que fazem parte da Comissão que concluiu
Votação, em turno único, do Requerimento n?492, _ o projeto de reforma fiscal - anuncia a extinção do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, sob o argumento de que
de 1992, de autoria do Senador Júlio Campos, solicié preciso reduzir as despesas de pessoal das empresas.
tando, nos termos regimentais, seja ouvida, também,
Custa crer, Sr."Pres1denie e Srs. Senadores, que questão
a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre os
de tamanha envergadura seja trazida à opinião pública e aos
Projetas de Lei do Senado n•' 47 e 61, de 1992, e
trabalhadores de maneira tão singela e - o que é pior Projeto de Lei da Câmara il"' 59, de 1992, que tramítam
}ãq desrespeitosa a quem com sacrifício e dedicação participa
em conjunto.
da construção do nosso País. Não desconheço qUe as empresas
Em votação.
sofram excessiva carga ~ributária e_ delas_ s_~ cobrem elevados
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pfmnafieCer
custos que ameaçam o comprometimento da sua produtivisentados. (Pausa.)
- dade. Mas nada, absolutamente nada pode justifiCar que, queAprovado.
rendo a simpatia do empresariado, o Governo volte as costas,
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
mais uma vez, ao trabalhador. Seria, como se diz no Nordeste?
"cobrir um santo parâ descobrir outro". Estranho também,
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
esgotadaa matéria constante da Ordem do Díâ. - Sr. Pre~idente e Srs. Senadores, que, diante dessa questão
tão relevante, o Governá não tenha obtido um consenso junto
Passa-se à votação do Requerimento n' 493/92, de uqiência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei" da Câmara
aOs s_eus membros, tr~endo ao conhecimento da Nação posi"-ÇõC!fâíspares, frontalmente divergentes, demonstrando que
n• 61, de 1992.
nem_ao menos o Ministério_ teoricamente mais interessado
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer- -o--do Trabalho- esteja sendo no mínimo con.sultadÕ~
- - - Isso porque enquanto a equipe que elabora a denominada
sentados. (Pausa.)
. reforma fiscal vem a público defender o fim do FGTS, o
Aprovado.
__
Ministério do Trabalho, com jeito de último a saber, revela-se
A matéria a que se refere figurará ria Ordem do Dia
_frustrado com o esforço que se diz estar realizando para tornar
da segunda sessão ordinária subseqüente,
mais eficiente o sistema que fiscaliza a arrecadação do FGTS.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Pasc
Estão hoje na inipreflsa nacional essas posições diversa-se à votação do Requerimento n"' 494/92, de urgência, lido
gentes de autoridades que integram o mesmo Governo. No
no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n" 60, de
1992.
. .
.
jornal O Globo, o coordenador da Comissão Executiva da
Reforma Fiscal, Ary Oswaldo ·Mattos Filho, oferece detalhes
Em votação.
da- prOPosta que patrocina a extinção do FGTS, enqtiãllfõ
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
o Ministro do Trabalho,_ Deputado João Mellão Neto, diz
sentados. (Pausa.)
não_ saber o que acontecel-á com as receitas que financiam
Aprovado.
os programas de seguro-desemprego, habitação popular, saA matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia
neamento e criação de empregos, dependentes dos recursos
na segunda sessão ordinária subseqüente.
do Fundo de Garantia do Tempo de Se"rviço.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Há
A discordância do Ministro Mellão Neto está expressa
oradores inscritOs.
-nas declarações de sua assessoria em entrevista publicada na
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
edição do jornal Estado de S. Paulo. Além de considerá-la
~111a medida dr~stica, a extinçãO do FGTS se contrapõe ao
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma
programa de aperfeiçoamento de fiscalizaÇão qué pretende
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, no
mobilizar 2.800 fiscais para recolher de 420 mil empresas todo
Orçamento do Ministério da Saúde, figura uma verba de um
bilhão, oitocentos e quarenta e quatro milhões e oitocentos o montante de recursos 4evido ao FGTS até o final deste
ano.
mil cruzeiros, destinada ao Hospital Universitário Antônio
Agora, pergunto: de qual governo participa o Millistro
Pedro, do Estado do Rio de Janeiro.
João Mellão Neto, do Trabalho, _cujas responsabilidades forTenho focalizado a situação de absoluta impossibilidade
mais contemplam os problemas trabalhistas e da administração
de hospital atender às populações dos municípiõs-IIuminenses.
pública? De que governo faz parte o Sr. Ary Oswaldo, incumDaí a minha intervenção, no sentido de fazer um apelo ao
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um desrespeito aos trabido de coordenar a reforma fiscal considerada indispensável
balhadores a maneira como está sendo discutido o problema.
à governabilidade do País?
Dentro do bojo da reforma fiScal, tudo bem, mas a extinção
Faço as indagações, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com
do Fundo merecia uma discussão especial e não poderia ser
a mesma perplexidade do cidadão brasileiro que leu nos jorencaminhada dessa maneira desastrosa, dessa maneira desre_snais de hoje as duas entrevistas.
.
_
peitosa, aOs trabalhadores brasiÍeiros e ate mesmo ao Con-:
Faço as mesmas indagações, expressando idêntica perplegresso Nacional, que mantém uma Comissão que se debruça
xidade e estranheza, na condição de presidente de uma Comissobre o tema do Fundo de Garantia durante dez meses e
são Mista constituída neste Congresso Nacional, em setembro
conclui pela apresentação de um projeto de lei. Aí vem o
de 1991, para ''examinar o cumprimento das disposições legais
Governo e diz que vai extinguir o Fundo de Garantia no
relativas à destinação dos recursos e as irregularidades do
bojo da reforma fiscal; e depois vem o Ministro do Tr-abalho
FGTS do trabalhador". A Comissão concluiu os seu-s trabalhos
e diz gue realmente não tem conhecimento do assunto.
no último dia 25 de junho, e no transcorrer das 22 reun.iôes,
É simplesmente um absurdo, estranho, esse fato que está
quando ouviu 38 pessoas, algumas das quais integrantes do
acontecendo nos bastidores do Gover_J;J.O, mas que já começa Governo Federal, nenhum dos convocados manifestou-se exa tomar conta dos noticiários da imprensa: a extinção do
plícita ou implicitainente peta extinção do FGTS.
Diante de tudo isso, venho tra.zer a minha estranheza,_ FGTS.
conforme as minhas palavras iniciãis. Venho dizer que, ao
Sr. Presidente, Srs. Seriaôores, apelo para que esse assunlongo desses depoimentos, os Senadores e Deputados memto possa ser discutido com maior seriedade e profundidade.
bros dessa Comissão Mista do Congresso detectaram, issoEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
sim, a incapacidade do Governo Federal, ao longo da história,
Muito obrigado.
de realizar efetivamente a--fiscalização das contribuições dos
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Contrabalhadores de órgãos públicos e de entidades privadas;
cedo a palavra nobre Senador Aureo Mello.
tomaram conhecimento das falhas existentes nas adminiStrações das contas e constataram a auséncia de crit€i'iOS OU desresO SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Para breve comupeitos a estes quando da contratação de empréstimos com
nicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, éomunico
recursos oriundos .do Fundo para financiamentos de obras
o falecimento, em Belém~do Pará, ·do jornalista amazónida,
públicas de interesse social.
João Maiato, figura tradicional nas letras jornalísticas do extremo norte e de todo nosso País. João Malato faleceu com
A Comissão, que termina ó- trabalho apresentando um
uma idade avançada, supondo tenha: se aproximado dos 90
texto consensual, oferece profundas modificações na legislação em vigor do FGTS, nele aperfeiçoando o.s mecanis_mos __ anos e era urna espécie de instituiÇão jornalística em toda
a Amazónia. Homem de muitas lutas, jornalista de grande
de arrecadação, fiscalização e aplicação dos recursos_financapacidade, de muitas campanhas e velho amígo do meu geniceiros, ao mesmo tempo que concede ao trabalhador a devida
tor.
competência na administração do património que lhe pertenPor
isso,
Sr.
Presidente,
expresso
aqui
o
meu
pesar,
que
ce, seja a níVel de empresa, de sindicato, e, principalmente,
é também o de todos os amazonenses, paraenses, acreanos,
. _ _. _ __ _ . .
do Conselho Curador do FGTS_
Trago estas preocupações ao plenário, convidandO a cada -aniapaénses e rOiidonianos, pelo falecimento desse grande
um dos Senadores que reflita, independentemerite de posições nome, dessa estrela imensa que era João Maiato.
político-partidárias, a· reSpeito desSe fãtõ, que é grave, já que
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Cono FGTS é uma conquista do trabalhador .desde 1966, ano cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
da sua criação.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
Pretendo ainda apresentar requerimento convocando a
este plenário O Ministro do Trabalho e da Administração Pú- seguinte discurso.) -Sr~ Presidente, s~s e Srs. Senadores:
Quem quiser explicar as causas da miséria a que se enconblica, para que S. Ex~ tenha oportunidade de falar sobre a
tra submetida grande parte do povo brasileiro não pode ignoiniciativa da Comissão de Rdorma Fiscal, que pretende extin~
rar que uma delas é o aviltamento imposto ao salário mínimo
guir, num passe de mágica, do dia para noite, o FGTS_.
nas Ultimas déCadas.
O Sr. Aureo MeDo- Permite·me V. Ex~ um aparte?
No Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos, é imensa
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Concedo o aparte a quantidade de trabalhadores. que percebem salário mínimo,
a V. Ex~
ou até mesmo- é vergonhoso reconhecê-lo-, valores muito
O Sr. Aureo Mello - Quero apenas aplaudir as boas abaixo da menor remuneração admitida pela lei.
~egundo dados da Pesquisa Nacional. por Amostra de
palavras de V. E)('. e serei um daqueles que estarão atentos
à presença do Ministi:o" João Me lião Neto quando S. Ex~ aqui Domícfiios - PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE, realizada em 1991, 7,1 milhões de
comparecer.
brasileiros ganhavam, à época, até meio salário mínimo. Na
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Quero c.oncluir.. categoria- dos que percebiam de meio a um salário mínimo
existiam nada menos que 12,7 milhões de t_ratialhadores. Na
as minhas palavras manifestando estranheza por esse fato e
faixa dos que_ eram remunerados com valores que iam de
dizendo que não é a primeira vez que- sóntos surpreendidos
um a dois salários mínimos, exiSt13.In 14,5, milhõC:s de brasipor declarações do Governo sobre medidas que vão ser adotaleiros.
_
_
das e que acabam não sendo concretizadas. Pode_s_er_até mesSr. Presidente, Sfs. Sinadores;
.
.
mo que essa medida não seja concretizada, mas, de qualquer
O aumento_da pobreza no Brasil é diretamente propormaneira, é um desestimulo. Se o Fundo está hoje debilitado,
cional à redução do poder d-e compra do salário mínimo.
se ele hoje é muito vulnerável à sonegação, quem vai querer
Por isso, nas três últimas décadas, o empobrecimento da popupagá-lo se se fala que ele vai ser extinto dessa maneira?
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normais dos trabalhadores. mas a atual avança na direção
das necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua fmm1ia,
explicitando~as em exaustiva relação: moradia. Alimentação,
educação, saúd~, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.
Desta forma, a regra jurídic3. constituciOn~H indica ao
legislador ordinário o programa a ser segUido: o saláriO riúirimo deve ser suficiente pai"a que o trabalhador possa adquirir,
para si e para sua familiã~ os bens nela promelidos, não podendo ser substituída por nenhuma ou_tr_a que contenha vantagens
menores. Em assim sendo, a regra jurídica ordinária não pode
deixar de cumprir o estabelecimento na norma federal nacio~
nal, fixando para o salário mlilímO--Um qi:üanfõliú}ue não' seja
suficie-nte à satisfaçãO das necessidades vitais bá_sicas do trba-- balhador e de sua família.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
_____ _
É mais que evidente que os Cr$230.000,00 pagos aos
trabalhadores, a título de salário mínimo, não llte.s permite
sequer a satisfação de suas necessidades alimentares. No último mês, quando se pagou aos trabalhadores o salário mínimo
reajustado, ele já não era suficiente para adquirir a cesta
básica, que custava Cr$185.000,00 em abril, mas já alcançava
Cr$267.000,00 no finalde maio. Na mesma ocasião, somente
com o café da manhã, constituído por leite, pão, manteigae
café, uma família gastava nada menos que Cr$88.560,00, isto
é, 38,5% do novo piso salarial.
Tendo em vista a manutenção de uma famfiia constituída
de dois adultos e duas crianças, o Dieese -indicava a necessidade de se fixar o vãlor_do salário mínimo, Já nO -niês de
abril, em Cr$975.100,00.
- --Entre o valor calculado pelo Di6ese; ·para· abril, e os
atuais Cr$230.000,00, a serem pagos até agosto vindouro, pode
ser matematicamente mensurada, Srs. Senadores, a injustiça
que se está praticando contra os assalariados brasileiros, em
flagrante desrespeito à ConStituiçãO. A propósito, esse desrespeito vem sendo praticado também no que concerne à prerservação do poder aquisitivo do
salário míniino, igualmente previsto no art. 79 , item IV, da
Carta Magna. Tehdo em vista as altas taxas mensais de inflação, há muito tempo superiores a 20%, oS -reãjõstes quadrimestrais não permitem a recomposição do poder de compra
do salário míriirno na mesma proporção da acelerada elevação
dos preços das utilidades citadas na norma constitucional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como é sabido, a elevação dos salários confere maior
eficiência ao trabalhador e amplia o mercado consumidor,
contribuindo, dessa forma, para incrementar a atividade produtiva.
Se é verdade, então, que o Brasil sonha com a chamada
modernidade, não poderemos mais manter nossos trabalhadores na miséria, pagando-lhes salário mínimo que rião lhes
permite sequer a alimentação básica.
Com salário niínimo tão irrisório ~hoje na faixa dos
65 dólares - , jamais nos incorporaremos à Terceira Revolução Industrial ou ao Primeiro Mundo.
Na verdade, Srs. Senadores, a distância que nos separa
das nações desenvolvidas pode ser medida pela diferença entre
o menor salário pago aos seus trabalhadores· e aos trabalhadores brasileiros: 680 dólares nos Estados Unidos, 454 dólares
na Suécia, 920 dólires no Canadá. 1.325 dólar~s nª--Dinamarca, 1.000 d-6Iares na França, 1.075 dólares na Holanda,
500 dólares na Itália, 600-dólares na Espanha.
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Tendo em mira esses valores e um mínimo de bom senso,
não é mais possível mantermos, então, a atual política salarial
brasileira traçada' pelo poder económico em flagrante desrespeito- às normas constituéionais..
-Em nome da_dignidade da própria Nação, algo tem que
ser feito para salvar nossos trabalhadores da miséria.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão. __
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -PI. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, as
parcas fiam. E, de repente, parte-se a linha sem que ninguém
o espere.
A quem vai não sabemos ao certo o que acontece, segundo a fé acalentada em cada um desenhar-se esperanças que,
oxalá, se àlcancem.
- A quem fica a dimensão é bem outra, há o peso do
vazio, da ausêricia, da saudade, sempre imenso e cada_ vez
maior à proporção do afeto que se dedicava a quem se foi.
Hoje, vergado sob esse peso venho falar de alguém. Não
para fazer-lhe o necrológio, obrigação piedosa que se impõe
aos vivos quando um de nós se vai. Até- porque isso já foi
feito com sinceridade, e competência por muitos homens ílustres e em muitas altas tribunas. Venho render um tributo
de afeto e prestar um testemunho de admiração a_ quem me
foi um amigo m3ior e que já não está mais entre nós. Refiro-me
ao emiD.ente Deputado Waldemar de Castro Macedo, Vice:e_residente da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí,
fal$:cido no último dia dezesseis de junho do corrente ano.
- Éramos amigos de longa data, destas amizades que se
fazem no exercício da Vida, no criar do dia-a-dia, na convivência permanente de crenças e de esperanças comuns, nascidas do amor pela mesma terra e da mesma visão-de-mundo
posto que fôssemos de gerações tão distintas e distanciadas ...
Quando Governador do Piauí; Waldemar foi Presidente
da Assembléia e Líder do Governo na Assembléia Legislativa
e, juntos, apesar de tantas dificuldades, conseguimos construir
a atual sede do Poder Legislativo do Estado piaiense, o Palácio
Petrónio Portella.
Waldemar partiu! Não ousarei dizer que está morto. Seu
trabalho, seu exemplo e sua lembrança compõem um hino
à vida, que continuará a embalar perpetuamente todos os
que privaram de sua amizade.
Falei de um amigo que se foi mãS que pe~a-nece! Que
realiza esse fantástico milagre de ser presença eloqüente no
precisó instante em que mais sua auSência é sentida.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Concedo a _palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - Pronuncia o se-"
guinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores:
O instituto da greve é uma com}uista dos trabalhadores,
inclusive os que atuam no serviço público, assegurado na Constituição Federal, que o amparou no seu Título II, Direitos
e Garantias Fundamentais, especificamente no Capítulo II,
relativamente aos Direitos Sociais, oride, o art. 9, dispõe:
"É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade <;ie exercê-lo sobre os inte~
resses que devam por meio dele deferider".
E ainda estabelece que a "lei definirá ós serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da coniunidade".
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Adverte, porém~ que 1'oS'abusós cometldOs sujf:ftarn Os'
responsáveis às penas da lei".
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Socialmente, quero dizer, para a sociedade, se me permitem a figuração, a greve é um tipo de remédio, de bálsamo,
para revigorar a saúde das relações de trabalho, entretanto,
como todo remédio, se usado em excesso,- pode se tornar
um veneno.
Não quero entrar no mérito, pOrqUe -não conheço bem
as causas da greve dos professores do Distrito Federal, mas
já são quase 60 dias que as escolas não têm aula.
Entretanto, quero fazer alguns comentários sobre a violência da greve, que é o título de um artigo pubHcadQ no
Jornal A Tarde, e subscrito por Reinhold Stephanes, transmitindo a sua preocupação sobre os efeitos da greve em áreas
de serviços essenciais comO a Previdência Social, em que quan~
do se exerce esse direito corre-se o risco de negar aos segurados
da Previdência os seus direitoS, também constitucionais.
E diz o Ministro de sua preocupação com _relação ao
direito de greve no serviço público, e do respeito que merecem
os 13 milhões de segurados da Previdência.
Manifesta OMinistro Rcinhold Stephanes até o seu direito
de se indignar, como cidadão, com a greve nos serviços públi~
cos, afirmando que "nada mais abjeto para a cidadania do
que um segurado da Previdência Social sair" d,e sua casa e
se dirigir a uma unidade do INSS para saber sobre seus direitos
e deveres e encontrar portas cerradas e servidores em greve."
Não há estudos ou intenções do Governo em incluir a
Previdência nos planos de privatização, afirma o Ministro,
mas a deteriorização dos seus serviços, que podem ser profundamente afetados pelas greves; e a algumas ele chama até
de "greve burra", poderá trazer a privatização-adebate público, pois estes movimentos paredistas também podem contribuir para estragar e destruir a Previdência.
Sr. Presidente, Srs. Sênadores:
Participo ruts Preocupações-do Ministro Reinhold Stephanes, que é um homem sério, um administrador competente,
como já pode demonstrar de sua considerável experiênciaadministrativa e política, e que está realrríente empenhado
em resgatar a eficiência, credibilidade e organização da seguridade social em nosso País.
Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com o
meu pronunciamento, do artigo intitulado ''Violência da Greve", de autoria de Reinhold Stephanes, publicado em A Tarde,
edição de 2 de julho de 1992.
DOCUMENTO A QJ)E SE BEEJicREO SR.
LOURIVAL BAPTfSTA EM SEU DISCURSO:

A Tarde, quinta-feira -2-7-1992
A VIOL!O:NCIA DA GREVE.
Reinhold Stephanes
Não sou contra o direito de greve. Respeit<:Fo.
Mas como ministro de Estado tenho o direito_ de admitir
que a greve no serviço público deve ser repensada -e de exigir
respeito dos grevistas aos 13 milhões de _segurados da Previdência Social.
Como cidadão, então, tenho o direito de me illdignar
com a greve nos serviços públicos.
Reinhold Stephanes é ministro da Previdência Social e deputado federal.
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Muitos acreditam que sindicalização, partidarização e
grevismo, no setor público, foram avanços, a partir da Constituinte de 1988. Citam-se como conquistas sociais! Taí uma
questão que a mediocrização comanda.
Chegamos ao clímax da greve pela greve. A greve parajustificar radic~lismos e extremismos, ninguém mede as conse·
qüências, 'e as maiores viOlências são cometidas.
-·-A greve no s~t~r privado não se eterniza, porque os trabalhadores sentem no contracheque os seus efeitos. No serviçO
público, a greve entra na inércia da impunidade e da indecência. Não há justificativa ética e moral para a sua decretação
e a sua manutenção. Pois fere de morte direitos dos cid~~~os,
que pagam para ter serviços públicos de qualidade e com
produtividade. Então se Jai a greve pela Contestação, pela
partidarização, para o brilho de certas lideranças comprometidas com seu marketiog pessoal.
Os cidadãos que pagam, querem respeito. Querem exercitai' süa Cidadania. O servidor público quando entra para
o serviço sabe que fez uma opção de \·:da. Não uma opção
põlítica.
Urge, pois, devolver este respeito que está no chão. No
serviço público, a dignidade foi duramente aviltada pelo vandalismo dos piquetes da confrontação.
Nada mais abjeto para a cidadania do que um segurado
da Previdência Social sair de sua casa e se dirigir a Uma- Unidade
do INSS_ para saber sobre seus direitos e deveres e encontrar
portas cerradas e servidores em greve. Quando não encontram
arrivistas agressivos e fetozes.
O grevismo, principãlrilente em -alguns estados brasileiros, como o Rio de Janeiro, tomou dimensões inaceitáveis.
Aqui uma minoria ativista, radical, incons_eqüente, seCtária-,
faz do assembleísmo e da violência instrumentos de pressão
para evitar que outros serVIdores, inclusive, possam trabalhar.
No Rio, temos um milhão, 750 niil segurados para atender
bem, o que nem sempre é possível:
Chega de greves inúteis, estéreis que estimulam o absenteísmo dos que tem horror ao trabalho e nã_o querem trabalhar.
O servidor público não serve a um governo. Serve ao Estado,
serve -à Nação. Os governos passam. O servidor tem que ter
isto em mente. Tem- que, igualmente, ter consciência que
os cidadãos contribuem para dispor de serviços adequados
e eficientes.
No caso da Previdência Social acrescentam ainda Uma_
farsa de privatização iminente Qué-rião está no plano do governo do presidente Collor. Não está em qualquer discurso, artigo
ou livro meu. Não está no Relatório Brito, da Câmara dos
DeputadoS. TUdO invencionice me-Sé}Ufriba e medíocre, fruto
de uma politiCagem rasteira e perturbadora. Isto precisa ser
desmascarado. A privatização só ·virá ao debate públiCo se
as greves continuarem dé-Stfuindo a Previdência Social. Cada
greve burra é um passo para a privatização. Portanto, são
estes grevistas qu.e advogam a privatização. Não nós.
E preciso dar um basta em tudo isso. Em nome da credibilidade do serviço público, principalmente ·nesta hora em que
uma parcela considerável de servidores da Previdência Social
sabe, compreende a aceita o esforço que, conjuntamente empreendemos para recuperá-la e devolvê-la aos padrões de honradez, eficiência, dignidade, que registramos num passado
não muito remoto.
0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18horas e 22 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 278, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no u_so da _sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diietóra n" 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n9 0382/92-2, rysolve cancelar _a _aposentadoria do servidor WILSON RODRIGUES .DA SILVA,
Matrícula n~ 1810, do Quadro Permanente do Centr_Q Gráfico
do Senado Federal, constante do Ato n9 149, de 1992, desta
Presidência, publicado no DCN, Seção II, de 28-4-92.
Senado Federal, 7 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 279, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi_ outorgada pelo Ato
da C_omis_são Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 0904/92~9, resolve aposentar, voluntariamente, com proventos proporcion-ais ao tempo
de serviço, MARIA !PALMA DE JESUS, Matrícula n• 0998,
Especialista em Administração Legislativa/Técnica-s, Segunda
Classe, PL Ml8, do Quadro Permanente do Centro Gráfico
do Senado Federal - CEGRAF, nos termos do artigo 40,
inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso III, alínea c,
da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 7 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 280, DE 1992
O Presidente do Senado Fed_eral, no uso da ?Ua

cornpe~

tência regimental e regulamentar, em conformidfl,de com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 4 de abríl de. 1973, e tendo
em_vista o que cOnsta do Processo n90917/92~3, r~solve aposentar, volUntariamente, com proventos prOporcionais ao tempo
de serviço, PEDRO MARIANO DUTRA, Matriçula n' 0173,
Especialista em 'Indústria Gráfica Legislativa/Técnicas, Terceira Classe, PL Ml3, do Quadro Permanente do Centro Gráfico do Senado Federal - CEG RAF, nos termos do artigo
40, inciso III, alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 186, inciso III, alínea
c e 193, d~ Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
SenJi~b Federal, 7 de julho de 1992.- Mauro Benevides,
Presidente.
(*)ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DO SENADO FEDERAL
- ASSEFECapítulo I -Denominação, Sede e Fins - arts. 19 a 3~'
Cap"ítulo II - Património, Receita e Despesa - arts. 49 a
10'.
Capítulo III- Ó~gã~s Adminisi~-ati~Õs- _art. 11.
Seção I - Da Assembléia Ger~l - arts. 12 a 29.
Seção II- Po Conselho Deliberativo- arts. 30. a :'\6.
Subseção I - Das Atribuições - arts. 41 a 50.
(•) Republicado por haver saído com incorreç<les no DCN (Seçáo II), de 22-11·91.
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Seção IV- Do Conselho Fiscal- art. 51.
Capítulo IV - Dos Associados, seus Deveres e Direitos ·· art. 52 a 60.
Capítulo V- Pas Penalidades- art. 61.
Capítulo VI - Dos Benefício_ - arts. 62 a 65.
Capítulo VII -Da Dissolução- art: 66.
Capítulo VIII -Disposições Gerais - arts. 67 a 73.

CAPÍTULO I
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 direit~ privado, com personalidade jurídica, sede e
foro na Capital da República e constituída de número ilimitado
de sódos, sem distinção de sexo, cor ou credo religioso.
Art. 29 A Assefe será representada, em juízo ou fora
dele, pelo seu Presidente e no seu impedimento, sucessivamente, pelo ViCe-Presidente, i"' Secretário é Presidente do
Cbilselho Deliberativo.
Parágrafo único. Os associados não respondem pelos
atos ou encargos assumidos pela Difetõria no exercício de
suas atividades em nome da Assefe.
Art. 3• AAssefetem.porfmalidade:
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 Estatuto;
ln - conSfruir e manter Uma sede soGiai_ e recreativa,
com os requisitOs necessários ao bem-estar de seus as.sociados.
CAPITULO II
Patrimônio, Receita e Despesa
Art. 4• O Património da Asseie é constituído de imóveis, móveis, utensíliOs e valores que possua ou venha a possuir. devidamente, contabilizados e registrados.
§ 1o A Assefe não poderá alienar ou gravar bens imó~
veis de seu património, sem que, -para isso 1 esteja autorizada
pela Assembléia Geral.
§ 2~' Em caso de dissoluÇão da Assefe,- solvidos os compromissos eXistentes, o seu pafril'nônio será doado -a entidade
de utilidade pública.
Art. 59 A receita e a despesa da Assefe serão contabilizadas de acordo com a legislação vigente.
Art. 69 A receita se constituirá de:
I - contribuição social;
II- subvenção pública;
III - doações;
IV- juros de capital, e
V - rendas eventuais.
Art. 7" As despesas constarão de:
a) auxflio:..funeri:tl;
b) _auxüio-enfermidade;
c) auxilio-natalidade;
d) material de consumo;
e) representações;
f) salários;
g) gratificações, e
h) despesas eventuais autorizadas.
Art. s~ Na aplicação da receita oiçamentária da Assefe
dar~se~á prioridade às despesas constantes no Capíhiló VI.
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Art. 9~ O balanço anual da receita e despesa da Assefe
e da demonstração de lucros e perdas será apresentado até
o dia 30 de abril de cada ano.
. .
. .
Art. 10. A autorização das despesas da Assefe obede:·
cerá ao seguinte critériõ: -- - a) diretamente, pelo Presidente, impOrtância correspondente ao valor de 300 (trezentª§) c:_<;>_ntt?buições spciais;
b) mediante convite, até 500 (quinhentas) contribuições
sociais;
c) tomada de preços, até !OOOXmil) contribuições sociais,
desde que aprovada em reunião da Diretoria; ç.
·_
d) Ínediante concorrência pública, acima de 1000 (mil)
contribuições _sociais, após ouvido o Conselh,o. :PeliberatiyÇ).
CAPÍTULO II
Órgãos Administrativos
Art. 11. São órgãos administrativos d_a Assefe:
a) Assembléia Geral;
b) Conselho Deliberativo;
c) Diretoria; e
d) Conselho Fiscal.
SEÇÃOI
Da Assembléia Geral
Art. 12. A Assembléia Geral é órgão supremo da Assefe e constitui-se de- associados em pleno gozo de seus direitos
.
estatutários.
Parágrafo único. A ela compete deliberar, soberamente, sobre quaisquer assuntos objetos de sua -convocaç~o.
· Art 13. A Assembléia Geral reunir-se-á em sessões
ordinári~s. extraordináriaS-, soiéD~s e de eleiÇ~o em primeira
convocação por edital publicado no Diário Ofi<ial e em jo':"al
diário local de grande circulação, com pelo menos 8 ( mto)
dias cte antecedência devendo constar do mesmo, obrigat(}oo
riamente, indicações do dia, hora e local da reunião, bein
como a "ordem do dia".
Parágrafo únioc. A publicação do Edital no Diário do
Congresso Nacional~DCN supre as exigências do caput deste
artigo.
Art. 14. A Assembléia Geral reunir-se-á em primeira
convocação com a presença de, no mínimo, 2/3_ (dois terços)
de seus associados, e, em seguida, 1 (uma) hora depois, com
o mínimo de 21 (vinte e um) associados, que deverão constar
em ata final dos trabalhos.
Art. 15. Não poderá ser convocada a Assembléia Geral
nos períodos de recesso estabelecidos pela Constituição Fe~
dera!.
Art. 16. A Assembléia Ordinária reunirese-á até o dia
30 (trinta) de maio de cada ano, para discutir e votar o relatório
e as contas relativas ao exercício anterior.
Parágrafo único. A Assembléia Geral que se reunir para
o fim acima mencionado será presidida pelo Presidente do
Conselho Deliberativo, qUe convocará 2 (dois) associados pre~
sentes para secretáriá~lo.
Art. 17. O Presidente da Assembléia Geral terá direito
a voto de desempate em qualquer deliberação da Assembléia,
ainda que processada em es~rutínio secreto.
Art. 18. A Assembléia Geral Extraordinária reunir-seá:
a) quando requerida pela maiona do Conselho Deliberativo;
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b) ·quando requerida por 113 (um terço) dos associados
em pleno gozo de seus direitos, devendo constar do requeri~
menta, expressamente, o objeto-da convocação.
-Pé\I'ágrafo único. Se não comparecerem à reunião -da
Assembléia Geral, convocada na forma da alínea b, deste
artigo, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos associados
subscritores do respectivo requerimento, será a mesrita cODsiderada prejudicada, lavrando~se, do fato,-a competente ata.
' Art. 19. Nas Assembléias Qerais os Associados não poderão ser representados por procuradores.
Art. 20. A Assembléia Geral reunir-se-:< ;,.dependeutemente, da convocação, no dia 7 (sete) do més de sete;;mbro,
para comemorar a data de fundação da Assefe.
Art. 21. A Assembléia Geral reunir-se-á a cada 2 (dois)
atJ.os, no ultimo dia últil do mês de setembro, para eleger
os membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria.
Art. 22. A votação será feita em- eSCrutínio secreto,
mesmo tratando~se de chapa única.
Art. 23. Para o Conselho Deliberativo serão considerados membros efetivos os 21 (vinte e um) candidatos que
télihafu obtido a maior votação, independentemente, das Cliapas a que integrarem.
§ I' Serão ocnsiderados suplentes todos os demais candidatos votados; e
§ 29 Na hipótese de chapa única, nela deverão figurar,
obrigatoriamente, além dos 21 (vinte e.um) membros efetivos,7 (sete) membros suplentes.
Art. 24. Na votação para Diretoria o voto deverá ser
para a chapa integral.
Art. 25. Qualquer que seja o número de chapas a cédula será única.
Art. 26. O registro da _chapa para a Diretoria-não poderá omitir candidato a qualquer dos cargos.
Art. 27. Para o Conselho Deliberativo a chapa deverá
conter o mínimo de 14 (quatorze) candidatos, observado o
§ 2' do art. 23.
·
Parágrafo único. O ·processo eleitoral será regulado em
RegÍI:,nento Interno.

Art. 28. Cabe ao ~residente da Assefe ou, na sua falta,
aos seus sucessores, a instalação da Assembléia Geral e, na
falta destes, aó Presidente do Conselho Deliberativo.
Parágrafo único. Na Assembléia Ge:fal destinada 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 em livro próprio, assiriãda pelos membros
da Mesa e pelos presentes que assim o desejarem.
SEÇÃOII
Do Conselho Deliberativo

Art. 30. O Conselbo Deliberativo, eleito pela Assembléia Geral, na forma deste Estatuto, será formado originariamente por 21 (vinte e um) membros efetivos.
Parágrafo único. O mandato do Conselho Deliberativo
será de 2 (dois) anos.
Art. ~1. Na data de sua posse, o Conselho Deliberativo
elegerá o seti -presidente e o secretário geral, cabendo a este
substituir o_ Presjdente em seus impedimentos.
§ 1• O Presidente do Conselbo Deliberativo terá direito
ao voto. .de qualidade nos casos de igualdade na votação.
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§ 2' Ao presidente da diretoria é assegurada a participação nas reuniões do Conselho Deliberativo, sem direito
a voto.
Art. 32. Perderá o mandato no Conselho Deliberativo
o membro efetivo que, sem r3zão justificada pelo CohSelho,
houver faltado a 3 (três) reuniões consecutivas.
Art. 33. Será considerado membro nato do Conselho
Deliberativo o ex~presidente da Assefe que tenha exercido
integralmente o seu mandato.
Art. 34. Na ocorrência de vaga, licença ou impedimen~
to no Conselho Deliberativo, será cOnvocado o sumplente
eleito, na ordem crescente dos números de votos obtidos e,
em caso de igualdade, o mais idoso~
Art. 35. Compete ao Conselho Deliberativo:
a) dar posse à Diretoria e aos Conselhos Deliberativo
e Fiscal;
b) eleger, dentre os integrantes do Quadro Social, o Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (trés)
suplentes;
c) eleger os membros da Diretoria em caso-de vacância;
d) elaborar os regimentos internos previstos neste Estatuto·
'e) apreciar e aprovar os orçamentos, relatórioS e prestação de contas mensais, encaminhados pela Diretoria, com
parecer do Conselho Fiscal;
f) deliberar sobre os casos omissos, interpretando este
Estatuto;
g) reunir--se, ordinariamente, conforme determinar o Re·
gimento Interno e, extraordinariamente, toda veZ que for convocado por quem de direito; - -b) cassar o mandato de qualquer Diretor, por motivo
de falta grave, devidamente apurada em inquérito regular,
em que se tenha assegurado ampla defesa do acusado;
i) autorizar a Diretoria a fazer gastos extraor~ináriós,
não. previstos no orçamento, após ouvido o Cons~lho Fiscal;
j) propor à Assembléia Geral as reformas que considerar
necessárias ao presente Estatuto;
k) conceder título do Sócio Benemérito;
O julgar, em última instância, todos os recursos de ordem
disciplinar que lhe forem encaminhados;
m) conceder licença a seus membros, inclusiveao pr_esidente;
o) homologar o quadro de Empregados da Assefe e respectiva tabela de remuneração;
o) aprovar projetas ou contratos de fomeç_imento e prestação de serviços e obras que envolvam despesas superiores
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 ao ato de
posse coletiva será" empossaOO perarite o Presidente do Con_selho Deliberativo até 45 (quarenta e cinco) dias após aquela
data.
SEÇÃO III

Da Dlretoria

Art. 37. A Assefe será administrada por uma Diretoria
e por um Conselho Deliberativo.
Art. 38. A Diretoria, eleita para o mandato de 2 (dois)
anos, que poderá ser reeleita por mais um perfodo, será constituída de:
a) Presidente;

b)
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Vice~Pres1dente;

c) 19 Secretário;

d) 2• Secretário;
e) 1'~' Tesoureiro;

O 2"' Tesoureiro;
g) Diretor Administrativo;
h) Diretor de Serviço Jurídico;
i) Diretor Social; e ~

j) Diretor de Cultura, Lazer e Esportes.

Art. 39. Na hipótese de vacância de qualquer dos cargos da Diretoria, será convocãdO o Conselho Deliberativo,
no· prazo de 15 (quinze dias, pára o preenchimento da vaga.
-Parágrafo cúnicO~- NãO será remunerado o exercício de
qualquer dos- cargos da Diretoria.
Art. 40. A Diretoria é o órgão executivo da Adminis·
tração da Assefe e são suas atribuições:
a) reunir~se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraor·
dinariamente, sempre queToi" convocada, exigindo, em qualquer circunstância, a presença da maioria de seus membros;
b) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto
e regimentos internos, bem como as deliberações da Assembléia Geral e do Conselho Deliberativo;·
c) admitir sócio, conceder-lhe demissão e puni-lo na forma deste Estatuto;
d) criar o Quadro de Pessoal da Assefe e fixar-lhe remuneração e atribuições;
e) aprovar, previamente, a admissão e dispensa de empregados;
C) aprovar, previamente, a contratação de serviços de
profissionais libeiais;
g) ãutorizar a execução das despesas, de acordo com o
que determina o art. 10, alinea b;
h) deliberar Sobre a aplicaÇão das reservas patrimpniais,
móveis úu imóveis, com objetivos tentáveis,- ouvido o Conse·
lho Deliberativo;
i) propor à Assembléia Geral a alienação de bens patrimoniais, nos termos do § 19 do art. 4"';
j) prestar contás ao Conselhor Debberativo através da
apresentação do balancete mensal da receita e despesa, bem
como- do balanço anual;
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 social perante a Mesa do Senado
Federal;
o) comunicar, no prazo de 8 (oito) dias;. as vagas o·cotridas
na Diretoria;
- p)propor ao Conselho Deliberativo modificação ou- refoiw ma do Estatuto;
q) celebrar convênios;
r) propor ao Conselho. Deliberativo norma de regula~
mentação para acesso de atletas convidados às dependências
do Clube; e
s) propor ao Conselho Deliberativo norma de regulamentação para inclusão de sócio espe.cial no quadro social
da Assefe.
SUBSEÇÃO I
Das Atribuições

Art. 41.

Compete ao Presidente:
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·a) repesentar a Assefe, ativa e passivamente, em juizo
e fora_ dele~
.
_
, · ,' ,
. . .
..
-~) convocar e presidir as re.uniões da Diretoria;

c) cumprir rigorosãmente todas as disposiçõ_es deste Estatuto, dos Regimentos Internos e .as decisões .da Dire_toria,
do Coflselho Deliberativo e da Assembléia G_eral;
-

d) I!!SO)Ye:r tod9s O$ .ass_u_nto.s.Q.e n_atu:r~z.a_urgente, P!estando, na primeira reunião da Dir~tpria, cont:;~.~- dos at_os praticados, a fim de que sejam referendados;
..
e) autorizar o pagamento de .despesas .administrativas,
observado o disposto no .art. 10.
f). tubriqu os liyros legais e, auxiliares de· contabilidade,
bem como os das atas das reuniões .da Diretoria, lavrando,
nos mesmos, os termos de abertu_r_a e encerramento;
g) constituir Comissões Especiais ou Temporárias, inclusive as de Inquérito, que se fizerem necessárias;
h) assinar; com os demais 1;11embros da Diretoria, Os balancetes mensais e balanços, com as respectivas demonstrações
dos resultados,
-i) assinar, com. ó Tesouteir'o~ Tõlhas de depósito bancários, cheques, duplicatas e ou:ti'os- documeritos de natureza
comercial e bancária de responsabilidade da A~efe;
.,.
j) assinar as carteiras profissionais dos empregados da
Assefe, bem como todas as anotações legais que nas mesmas
·
forem lançadas;
k) assinar procurações necessárias à constituição de advo'gados com poderes especiais para cada caso; e
I) assinar, com o Presidente do Conselho Deliberativo
e 1' Secretário, os diplomas dos Sócios Beneméritos.
Art. 42. Cóinpete ao Víee'Presidente:
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alínea c do
art.41;e
b) substituir o Presidente em seus impedimentos.
ArL 43. Compete ao 1' Secretário:
a) cumprir e fazer cumprir" o dispostO na alínea c do
art. 41;
b) substituir o Vice- Presidente em seus impedimentos;
c) assinar, com o President.e, a correspondência que deve
ser expedida;
d) despachar o expediente da Secretaria;
e) manter, so_b sua guarda, _os livros de atas das reuniões
da Diretoria e da Assembléia Geral, bem como os livros de
matrículas dos sócios;
f) lavrar as atas das reuniões da Diretoria nos livros pró-

prios;

g) providenciar a publicação oficial dos atos e resoluções
que as leis em vigor exigirem;
h) assinar c_om os Presidentes da_ Asse_fe e çl_o Conselho
Deliberativo os diplomas dos Sócios Beneméritos; e -i) organizar e dirigir o- arq-uivo geral e z_elar pela- sua
boa ordem e conservação.
Art. 44. Compete ao 2• Secretário'~
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alinea c do
art. 41;
b) auxiliar e substituir o 1<:> Secretário.
Art. 45. Compete ao 1~' Ieso_ureiro;
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;
<:) promoveT a contabilização imediata de todos os recehi~
mentes-de pagamentos legalmente autorizados;
d) efetuar os pagamentos autorizados;
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e) assinar, com o Presidente, as fichas de depósitos bancários, cheques, duplicatas e outros documentos de natureza
comerçi;il e bancária de responsabilidade da_ Assefe;
·
f) elaborar o relatório semestral finanCeirO da Diretoria
e submetê-lo à apreciação do Conselho Fiscal;
g) efetuar, mensalmente, o levantamento das contribuições em atraso e encaminhar o respectivo relatório ao Presidente para as devidas providências;
h) apresentar,_ mensalmente, à Diretoria, o quadro de-monstrativo da_re_ceita-e da despesa;
i) manter, sob sua guarda e responsabilidade, os livros
legais ·_e auxiliares de contabilidade e fiscalizar sua escrituraÇão
diáÍ'Ía e' ie'gi.dar, dé acordo com os preceitos legais;
j) au?C-ilar o Presidente na esfera de suas atribuições;
. k) promover os registras ne~ssários·;-públicos e particu-.
lares, das doações de. valores de qualquer natureza feitas à
Assefe;
I) PTopOr à Diretoria as medidas de natureza administrativa indispensáveis ao perfeito desempeõho de suas atribuições.
§ 19 Todos os pagamentos superiores a 50 (cinqüenta)
contribuiç.ões _sociais, serão, obris:atoriamente, feitos ·PO! cheques nommatJvos.
§ -29 O Tesoureiro não poderá ter, em caixa quantia
em espécie superior ao correspondente a 200 (duze~tas) contribuições sociais para despesas de pronto pagamento.
§ 39 Será remunerado o serviço de contabilização da
Assefe, cuJa escolha fica a critério da Diretoria.
·

Art 46.

Compete aos

2~'

Tesoureiro:

a) cumprir e fazer cumprir o -disposto na alinea cdO
41; e
b) auxiJiar e substituir o 19 Tesoureiro.

art.

Ari. 47. Compete ao Diretor Administrativo:
a) cumprir e fazei cumprir o disposto na alinea c do
art. 41;
b) o planeJamento de todas as obras da Assefe;
ç) 9rientar a e_labo:çação de orçamento e coronograma
físico-financeiro das obras;
d) fiscãliútÇão dàs Obras; e
~) manter, sob sua supervisão e controle, tudo que se
relacmne com bens móveis, imóveis e material de expediente.
Art. 48. Compete ao Diretor de Serviço JUrídico:
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alinea c do
art. 41;
,
~) manter sob sua supervisão a relação dos advogados
mscntos; 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 Diretor Social:
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alinea c do
art. 41;
b) promover, com a aprovação da Diretoria, reuniões
de caráter artístico e cultural, bem como-excursões recreativas
do Quadro Social, atuando como elemento coordenador dos
programas.
Art. 50. Compete ao Diretoi'-de Cultura, Lazer e Es- p6rtes:
a) cumprir e fazer cumprir o disposto na alinea c do
art. 41; e
b) promover. com a aprovação da Diretoria eventoS ·ae
caráter cultural, esportivo e de lazer, atuando como elemento
coordenador dos programas.
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SEÇÁOIV
Do Conselho Fiscal

c)

denu~ciar,

ao Conselho Deliberativo, as violações do

Estatuto e Regimentos Internos.
.
§ 1• A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal, por atos ligados aos seus deveres; obedecerá às regras
que definem a responsabilidade dos membros dos órgãos administrativo~

§ 2~'

_

.

__

receber os auxílios previstos no· Capítulo VI;

d) requerer à Diretoria informações de seu interesse;

Art. 51. O Conselho Fiscal, com mandato de dois anos,
terá as seguintes atribuições:
a) eleger seu Presidente;
b) examinar a escrituração contábil, emitindo parecer·sobre os balancetes e a prestação de contas;
-·
c)
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- ·

~

O COnsellio Fiscal reunir-se:.á Ordi:ó.arianiente uma

vez por mês e extraordinariamente quando necessário, por
convocação do Conselho Deliberativo, do Presidente da Diretoria 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
supervisionados.
Art. 53. O Quadro Social da Assefe constituir-se-à das
seguintes categorias:
a) Fundadores;
b) Contribuintes;
c) Colaboradores;
d) Beneméritos; e
e) Dependentes.
Art. 54. São considerados:
a) Fundadores: aqueles associados que assinaram o livro
de ata da primeira reli.ilião destinada a Fundação e Instalação
da Assefe, realizada em 7 de setembro de 1%7;
b) Contribuintes; aqueles ·admitidos após a fuD.dação;
c) Colaboradores: os filhos dos associados, por eles pro·
postos, que tenham perdido a condição de dependentes;
d) Beneméritos:-aqueles que, não pertencendo ao quadro
social, nele ingressem nessa categoria, 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-se-á por
proposta do interessado.
. ___
. ·-"
Parágrafo único. O Regimento Interno regu_lará o processo de admissão em todas as categorias.
Art. 56. A contribuiÇão social mensal .a_s~r. paga pelos
associados será fixada no Regimento Interno, não podendo
ser superior a 3% (três por cento) do padrão de vencimento
dos mais elevado cargo de carreira do Quadr.o _Permanente
do Senado Federal.
Art. 57. Os sócios ficam sujeitos ao prazo de carência
de 1 (um) ano para adquirirem direito aos auxfiios a que
se refere o Capítulo VI deste Estatuto.
-Art. 58. Aos cargos efetivos só poderá concorrer quem
tenha mais de 1 (um) ano de associado.
-·
Art. 59. São.direitos dos sócios fundadores e contribuintes:
a) votar a ser votado, observadas as condições do Art.
58;
b) frequentar e utilizar as dependências da Assefe, segundo o Regimento Interno vigente;

·

e) sugerir à D1retori3. rn:edídas que julgarem convenientes
aos interesses da Assefe;
f) promover a convocação da Assembléia Geral Extraordinária, na forma estatutária;
g) denunciar, à Assembléia Geral,as irregularidades, porventura praticadas pela Ditetoria, Conselho Deliberativo e
Conselho Fiscal; e
h) recorrei" ao Conselho Deliberativo, das decisões 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 sócios:
a) zelar pelo bom nome da Assefe;
· b) cumprir, fielmente, o presente Estatuto, Regimentos
Internos e Resoluções da Diretoria 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
part~ nos trabalhos e deliberações;
e) zelar pela integral conservação dos bens da Assefe
indenizando.-a por danos causados por ele, familiares ou convi:
dados;
i) resgatar, pontualmente, seus compromissos financeiros de qualquer natureza com a Assefe;
g) comunic~r; 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
a~dependências sociais; e ·
·
i) desempenhar, com probidade, zelo e dedicação os encargos a que for nomeado, eleito ou lnbumbido pela Assefe.
CAPÍTULO V
Das Penalidade
Art. 61. O sócio que infringir qualquer dispositivo deste Estatuto, RegimentoS InternOs e Resoluções do Conselho
Deliberativo e da Diretoria tom.a..:se passível da seguintes san~
ções:
a) advertência;
b) suspensão dos direitos sociais; e
c) eliminação.
Parágrafo único. O Regimento Intenlo._fegulará aplica~
ção das penalidades.
CAPÍTULO VI
Dos Benefícios
SEÇÁOI
Do Auxillo-Fonentl
Art. 62. Por morte .do associado, quites com suas contribuições ~ciais, serã devido o reembolso correspondente
a até 50 (cmqüenta) contribuições sociais, mediante requerimento acompanhado da certidão de óbito e respectiva documentação comprobat6ria das despesas funerais. Poderão requerer na seguinte ordem:
a) o cónjuge;
b) seus sucessores na ordem civil; e
c) na falta de sucessores, quem comprovar haver enfe·
tuado as despesas funerárias, pelo seu valor real até o limite
deste artigo.
'
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Parágrafo único. Na falta do cônjuge, sendo menor o
sucessor' o pagamento será feito por viã udicial, independen~
temente de requerimento.
SEÇÃOII
Do Auxilio-Enfermidade
Art. 63. O sócio que, em licença para tratainento da
própria saúde, por 180 (cento_e oitenta) dias consecutivos,
e estiver em pleno gozo de seus direitos sociaiS, poderá receber
awo1io-enfermidade correspondente a 25 (vinte e cincO) contribuições sociais vigente à época do infcio da licença.
Parágrafo único. O auxílio de. que trata o caput do artigo
somente será devido_ aqueles qu~ não tenham percebido nos
últimos 12 (doze) meses.
SEÇÃOIII
Do Auxfiio-Natalidade
Art. 64. O auxflio-natalidade será pago ao sócio que
estiver em pleno gozo de seus direitos sociais, mediante a
apresentação de certidão de nascimento. e seU valor será
correspondente a 10 (dez) contribuições sociais.
Art. 65. A Asscfe poderá instituir, mediante Regimento Interno próprio, pecúlio para o seu Quadro Social.

r

CAPÍTULO VII
Da Dissolução
Art. 66. A dissolução da Assefe poderá se dar quando
o seu patrimônio não mais püder responder pelás compromissos sociaís.
--§ 19 Caberá à Assembléia Geral, especialmente coD.Vocada 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 sócios em pleno
gozo de seus direitos estatutários.
§ 29 Decretada a dissolução, o património social da Assefe 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 à apreciação do Conselho Fiscal.
Parágrafo único. No último ano de mandato as contas
do exercício serão apresentadas na segunda quinzena de agosto para ter cumprimento o artigo anterior.
Art. 68. Os auxílios _referidos no Capítulo VI prescrevem no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 69. É vedada, no recinto da Assefe, manifestação
de caráter político-partidário.
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 vigência do presente Estatuto, aplica-se o disposto
no art. 33.
Art. 73. Os dispositivos deste Estatuto serão regulamentados em Regimento Interno.
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ATO DA DffiETORIA N• 2, DE 1992
Regulamenta as el~ições de 1992, com base na deciM
são da Assembléia Geral Extraordinária em 31 de lnaio
de 1988.

r
Da Convocação
Art. 1" As eleições da Assefe serão convocadas pelo
Sr. Presidente da Ass0ciação, através de Edital, conforme
estabelece o Artigo 13 9 do Estatuto em vigOr:
§ I• O Edital será publicado no Diário do Congresso
Nacional - DCN - Seção II, e em jornal diário de grande
cirCulação na cidade._
-- · ·
§ 2• No Edital constará, a data das eleições, horário,
locais de votação, prazo para registro de Chapas e prazo para
impugnações de candidatos.

II

Do Registro das Chapas
Art. 2<:> As Chapas poderão fazer os seus registres para
Conselho Deliberativo e Diretoria, até o dia 4 de setembro
de 1992, às 17 horas, na Secretaria da Assere, Unidade de
Apoio I do Senado Federal.
Art. 39 O registro será efetuado mediante lista datilografada, em três vias, com todos os cargos dã. ·nu-etoria, os
vinte e um titulares e sete suplentes, para Conselho Deliberativo, devidamente assinada pelo seu representante e com
o "de acordo" de cada candidato ao_ cargo eletivo.
§ 19 Será indeferido o registro da chapa que não contenha candidatos efetivos e suplentes em número suficiente ou
que não seja acompanhada do ude acordo" de cada concorrente ao_cargo de Conselheiro e Membro da Diretoria.
§ 2" Cada chapa, no ato de sua apresentação, receberá
documento comprobatório de seu encaminhamento.
_§ 39 Aos cargos efetiVos só poderão concorrer quem
tenha mais de um ano de associado, e que sejam sócios Fundadores ou Contribuintes, conforme estabelece os arts. 58 e
59, alínea a, do Estatuto em vlgot.
§ 4" Serão considerados inelegíveis os sódos.ql.i.e infringiram o art. 61 do Estatuto Social da Ass_efe.
§ 59 Para composiçãO do Conselho Deliberativo será
observado o previsto no art. 27 do Estatuto.
Art. 49 A impugnação de qualquer membro das chapas
de Diretoria e Conselho Deliberativo será comunicada até
o dia 9 de setembro de 1992 pela Secretaria da Assefe, tendo
as respectivas chapas um prazo de 24 horas para substituir
os nomes impugnados.
Art. 5" As chapas terão seus registras homologados no
diall de setembro de 1992, às 17 horas, e publicado na Secre·
taria da Assere.
III

Do Processo Eleitoral
Art. 69 As eleições realizar-se-ão no dia 30 de setembro
de 1992-~ das- 9 às 21 boras conforme estabelecido no art.
21 do Estatuto da Assefe.
§ 1" As eleições que constam o caput deste artigo serão
realizadas em três postos a saber:
a) Auditório Petrônio Por_tella, Anexo II do Senado Federal;
b) Centro Gráfico do Senado Federal; e
c) Prodasen
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Art. 79 Cada mesa receptora será composta dOs seguintes membros:
a) Presidente;
b) Dois niesários; e
c) Um secretário.
§ 1» Os presidentes de cada mesa receptora e demais
membros~ serão escolhidos pelo Presidente da Assefe, entre
funcionários do Senado Federal e Órgãos supervisionados.
§ 29

Os presidfmtes das mesa-s receptoras set::ltnt~sp-on~

sáveis pela abertura e fechamento do Processo Eleitoral.
§ 3~ Os presidentes das mesas receptoras nos seus im pedimentos, serão substituídos por um mesário por eles designado.
Art. 8" A cada· chapa será facultado até cinco fiscais
em cada mesa receptora.
§ 1"? Os_fiscais terão que ser registrados na SeCretaria
da Assefe, Unidade de apoio I do Senado Federal, até o
dia 25 de setembro de 1992, às 17 horas.
§ 29 Os fiscais serão identificados por crachás que serão
distribuídos pela ComissãO de Eleições.
Art. 9" Nas mesas receptoras, só será permitida a presença dos membros das mesas e dos fiscais das chapas.
Art. 10. O eJt!itor será identificado mediante a apresentação de sua carteira social ou cédula de identidade, via listagem nominal dos senhores associados.
§ 19 Após a devida _identificação, o eleitor depositará
o seu voto rubricado pelo Sr. Presidente na urna,· assinando
em seguida, a lista de votação.
§ 29 - Os eleitores não poderão ser representados por procuradores.
§ 39 O presidente da mesa receptora assegurará óSTg;Ho
do voto, de acordo com a legislação vigente.
_
§ 49 Encerrados os trabalhos de votação, as urnas se-rno
lacr~das e rubricadas_ pelos membros da mesa e pelos fisCais~~
§ 5"? Após o fechamento do Processo Eleitoral, o secre-

tário se incumbirá de lavrar a Ata, que será assinada pelos
membros da mesa receptora e pelos fiscais da chapa.
§ 69 Não poderão presidir mesa receptora, ou participar-como vogais, candidatos a cargos efetivos, bem corno seus
cônjuges.• ascendentes e descendentes.
Art. 11. O voto para Diretoria será dado para a chapa
integral. o voto para Conselho Deliberativo será faCultativo,
conforme estabelecem os arts. 23 e 24 do Estatuto em vigor.
Art. 12. Toda e qualquer rasura apresentada na cédula
eleitoral anulará o voto.
Art. 13. As impugnações de votos solicitadas pelos fiscais de chapa serão decididos pelo presidente das mesas receptoras, não cabendo recurso posterior.
IV

Das Cédulas
Art. 14. As cédulas terão um formato único, confeccionada em papel ofsete 75 gramas, impresso em tinta preta
e com os tipos-uniformes.
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Art. 15. Constará d-as Cédulas o nome de identificação
das chapas, dos seus respectivos Presidentes e todo o Conselho
Deliberativo; do lado esquerdo dos nomes, haverá um retângulo onde o leitor assinará o seu voto.
Art. 16. As cédulas deverão ser confeccionadas de tal
maneira que, ao dobrar, resguarde o sigilo do voto.
Art. 17. As cédulas serão numeradas seqüencialmente,
e de acordo com o número de associados existentes, e com
uma reserva técnica de 10% deste número.

v
Da Apuração

Art. 18. A_mesa apuradora será composta de um Presidente, dois escrutinadores e um secretário, que serão escolhiM
dos previamente pelo Presidente da Associação.
§ 1" OsfiscaisdechapaterãolivreacessoãmesaapuraM
dora.
§ 2" Instalada a mesa apuradora, o Sr. Presidente passará à contagem geral do número de votantes, e se o número
geral de votos apurados coincidir, passar-se-á ã contagem individual dos votos.
§ 39 Dois escrutinadores acompanharão, através de mapas, a contagem individual dos votos.
Art. 19. Em caso de empate entre duas ou mais chapas
pa~a Diretoria, realizar-se-ão novas eleições no prazo de 15
dias-, limitada às chapas em questão.
Art. 20. OPresidentedarnesaapuradora,apósacontaM
gero geral de votos, anunciará o resultado da apuração e proclamará vencedores os que obtiverem maioria simples de votos.
§ 1" O Secretário da mesa apuradora lavrará em Ata
a apuração dos votos e o seu resultado final.
§ 2" A Ata süá assinada pelos senhores membros da
Mesa de apuração e pelos senhores fiscais de chapa.
~

Da Homologação
Art. 21. A homologação da chapa vencedora darRse-á
na Sede Social da Assefe, no dia 3 de outubro de 1992, às
9 horas pelo Sr. Presidente_da Assefe.
VII

Art. 22. A posse da nova Diretoria e Conselho Deliberativo dar-se-á no dia 3 de outubro de 1992, às 10 horas,
em sessão solene na Sede Social da Assefe, pelo Sr. Presidente
da Assefe.

VIII
Das Disposições Gerais
-Art. 23. A estrutura administrativa da Assefe deve ser
colocada à disposiÇão da Comissão de Eleições pela Atual
Diretoria.
Art. 24. É vedada em qualquer etapa das eleições, manifestação de caráter polítíco-partídário, conforme estabelece
o art. 69 do Estatuto em vigor:
Brasflia, 26 de junho de 1992.
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. ANO XLVII- N•lOS

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 7• SESSÃO, EM 8 DE JULHO DE 1992
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Offcio do Primeiro Secretário da Câmara dos
Deputados
-N9 175/92, encaminhando autógrafos do Projeto de
1

Lei da Câmara n• 19, de 1992 (n' 2.154/91, naquela Casa),
que dispõe sobre concessão de medidas ~utelares contra
atos do Poder Público _e clá outras providências, e transformado na Lei n• 8.437, de 30 de junho de 1992.
1.2.2- Telex
- Do Senador Albano Franco ao Senador Mauro Benevides, cumprimentando-o pela sensata e bem articulada
entrevista ao Jornal Correio Brazíliense em s--de julho cor-

que no- entender de S. EX', continuam sendo danosos ao
interesse público.
1.2.4- Requerimentos
No;~ 497, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin, solicitando-ao Ministro da E~nomia, Fazenda e Plane-jª"me1:1to, infprmàções vei~uladas pela imprensa de que a
Receita Federal estaria investigando deputados.

N• 498, de 1992, de autoria do Senador José Eduardo,
solicitando a transcrição nos anais do Senado Federal do
artigo publicado no jornal O .Estado de S. Paulo, edição
de hoje, 8-7-92, de autoria do analista pOlítiCO JafbãS]IQ.:landa, intitulado: O "Fora Collor" e as Reformas.

N•499, de 1992, de autoria do Senador GaribaldiAlves

1.2.3 - Discursos do Expediente

Filho, solicitando a convocação do Ministro do Trabalho
e da Administração, a fim de que, perante o Plenário,
preste informações sobre a anunciada extinção do Fundo

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Críticas ao

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

rente.
sistema de concessão de rádio e televisão. Situação de at?an-

No;~ 500,

de 1992, de autoria do Senador Eduardo Supli-

- cy, solicitando a co-nvocação do Ministro da Ação Social,
dono da educação no Estado.<ia Bahia.
para prestar perante ao Plenário informações- que menSENADOR EDUARDO SUPUCY -Sugestões for· ciona.
muiadas pelo GovernadOr ao Parariá, Roberto Reguião,
1.2.5 - Leitura de Projeto
ao Ministró da Ação .Social, na elaboração de editais de
- Proj~to de Lei do Senado no;~ 103, de 1992, de autoria

licitação internacional. Requerimento de autoria "de S, Ex•,
que formalizará junto -à Mesa, convocando o- Ministro da
Ação Social, para prestar esclarecimentos juntO ao Senado
Federal, a respeito dos critérios de destinação de recursos .
para os Programas de Ação Social e Saneamento aos Municípios.

SENADOR JOÂO CALMON- Redução das verbas
destinadas à Educação em virtude da nova reforma fiscal

que será propost~ pelo Governo.
SENADOR LAVOISIER MAIA -

Alteraç6es nos

critérios de privatização das empresas Álcalis e Alcanorte,

do Senador 'Márcio Lacerda, que estabelece a obrigatoriçdade do_cada~tramentQ das pessoas e estabelecimentos
que fabriquem, manipulem ou comercializem as substânÇJ<~;s que me1:1~i~na e dá outras provi~ncias.
1.2.6- Discursos do Expediente (continuação)

SENADOR JOSÉ FOGAÇA - Traumatismp para
as instituições democráticas do processo de impedimento
no regime presidencialista, a propósitq dos índices de vinculação do Presidente Fernando Collo~ cqm o empresário

!'auJo César Farias.
1.2.7 - Leitura de pro~tu
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DIÁRIO DO OONGRESSO NACIONAL
Impreaso aob reaponu.bilidade da. Mesa do Senado Federal

MANOEL VILELA DE MAGALIIÃFS
Di<etor-Geral do Senado Federal
AGACIELDASILVA MAIA
D~etor &ccativo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dircmr Adm.bültrativo

ASSINATURAS

WIZ CARLOS BASTOS
Dàetor lllCiuslrial
FLORIAN AUGUSI'O OOUTINHO MADRUGA

Dirctor Adjuto

Tiragem 1.200 exemplares

..

- Projeto de Lei do Senado n' 104, de 1992,de autoria
do Senador Rona.11 Tito, que dispõe sobre a transação a
que se refere o inciso I do art: 98 da Constituição Federal,
para redução de penas pelos crimes que indica, e dá outras
providências.
_ __
_ __ _
1.2.8 - Discursos do Expediente (continua~ão)
SENADOR NEY MARANHÃO, como_ Líder- Recursos alocados pela Secretaria de Desenvolvimento Regio-

nal no Nordeste. Quebra do sigilo bancário no âmbito
da CPI que investiga as atividades do Sr. Paulo César Fa.:.

rias. Defesa do mandato do Presidente Fernando Collor,
face a insinuações de renúncia e de impedimento.

-

SENADOR ÁUREO MELLO - Aniversário do
Corpo de Bombeiros.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Importância das Escolas Técnicas Federais.--DocumentO-Sindicato Naciou~l dos Servidores da Ed~ação Fedeial
de 1~' e 29 graus de Sergipe, de reivindicações que mencionam.

ao

SENADOR JOÁO FRANÇA -Abuso de autoridade que estaria ocorrendo por parte da Polícia Federal
e da FUNAI, em Roraima, na Chamada "Operação Selva
Livre". -SENADOR NELSON WEDEKIN -Parecer do Procuradof-Geral da República favorável ao pagamento dos
147% aos aposentados.
SENADOR HUGO NAPOLEÃO- Aniversário da
cidade de Floriano - PI.
1.2.9 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses·
sáo

L3- ENCERRAMENTO2 :__ PORTARIAS DO 1• SECRETÁRIO
N~ 40 e 41, de 1992
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍOERES DE PARTIDOS
- 5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-

NENTES

Ata da 7a Sessão, em 8 de julho de 1992
48 Sessão Legislativa Extraordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Lavoisier Maia, Lucídio Portella e Aureo Mello
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,~F. PRF.SENI'ES OS SRS- SENADORES:
.
- Albano Franco - Alexandre Costa - Amazoniôo
Mendes - Antonio Mariz - Áureo Mello - Beni Veras Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid
Sabóia <I!' Carvalho - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy
- Elcio Alvares - Enéas Faria - Esperidião Amin - Rpitácio caceteira- Fernando Henrique Cardoso - Flaviano Me~
lo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Hydekel Freitas- Irapuan Costa J(mior- Joao Calmon- João FrançaJÕão Rocha .::Jonas 1'Inheiro -José Eduardo -José Foga·ça.- José Paulo Biso!- José Richa- Júnia Marise- Jutahy

Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Mansueto de Lavor - Márcio Lacer-da - Mário Covas - Marluce Pinto - Maurfcio Co(rea - Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrao- Nabor Júnior
- Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi Raimundo Lira - Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Ruy Bacelar - Valmir Campelo - Wilson Martins.
·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, :iniclãmos- nossos trabalhos.
O Sr. 1~ SecretáriO procederá à leitura do Expediente.
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É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N' 175192, de 7 do corrente, encaminhando autógrafos
do Projeto de Lei da Câmara n' 19, de 1992 (n' 2.154/91,
naquela Casa), de iniciativa do Presidente d_a República, que
dispõe sobre concessão de medidas cautelares contra atas do
Poder Público e dá outras providências, e transformação na
Lei n' 8.437, de 30 de junho de 1992.

Senador Mauro Benevides
Presidente do Congresso Nacional
Senado Federal
Brasília -DF
GP-031192
Prezado Presidente Senador Mauro Benevides,
Tomando conhecimento da sua lúcida, sensata e bem
articulada entrevista, concedida ao jornal Correio Braziliense
de ontem, dia 5 de julho, aprésso:.me em fazer chegar ao
seu conhecimento a manifestação do meu apreço às colocações
patrióticas anunciadas no referido texto. Com efeito; é a· pala~
vra autorizada de homens públicos sensatos como Vossa Excelência que o País necessita ouvir neste momento difícil no
·
qual nos encontramos.
_ _
O relev-ante papel do Coilgresso Nacional foi devidamente explicitado por Vossa Excelência, para ressaltar o Processo
Legal, mediante o qual, o SenadQ Federal e a Câmara dos
Deputados cumprem suas obrigações· constitUciomiís.
Nossos companheiros do Senado e da Câmara dos Deputados estão demonstrando à Nação que, os Parlamentares
brasileiros sabem. desincumbir-se de seus deveres com coraR
gem e efiCiência, na bUSca da verdade pelos meios legais,
preservando a independência e a harmonia entre os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário.
Receba, pois, Vossa Excelência os ·meuS curoprimentoS
pela aludida entrevista e a renovação do meu apreço e da
acrescida admiração pela SUá atitUde.
Cordialmente. - Senador Albano Franco - Presidente
da Confederação Nacional da Indústriã
·
O SR, PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritOS.
Concedo a palavra ao primeiro oradof inscrito, o ·~obre
Senador Jutahy Magalhães, por cessão do _nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o cinema, o rádio, a televisão e a imprensa
escrita estão, hoje em dia, implantados em todos os países
do Globo. O _sistema de comunicação de massa é universal.
Os temas culturais que tomaram forma nos Estados Unidos,
principalmente depois da II Guerra Mundial, espalharam-se
pelo mundo inteiro por tneio dó rádio e da televisão, das
revistas e dos jornais. Essa expansão foi realmente generalizada. Apesar das diferenças étnicas e raciais, o tipo de beleza

_americano e chamado american way of Iife impõem-se no
Japão, na China e, até inesmo, no conjuntO- d(fniurido muçulmano pelo penteado, pela pintura, pelas roupas, pela conduta
e pelos produtos.
Apesar do arraigado conservantismo cultural, da religião
e da distância geográfica, os meíos de córiiunitaÇão de massa-conseguiram dobrar culturas milenares e escancarar suas portas para a penetração da ideologia de grandeza imperial dos
Estados Unidos.
Há uma extraordinária força cOrlquistadora na cultura
de massa. Efetivamente, a cultura de massa é transmitida
pelos poderosos aparelhos de comunicaçã-o-~ rádio, jornais,
revistas e· televisão -que são totalmente controlados pelas
chamadas elites dirigentes.
--Seus c-onteúdos fundamentais são, portanto, os das necessidades privadas - afetivas: felicidade e amor; imaginárias:
aventuras, liberdades; ou materiaiS: bem-estar - que têm
impOrtância exponencial nos mecanismos de poder, principalR
mente nas sociedades capitalistas. São justamente esses elementos que constituem a sua força conquistadora. Em toda
a parte onde o desenvolvimento técnico ou industrial cria
novas condições de vida, em toda parte onde se quebram
as estruturas das antigas cul~uras tradicionais- eriierge·m as novas· necessidades individuais. A procura do bem-estar e da
felicidade, o sonho de uma vida melhor.
OS prOprietários das fontes de informaÇão Sabem perfeitamente disso e por esse motivo detêm a inforrilação, o poder.
Podemos interrogar-nos sobre' o seguinte: nas soCiedades
e_f!l p~ocesso de modernização acelerada, são as transformaçõe~ ~_cOnômicas, P!"ÍI}djjalmente o progresso industrial, que
trãrisfoi-riia_ri:i_ as meotalidã.Qes? Nas regiões atrasadas, em pró~
cesso lento de mudança, a indústria ultraligeira, a das comunicaçõeS ........ rádio e televisão - antes de qualquer outro meio,
·- começa a revol_ucionar as ment3lidades antes me-smo que a
sociedade seja transformada. Nas regiões ma:is dinâmicas, o
alfabetismo foi difundido antes da cultura audiovisual. Nas
regiões mais carentes, o processo é com freqüência invertido,
a cultura audiovisual propaga-Se por grandes zonas ainda anal·
fabetas. ·
Antes que as infr-a-eStruturas das soCiedades tradicionai&.
sejarrl reviiadas, o dinamismo das comunicações de todas as
espéêiês deSempenha o papel motor no comportamento social.
Ora, ·com a ·cultura de masSa difundida por intermédio
--Aos meios de infqilnação, os moc!elos da fruiç_ão imediata
do lazer, do conforto, do bem-estar, do iriéiividuafismo privá-·
do, do con~umo tomam;;.se os grandes modelos das classes
médias e das elites capitalistas. A difusão da iilformaÇão-sem
controle e a falta de critérios -rígidos na distribuição de suas
fontes têm gerado uma concentração enorme de poder nas
mãos de uma minoria de peSsoas.
No campo da televisão, o Brasil possui cerca de 90 milhões
-de telespectadores, aproximadamente 35 a 40 milhões de apa-relhos, e é a quarta maior rede de TV do mundo. Exporta
programas para mãls- de 100 países e tem em funcionam~ntó
dois modernos sistemas de satélites. É COJ;lsiderado, hoje, 0:
maior mercado latino-americano de videoCai5etes e desenvolveu, com tec_nologia própria, um pi"ojéto pioneiro de fabricação de fibras óticas, que é a matéria~prima: da comunicaÇão
no futuro.
· ~ - ... ·
Já vimos anteriormente, e não resta a menor dúvida,
que neste final de século ~ comunicação eletrôJ!ica se transformou em eficiente manipulador do comportamento das culturas. Em nosso País existe ainda um ·potenCial extraordinário
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de penetração para a TV. Contudo, não podemos nos esquecer
que ela representa hoje o mais e_ficient~_ s1St~m:a de Çpntrole
social e de disseminação ideológica no seio_ de nossa Sociedade.
Como não poderia deixar de ser, em virtude de nossas
ptóprias caracterfsticas históricas e da existência de uma legis~
lação permissiva e parcial, os instrumentos de_ comunicação
de massa no Brasil são controlados e concentrados em m_ãos
de uma minoria de empresários ou de pessoas ligadas ao poder
_.
_
e ao meiO político.
Portanto, as estações de rádio, os canais de televisão
e os grandes jornais foram concedidos a eSsas pessoas e a
essas fam.I1ias, por meio do tráfico de. influência e da troca
de favores. _Dessa maneira, a concessão de urna estação de
rádio ou de um canal de televisão, está para um protegido
político ou para o empresário, assiin como um cartório estava,
há 30 ou 40 anos, para- o filho, o genro ou amigo íntimo
de um político influente. A grande diferença que existe entre
ontem e hoje é que uma rádio ou uma televisão mexe com
a cabeça das pessoas, manipula consciência-s, direciona o poder; enquanto o cartório ªntigamente manipulava apenas _o
bolso das pessoas e era uma sinecura- de status para o seu
detentor.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podemos nos esquecer que o início do escândalo PC Farias, com as denúncias
do Sr. Pedro Collor de Mello, inclusive contra o _seu irmão,
tem como justificativa inicial uma guerra pelo controle da
informação e. pelo monopÓlio dos meios de comunicação élo
Estado de Alagoas. O escândalo que hoje abala a democracia
e envergonha o país tem como ponto de partida a instalação
de um jornal, um canal de televisão e uma dúzia de concessões
para a instalação de estações de rádio em cidade§:_cha,ve niquele Estado. Segundo o Sr. Pedro Col_lor de Mello, tal iniciativapor parte do Sr. Pa_ulo César Fariãs, _çom a aprovação do
Presidente da República, significaria a falência da Organização
Arnon de Mello, detentora, hoje, do controle dos meios de
comunicação cle_m.a!;isa em_Aiagoas.
Em pronunciamento recente, Sr. Pre·sidente, Srs. Senadores, apontei caminhos que podem ser tomadQs para evitar
que a população brasileira continue sendo ritanjpulada em
suas consciências, servindo comó maSsa de manobra nas mãos
de meia dúzia de poderosos que são os formadores de opinião.
A primeira inici3tivã passa pela abertura de um debate
aqui, no Congresso Nacional e a nível da sociedade quanto
às formas de controle s_ocial sobre os_ m._eio de comunicação.
Essa, a meu ver, é a grande questão "que deve ser levantada
e aprofundada em toda a sua dimensão. __
_
É preciso discutir a redução dos prazos que são estabelecidos para a exploração da estação de: rádio_ e ou televisão;
estabelecer novos critérios e normas compatíveis com o interesse público e a segurança do País; prever a realização de
audiências públicas para combater ou renovar concessões;
criar órgão federal, com delegação de poderes _do Congresso
e cujos membros sejam aprovados pelo Senado, ainda que
indicados pelo Poder Executivo, com mandato determinado;
e reformular o Código Nacional de Telecomunicações, me"
diante negociação interpartidária.
Foi justamente respaldado por esses pontos que tomei
a iniciativa de apresentar o Projeto de Lei n? 10, de 1991,
dispondo sobre critérios-para outorga Ou permissão do_serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens.
O meu projeto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem o
cuidado _de condicionar a Outorga e ã renovaçãO de concessão
e permissão para o serviço de radiodifusão_ sonora e de sons
o
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e Imagens no estrito cumprimento das exigências estabelecidas
pelo art. 175, da Constituição Federal, competindo ao Presidente da República autorizar a entidade que melhor se qualificar, observadas as exigênCiaS técnicas dos editais específicos
e os critérios indicados nesta lei.
Poi outro lado, no art. 2~, defendo um estrito exame
da programação, estabelecendo que será aprovada aquela empresa que melhor atender aos princípiOS--Cõntídos no art. 221
da Constituição Federal.
- Finalmente, no parágrafo únicõ ao a_rt. 2? tiveª preocupação de estabelecer que as empresas ficam obrigadas a enviar
relatórios anuais ao Conselho de Comunicação Social sobre
a sua programação, especificando de_talhes de seu conteúdo,
ordenS de grandeza, percentuais e providências tomadas no
sentido do atendimento aos princípios a que se refere esse
artfgo. _
Creio quedei, realmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o primeiro passo para que os meios de comunicação nacionais
saiam da esfera de influência absoluta de alguns privilegiados.
Como brasileiro, como cidadão e como político não podia
ficar calado_ diante dessa questão, apesar de saber que se
trata de um assunto delicado e cobiçado por interesses poderosos.
Esperei que outros Srs. Senadores e Deputados venham,
também, apoiar-me nessa iniciativa. A conquiSta da informação correta, limpa e honesta é- talvez a luta mais dura
que o ~r huma~o tem de travar pela liberdade. Enquanto
existirem a roanipulaçã6 e a mistificaçã-O das massas pela propaganda e pela mídía não haverá democracia.
Sr. PtesJdc;mte. Srs._ Sena~ores, para encerrar este pronunciameiito, queio ler, para que fiquei registrados nos Anais,
os c-omentários da jornalista Cannela Talento, sob o título
"Um falso jornalismo", publicad.Ô nO Tribuna da Bahia do
dia 6 de julho:
"Ê um verdadeiro atentado à inteligência dos telespectadores o noticiário jornalístico que as emisSoras
de televisão estão apresentando na Bahia. O desrespeito com a infOrmação chega ao ponto de transformarem o Estado em um verdadeiro paraíso ou no caos
absoluto, a depender dos interesses políticos de seus
proprietários.
__
.Os noticiários .foram transformados em palanques
político~ e cada ~m diz o que quer, da forma que mais
_,lhe convém, sem nenhuma contestação. Até as opiniões
populares exibidas são cuidadosamente Selecionadas,
para atender à conveniência política das emissoras. Essa é uma situação extremamente perigosa.
Se_ não bãstasse a propaganda feita nos intervalos
da programação, o horário dedicado ao jornalismo,
especialmente nesses tempos de campanha, é usado
para promover o candidato apoiado pelos donos das
emissoras~ quando não são os própriOs donos os candidatos. Na TV Itapoan, o destaque é Pedro Irujo e
os que integram a sua coligação. Na TV Bahia é Manoel
Castro e o gOvernador do Estado.
A TV Bahia, que é de propriedade de familiares
do governador (o que se diz paladino da moralidade)
tem outro elemento que deve ser analisado. É a única
emissora que exibe propaganda do governo do Estado,
paga com o dinheiro do povo. Não se pode dizer que
as peças publicitáiiã.S apresentadas sejam efeitos espedais utilizados para impressionar, como nOs fihnes de
terror. Mas, do que se ~ostra na televisão para a reali-
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dade, existe uma distância enorme. A escola pública
Não estamos questionando ~ necessidade da realização
é um bom exemplo disso. Apesar dos imóveis recupe- dessas obras, pois sabemos da importância de obras de sanea~
rados, a qualidade de ensino continua a desejar. A menta básico em toc;los os municípíos brasileiros, ainda mais
freqüência dos_ professores nas salas de aula também. diante de endemias como a cólera e a dengue, e dos mais
Recuperar prédios onde funcionam escolas não signi- diversos tipos _de problemas. Consideramos importantíssima
fica recuperação do ensino. Para isso, é preciso muito -a r~alização de investimentos em saneamento básico.
Hoje, visitou o Senado Federal - até e_stava por depor
mais. É preciso uma filosofia_ de governo voltada para
na Comissão Parlamentar de Inquérito que examina Os ates
esse fim.
A verdade é que a situação do ensino na Bahia do Sr. Paulo César Farias - o Governador do Paraná, Roé tp.uito grave. O índice de analfabetismo é elevado. b.erto R_equião. O seu depoimento foi adiado para a próxima
Não é preciso pe_squisa oficial para constatar essa reali- quarta-feira, às 10 horas_, mas ele aproveitou a oportunidade
dade. Basta circular nOs bairros populares e verificir --para dialogar com diversos Senadores e com o Presidente
a quantidade de crianças que perambulam pelas ruas da CPI, Deputado Benito Gama; tive a honra de recebé·lo
sem nunca terem entrado em uma sala de aula. Ou também em me,u gabinete e o Senador _Pedro Simon também
verificar o núniero de adultos que sequer sabe se ex- teve a oportunidade de dialogar com ele na manhã de hoje.
pressar. E, por fim, analisar o índice de audiência das O int~ressante _é que o Governador_ Roberto Requião justaTV. Qualquer pessoa com o senso _crítico-_iún pouco mente veio me falar da sua preocupação com eSse mesmo
mais aguçado não permite ser manipulada. Com um problema. Aliás, ele permitiu que eu divulgasse, nesta tarde,
simples gesto, desligando o canaLde televisão e resolve a carta que ele está encaminhando agora ao Ministro Ricardo
o problema. Mas, infelizmente, a maioria não proCeâe Fiúiã; fazendo sugestõ_es para tornar as exigências do edital
_ dessa co.ncorr_ência pública internacional mais abertas, para
assim.
Quem realmente se preocupa com a educação não que haja uma salutar concorrência de mercado, visando propipermite que um meio de comunicação tão importante ciar a redução nos custos de execução.
Vou ler a carta do _Goyernador do Estado, inclusive,
como a televisão seja utilizado como canal exclusivo
de propaganda ou para difundir apenas as suas idéias. o responsável pela Companhia de Saneamento do Paraná O noticiário que vem-sendo feito nas televisões da Ba- SANEPAR, na qual encaminha sugestões ao Sr. Ministro
·
hia, hoje, é uma vergonha. As entidades representa- Ricardo Fiúza.
_'_~Curitiba, 29 de junho de 1992
tivas dos jornalistas, como a Associação Baiaita de _Imprensa e o Sindicato- dos Jornalistas, precisam, imediaSr. Ministro,
tamente, analisar a situação com o devido cuidado,
Estamos encaminhando a V. Ex• reivindicação quanto
sob pena de se desmoralizar c_ompletamente a profisao conteúdo do Edital de Concorrência Pública Internacional
são.''
PROSEGE, v.ersão 10-6-92, cujo objetivo é o de proporcionar
Esse é -o falso jornalismo, aquele que totlos nós deveria- transparência de procedimentos, uma salutar concorrência de
mo~ combater, mas que, infelizmente, por comodismo, deixamercado, bem como propiciar redução nos custos de execução.
mos ficar como está.
As sugestões apontadas são as següintes:.
!. Item 1.4.3, fl.8- Texto "A Licitadora, após consulO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
tada a Coordenação do PROSEGE, se reserva o direito de
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
revogar a presente licitação, por interesse público, devendo
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o - anulá-la por irregularidade". _
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_-Sr. Presidente, - -_Sugestão: "A Licitadora se reserva o direito de revogar
Senador Mauro Benevide_s, Srs~ Senadores, ao final de maio,
a presente licitação por interesse -público, devendo anulá-la
o Preslden~e da RepUblica e o Ministro da Ação Social divulgapor irregularidade".
2. Item 7, !1.16- Texto: '7. Revo-.
ram o PROSEGE, que irá beneficiai 272 muriiCípios brasigação da licitação. O Agente-Promotor poderá, até a formalileiroS com obras de saneamento-. Esse é um_ programa de _zação det;initiva do contr~to, desistir da contratação, bem asresponsabilidade do Ministério da Ação Social e da Se_cretaria Sim revogar, por interesse público, ou anular esta licitação,
Nacional de Saneamento denominado Programa de Ação Sono todo ou_em parte, sem que disso_resulte; para qualque"r
cial em Saneamento.
liCitante, direito e pedido de ressarcimento ou indeniz.ação,
Ocorre, Srs. Senadores, que diversos avisos de licitação
ressalvada a restituição da garantia de execução do contrato,
foram publicados pelo jornal O Globo, conforme o que estava
caso já tenha sido prestada",
exigido no modelo de edital de concorrência int~rnacional,
Sugestão: manter a redação, e esta prevalecerá sobre
relativamente ao PROSEGE; segundo as normas no Banco
o ite_m_l.4.3, fl. 8, na·ven:;ão original, conforme já exposto·.
Interamericano de Desenvolvimento, havia necessidade .de
3. Item 8.3.3c, fl. 18- Texto "Atestados de execução
se publicar os avisos de licitação num jornal nacional.
de obras. Estarão habilitadas .as empresas que comprovarem,
Acontece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que temos proati"avés de atestados, a execução de_obras de sistemas de e_sgocurado estudar a maneira segundo a qual tem sido destinada - ta~ento sanitário, observados os limites apresen~ado ~seguir:
a verba de SOO milhões de dólares para esses municípios,
c) Estações de tratamento. Comprovã.ção de execução
com vários programas.
de pelo menos uma estação de tratamento de esgoto, com
Já há alguns dias, apresentamos um requerimento de informação ao Ministro da Ação Social solicitando que nos enca- características e capacidade compatíveis com o objeto da licitaminhasse as razões pelas quais foram __escoJ.hidos esses 272 __ção, sendo que a exigência máxima é de duzentos litros por
segundo".
munidpíos, quais foram as relações de custo/benefício Social
Sugestão: atestados de execução de obras. Estarão habilique levaram _o Ministério- da Ação Social a escolher tais projetadas as empresas que comproVarem, através de atestados,
tas em tais áreas.
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a execução de obras e sistemas de esgotamento ·sanitário,
O Governador do Estado do Paraná. Roberto Requião,
observados os limites apresentados a seguir:
assina este ofído e, ao mesmo tempo.· encámlnhá sugestão
c) Estações de tratamento. Comprovação de execução
para que este prOCesso licifatório nãO seJa caractéiizado por
de pelo menos uma estação de tratamento de esgoto, ou estaqualquer forma que venha a excluir_ empresas que pOtencialção de tratamento de água, características e capacidade commente teriam as cond~ções de participar dessa licitação tão
patíveis com o objeto da_ licitação, ·sendo que a ex!gência
importartte. objeto de edital de concorrência int_ernacional,
máxima é de duzentos litros por segundo.
relativo ao programa de aÇ-ão_sàciã.l em saneamento.
4. Item 8.3_3, fl. 17 e 18 - "O edital poderá deixar
Sr. Presidente, Srs. Senadores, dada a importância de_s_ta
_____ _
dúvidas quanto à somatória de acervo.
assunto, dada a _importância de_ termos com clareza a expliSugestão: como subi_t_em 8.3.3.d~ fl.lS- Texto "0 acervo
cação relativa aos Cr_itér_ios de destinãçãoO.e recUrSC?s, gostaría-:técnico exigido, se ·comprovado, habilitará a concorre_nte neste
mos de dar a oportunidade ao Mfuístro R_icardo Fiúzã de,
fatora participar de um ou mais lotes, respeitando-se·o_mínifu.o
perante o Senado Federal, aqui, eXplicar da importância do
exigido em cada lote, não sendo necessário, todavia, comproPROSEGE, dos critérioS_r~lativos à escolha_4o~ diversos muvar acervo correspondente ao somatório, quaritidades dos lob.icípios, que possa nos explicar das relações de custo-benefício .
tes".
_social que leva~am o Ministério da Ação Social Çt escolher
5. Item 8.4.5, fl. 19 _:Texto: "O Capital sociai integraos projetes e re_gi6e.S, em especial. que poSsa nos dizer se
lizado mínimo exigido é de 10% do valei base proposto na
este edital de licitação esteja, -realmente, abrindo a oportu~
1' parte deste Edital, limitado no máximo pelo disposto ·no
nidade a qualquer empresa.
___
art. 21, item 1, b, e no art. 32, § 6' do Decreto-Lei n' 2.300. . ~
O que terilos observado é que!• primeiramente, este edital
Sugestão: como subi tem 8.4.5.1, fl. 19- Texto "Ó CapifOi publicado eiii O Globo, não foi publicado, digamos, em
tal social integralizado exigido, se comprOva-do, -h;:tbilitará a
jornais, nos municípios onde essas obras serão realizadas.
concorrente neste fator a participar de um ou mais. lotes,
O Go-vernador do Paraná,--por exemplo, faz sugestões
respeitando-se o mínimo _de 10% do valor de cada lote, não
. ___ _
·de publicação de editais.
sendo ne~ário todavia comprovar capital correspondete à
Tive oportunidade de solicitar-aO meu gabinete que telesomatória do valor dos lotes.
_
. fona~se _às Prefeituras de algQJJS dos Munkípíós -Ciifde essas
6. Item 8.7 .2.d, fl. 21 ---Texto:- "Não será adnlitida a
obras vão ser [ea.Iizád"a.S e_, estranlianie"nte, ·noS Iói InfOrmado
soma das capacitações técnicas dos consorciados''.
que não havia o modelo de edital em mãOs para qtie~ potencias
Sugestão: Será admitida a soma das capacitações técnicas
interessados pudessem dele dispor, conhecê~lo.
.
Eiii vista desses procedimentos e para _que o próprio Midos consorciados.
.-- --'----··. _
7. Item 10.1, fl. 22- Texto: "Carta proposta de preço,
nistro Ricardo Fiiíza PosSa eXpliCar ao Senado e ao Congresso
conforme modelo 6, a_n_exo 1/1 a este Edital; o coeficiente
N~io.nal se e~t~- aceitandO: as sugestõeS do Gover:rtaóor Romultiplicador "K" deverá ser' apresentado com 3 dec;imais · berto Requião, ou outfa:s "que eventuàlmelltê possam ser objee ser, no máximo, igual a 1,150 (urii vírgühfCen:ro- e cinqüenta)
to de estudo por parte do Ministério da Ação ~oçial, no sentido
e no mínimo 0.850.
·
·
'
·. . · ·
-, d,e" aperfeiçOar o edital, de abri-lo, de torná-lo_ mais amplo
Sugestão: Iteril 10.1_~ fl 22 .......,_Texto: :~cart~_ proposta _ :em ~:rportuitídadéS, é que apresento à Mesa um requerimento
de preço conforme modelo 6, aneXá 1/1_-ª este, edi!ãl; o coefide_ convocação de S. Ex•, que peço seja transcrito como parte
ciente mUltiplicador "K" deverá ser apresentado com três
do meu pronunciamento. Muito obrigado.
deciniáis e ser no riláximo igual a 1,150 e no mínimo 0,850.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
O coeficiente ob_tido será aplicado liné:arniente ·em tódos os
EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO:
_
_~
_
. --preços unitáriOs".
8. Que as firmas cadastradas na Diretoria Técnica da
Curitiba, 29 de junho de 1992.
SANEPAR, na classificação CNa (A,B), (significá cadastro
em saneamento básicó, ·capaCidade operacional compatívd
EXcelentíssimo Senhoi- .
a empresas de porte), acrescidos do respectivo ac_ervo, estejam
Ricardo Fiuza
previamente habilitadas na primeira fase Oó processo licitatõ- . Digllissiitlo Ministro da AÇão SocW.
rio, desde que atendidos os requisitos nifilímoS exigi~os,-acres
Brasflia -DF
cidos na declaração de superveniência de fato impeditivO ·aa
Senhor MiniStro,
habilitação.
_
.
Estamos encaminhando a Vossa Excelê_ncia r~ivindicação
9, Visando uma ampla divulgação do processo11citatório,
quanto ao conteúdo do Edital de_ Concorrência Pública Intera SANEPAR se utilizaria dos segUirlteS veículos de comu.'.fiacíonlli PROSEGEyersão!0-6-92, cujo objetivoé o de pio_ nicação:
.
'-pOtcionar transparência de procedimentos, Uma salUtar con-Jornal de ampla circUlação no Estado do Paraná;
corrência de mercado, bem como propiciai redução nos cuStOs
-Jornal de ampla circulação nacional;
de ex~cução.
-PublicaçãO em-jornal da ONU ou no jornal Internacional Herald Tribune- Paris-(um do·s jornais de maior circuAs sugestões aponta~as são as seguintes:.
lação internacional. em torno de 2 milhões de exemplares
de tiragem);
1. Item 1.4.3, fl. 8 - Texto: "A Licitadora, após
consultada
a Coordenação _do .Prosege, se reserva o
- Diário Oficial do_Estado do ParaPá;
direito de revogar. a presente_ licitação, po-r interesse
- Diário Oficial da União.
público devendo anulá-la por irregularidade".
10. Que as compras dos materiaiS-il"eCessãiios·a. eXecUÇãOSugestão: "A Licitadora se reserva o direito de
das obras sejam adquiridas através de concorrência pública
revogar
a presente licitação por interesse público, deeditada pelo Agente promotor e cujo- modelo enviafi!OS em
vendo anulá-la por irregularidade." . anexo".
-
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2. Item 7, fL 16 Texto~'.'7. Revogação da Licitação. O Agerite Promotor poderá, até a formalização

Sugestão: Item 10.1, fi. 22- Texto:"Carta Pioposta de Preço conforme modelo 6, anexo 1/1 a este

definitiva do COntratO, desistir da_ contratação, bem
assim revogar por intere-s-se público ou anular esta licitação, no todo ou em parte, sem que disso resulte, para

Edital; o_coeficiente m~.dtiplicador "K" deverá ser apresentado com 3 (três) decimais e ser, no máxímo, igual
a 1,150 (hum vírgula cento e cinqüenta) e no mínimo

qualquer licitartte, direito e pedido de ressarcimento
0,850, (zero vírgula oitocentos e cinqüenta). O coefiou indenização, ressalvada a restituição da Garantia
ciente obtido será aplicado linearmente em todos os
de Execução do Contrato, CaSo já tenha sido prestada''.
preços unitários''.
Sugestão: manter a redação e esta prevalecará so8. que as firmas cadastradas na Diretoria Técnica da Sabre o item 1.4.3, fl. 8 na versão original, conforme
já exposto.
- -___ nepar na classificação CNa (A, B) (significa cadastro em sa3. Item 8.3.3c, fl. 18 _Texto: "Atestad_os de exe- heamento básico~ capacidade operacional compatível a emprecução de obras. Estarão habilitadas as empresas que sas de porte), acrescidos do respectivo acervo estejam previacomprovarem, através de atestados, a execução de mente habilitadas na P fase do_processo licitatório, desde
obras de sistemas de esgotamento sanitário, observados que atendido aos requisitos mínimos exigidos, acrescidos da
os limites apresentados a seguir:
declaração de superveniência de fato impeditivo da habilic) Estações de Tratamento
tação.
Comprovação de execução de pelo menos uma
9. visando uma ampla divulgação do processo licitatório,
estação de tratamento de esgoto com características a Sanepar se utilizaria dos seguintes veículos de comunicação:
e capacidade compatíveis corri 0 objeto da licitação,
-Jornal de ampla circulação no Estado do Paraná
-Jornal de ampla circulação nacional
-Publicação em Jornal da ONU ou no Jornal Internasendo que a· exigência mãXima é de 200 lia (litros por
segundo)."
_
_
____ _
Sugestão: Atestados de exeCuçãO d-e obras. Esta- cional Herald Tribune- Paris (um dos jornais de maior circ_urão habilitadas as empresas que comprovarem, através lação internacional, em torno de 2 milhões de exemplares
de tiragem)
_Diário Oficial do Estado do Paraná
de atestados, a execução de obras de sistemas de esgota.-Diário Oficial da União.
menta -sanitário-,- Observados os limites aprésentados
a seguir:
c) Estações de Tratamento
10. que as compras dos materiais necessários a execução
ConfproVaçab- de execução de pelo menos uma das obras _sejam adquiridas, através de Concorrência Pública
estação de tratamento de esgoto ou estação de trata- editada pelo Agente Promotor, e cujo modelo enviamos anemento de água, caracteríSticas e _capacidade campa- xo.
tíveis com 0 objeta-da licitição, -sendo que a exigência
Atenciosamente, Roberto Requião, Governador do _Esmáxima é de 200 1/s (litros_ por segundo).
tado.
Durante o discurso do Sr.' Eduardo Suplicy, o Sr. Mau4. Item 8.3.3, fi. 17 e 18- "O Edital poderá
ro Benevides, Presidente, deixa: a cadeira da presidência,
deixar dúvidas quanto à somatória âe acervo.
que é ocupadq pelo Sr. Lavoisier Maia, Suplente de
Sugestão: como subitem 8.3.3d, fi. 18- -Texto:
Secretário. -"O acervo técnico exigido, se comprovado~ h3.bilitará
a concorrente, neste fator, a participar de um ou mais
lotes, respeitando-se o mínimo exigido em· cada lote,
O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -Concedo a palanão sendo necessário, todavia, co-mprovar acervo cor- vra ao nobre Senador João Calmon, por permuta com o Senarespondente à somatória das quantidades dos lotes".
dor Ronan Tito.
.
5. Item 8.4.5, fi. 19- Texto: "O_Capital Social
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronunciá o
Integralizado mínimo exigido é de 10% do valor-base .
proposto na 1• parte deste Edital, limítãdo, -n·o máximo, seguinte discurso.) -Sr.-Presidente, SrS. SenadoreS, OS tecnopelo disposto no art. 21, item 1, alínea "b" e no art. cratas são, historíca-IÍlerite, -iriiriiigos da vinculação de um r;;tzoãVél p-ercentual sobre a receita de impostos para a educação
32 § 6•, do Decreto-Lei n• 2.300.
Sugestão: Como subitem 8.4-.5.1, fl.. 19- Texto: e,_ até mesmo, para outras finalidades importantes. Agora,
"O capital social integralizado exigido, se cOMprovado, está em marcha urri novo e profundo golpe na educação brasihabilitará a concorrente, neste fator, a participar de leira. Tomei conhecimento dessa infeliz iniciativa atiavés da
um ou mais lotes, respeitando-se o mínimo _de _lQ% leitura do Jornal do Brasil que, na página 5, da sua edição
do valor de cada lote não sendo necessário todavia, do dia 3 do corrente, Sexta-feira, anuriciou: "Projeto de Ajuste
comprovar capital correspondente à somatória do Valor Fiscal Prejudica Educação". Logo nas primeiras linhas da
dos lotes".
- - -- notícià: ê destacado este golpe:
6. Item 8.7.2.d, fi. 21- Texto: "Não será admi"Projeto do Executivo sobre a reforma fiscal acaba
tid~. a soma das capacitações técnicas dos consorciacom a obrigatoriedade de o Governo Federal destinar,
.
. .
.
dos .
no mínimo, 18% dos recursos do Orçamento à educaSugestãc;>: Será admitida a soma das capacitaÇões
ção."
técnicas dos consorciados.
7. Item 10.1 fl. 22- Texto: "Carta Proposta de
O Jornal do Brasil publicou uma."'chamada" dessa matéPreço conforme modelo 6, anexo I/1 a este Edital;
o coeficiente multiplicador "K" deverá ser apresentado ria na primeira página. No dia seguinte~. o Jornal da Tarde,
com 3 (três) decimais e Ser, no máximo, igual a 1.150 vespertino do grupo O Estado de S. Paulo, deu maiores deta(hum vírgula cento e .cinqüenta) e no mínimo 0.850 lhes sobre o golpe que está sendo desfechado contra a educação.
(zero vírgula oitocentos e cinqüenta)".
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Vou ler parte da notícia:

''O proJe'to de reforma fíSCal do Governo reduz,
em 1993 e em 1994, o percentual da arrecadação de
impostos que a União, os Estados e os Municípios são
obrigados a aplicar em educação. A parcela que a
União tem de gastar com o ensino, fixada pelo art.
212 da ConstituiçãO~ ein 18%, no mínimo,- do total
da arrecadação de impostos, cairã~para 12% em 1993
e para 6% em 1994. A parcela dos Estados e Municíw
pios, hoje de 25%, de acordo com o artigo citàdo da
Constituição, sei"á reduzida para 17,5% em 1993 e para
12,2% em 1994."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é a primeíra -vez que
a tecnocracia conspira contra: a educação. Em 1976, quando
fiz a primeira tenf3tiva de restabelecimento da vincula_ção
de um percentual mínimo dos orçamentos públicos -para a
educação, a tecnocracia, que estava naquela época muito
atuante na área do Ministério da Educação, elaborou as razões
pelas quais o Presidente da República, na época, o General
Ernesto GeiSel, deveria tomar todas as providências para torpedeamento de minha iniciativa.
A minha proposta -de Emenda à Constituição, apresentada nesse-ano de 1976, recebeu a assinatura de 68 dos 69
Senadores nesta Casa e ·de mais de dois' terçOs de DepUtados.
Do OlimpO gOvemairiellfal partiu ·a ordem para os filiados, na época, da Alia'nça Renovadora Nacional para que
não comparecessem à ·sessão do Congresso NiiCloTiã.1; e·m que
seria votada a minha proposta de Eménda à Coilstití.Jiçâo-,
a fim de que ela fosse rejeitada por falta de quorum. E fOi
isso que desgraçadamente ocorreu. Dos 68 Seiíadores que
subscreveram a emenda, compareceram apenas 20. A deserção na área- da Câmara dos Deputados foi iguãlmente deplorável (180) votos. A emenda foi rejeitada por falta de quorum.
Em- 1983, ataquei noVamente, na minha luta obsessiva
em favor" da edu~ção, e· dessa vez ocorreu o milagre: houve
o comparecimento maciÇO- de SenadOres e Deputados e a
emenda foi aprovada e incorporada à Constituição.
Na época, muitos entuSiaStas da cauSa da educação generosamente começaram· a intitulá-la de Emenda Calmon. Entretanto, O tecnocrata de plã.ntão __...;por Sinal, hoje,Deputado
Federal-, DepUtado Delfini Netto, reagiu tempestuOsamente: declarou que '0 Congresso Nacional, ao aprovar essa
emenda, havia esderosado o Orçamento". Obviamente, eu
não poderia ouvir impassível um insulto à Instituição a que
pertenço. Reagi de maneira extremamente violenta, utilizando a_ mesma rádio que· havia transmitido ess.a i:tgr-esS:ão do
então MinistrO Delfim netto. Foi' necessário um esforço demorado para que esse dispositivo constjtucío-rta.l fosse .aplicado,
porque a tecnocracia argumentava que, para ser ·cumprido
o novo diSpositivo constitucional, seria necessária a sua regulamentação._ O Consultor~Geral da República opinOU em sentido contrário: consider'o"u· que a emenda era auto-aplicável.
Era Ministra da Educação, na épocà~_ fl professora- Esther
de Figueiredo Ferraz, que se empenhou de corpo e _alma para
agilizar a aplicação desse novo dispositivo constituC~o~nã.l. Entretanto, só no ano segúinte, graças áós esforços do então
Ministro d~- Educação,' hoje ·senador, t-.:1arco Maciel, é que
foi aprovada a regulamentação, em ritmO de blitz, na Câmara
dos Deputados _e depois no Senado, e â emenda entrou em
_
vigor.
_
_ --Em 1988, a nova Constituição incOrpOroU um artigo, também de minha iniciativa, porque e-u -era. relator do capítulo
4
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da Educação, no p~ojeto da nova Carta Magna, aumentando
os percentuais para 18% e 25%. Já no Governo do Presidente
Fernando Collor, os tecnocratas que se sucedem na cúpula
governamental atacaram novamente. DisCUtia.:se, como tOdos
nós nos lembrámos, o ~'Emendão", no qual os tecnocratas,
inimigos da educação e de um modo geral obscurantistas e
retrógrados, incluíram uril artigo determinando que o percentual de 18% não incidiria sobre o aumento da arrecadação
de impostos decorrente da reformã fiscal, embutida no bojo
desse projeto.
_
Foi necessário que eu recorresse, na época, ao Coordenador Político-do Governo, que era o nosso eminente colega,
Senador Jarbas Pasarinho. S. Ex~ _transmitiu ao Presidente
da República minhas ponderações, procurando alertar o Chefe
da Wação sobre esse golpe na educação, com a redução dos
recursos destinados à manutenção e ao desenvolvil;nento do
énsino.
O Presidente da República, Fernando Collor, mostrou-se
sensível às poderações que lhe foram transmitidas pelo Senador Jarbas Passarinho. Num jantar, com 11 editores da área
- de televisão, de acordo com matéria publicada no Jornal do
Brasil e no Coi-reio Braziliense, edições de 20 de setembro
-do -ano passado, o Presidente Fernando Collor, demonstrando
que continuava fiel ao seu posicionamento, deferidido quando
era Deputado Federal, quando_ proferira discurso no plenário
da Câmara dos Deputados elogiando de maneira mais entusiástica a aprovação da chamada Emenda Calmon, resolveu
- isso só o honra - rec_uar. não_ con~ordar com o ponto
de vista da tecnocracia egoísta e impatriótica.
De acordo com o notiefárió dos jornais, Sua Excelência
s.e posicionou da seguinte maneira:
"CollOr enfatízou o -eriXrig-amento do Emendão",
que já teve 60, 40 e 20 emendas, e aproveitou para
elogiar o Presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro. que
durante a reunião do Conselho da República não apenas manteve uma discussão, que o Presidente considerou "primorosa", com o advogado Saulo Ramos,
_ sobre a impossibilidade de antecipar a revisão constituCional, como sugerir a fórmula da emenda constitu_cional única, com vários itens, para facilitar a tramitação. Fomos tirando as emendas que criariam problemas desnecessárioS, a partir de três testes que apuravam
a sua eficácia-, a· Cotreção da redação .e a viabilidade
política", disse-o-Presidente. Aí o Governo constatou,
então - estou reproduzindo as palavras do Presidente
Fernando Collor - , que poderia 'tirar o artigo que
acabava com a vinculação de 18% da arrecadação de
impostos federais para a Educação, ·conseguida após
décadas de insistência do Senador João Calmon
(PMDB - ES). Não precisávamos fazer isso e João
Cahnon ficaria magoado", comentou o Presidente."
Faço este históricO para demOnstrar que o Presidente
da República não havia mudado de posição em relação à
sua atitude como Deputado Federal. Assumiü a responsabilidade de um recuo e não fói conCretizado esse golpe contra
a Educação, que ao contrário do que ·o Presidente havia afirmado, não eliminava os 18%; apenas impedia que incidisse
esse percentual sobre o aumento da arrecadação, resultante
do "Emendão". Eu imaginava que nenhum outro golpe seria
"de~:;ferido n;i área da Educação, que está vivendo a mais grave
ciisê da História, já qtu~·as· univerSidades-brasileiras estão
exangues, no limiar de um colapso. Há t3mbém falta de recur-
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fiilanceifos "para o 19 e 29 Graus. EXpeririieD.td a sU.Ipresà melhor. em comparação até com outros paíSeS da América
de ler ontem na Gazeta Mercantil, págifla 6, PrimeirO Cãder~ do Sul. O discurso de V. Ex~ é um alerta que serve a todos
no, o texto integral do Projeto de Reforma Fiscal que está nós, pata que estejamos atentos contra essas medidas sorrasendo coordenado pelo Sr. Ariosvaldo Matos Filho. O proJeto teiras que são fri!qüentemente geradas nos laboratórios da
abrange a sua versão prelimíiiar no dia 2 do corrente mês, tecnocracia brasileira. V. Ex~ começou dizendo muito be-m
que mais essa ameaça para a Educação foi fruto do trabalho
às 14 horas. No art. 2' há <ietalhes desse golpe:
dos tecnocratas. Costuma.:se dizer que o tecnocrata é a contra~
"Nos exercícios financeiros de 1993 e 1994 a União
-fação do técnico. Se fossem técnicos, pessoas que colocam
aplicará~ respectiVamente, 12 e 6%" sobre a receita
realmente os conhecimentos a serviço do homem, e não_ frios
de impostos federais no ensino."
tecnocratas, não estariam engendrando nos_seus laboratórios
mais esse golpe contra a sociedade brasileira. Tudo bem! Estão
_Portanto, no próximo anu, ao invés de 18%, serãO apenas
12% sobre a receita- de impostos federais. No ano seguinte,
ameaçando derrubar a Emenda Calmon. Mas o que é a Emen~
em 1994, esse percentual baixará para 6%.
da Calmon? A Emenda Calmon é, possivelmente, a prioridade
iiiímér(f um do País. Mas isso quem diz não somos nós, ilão
Prossigo a leitura:
é V. Ex• que é o coridutor dessa campanha nacional em favor
"Os Estados, o DiStrito Federal e os Municípíos,
da Educaç~o; quem diz é uma lei, que tem como autor o
17,5%el2,2%"
~~
~
-~
chefe do Executivo brasileiro, Presidente Collo[. Trata~se da
Lei de Diretrizes Orçamentária·s, que o Congresso Nacional
Ao invés de 25% no próririto ano, o perCentual ficaria
vem de aprovar e que foi à sarição presidencial. Com absoluta
reduzido a 17%; ao írivés de 25, erif 1994 haveria uma nova
certeza, o Presidente Collor não _vai vetar aquele dispositivo
~
~
~~
redução para 12,2%.
que coloca a Educação como a prioridade número um, mas
Há mais de duas décadas luto de corpo e alma em favor
·os seus t~cnocratas, não os seus técnicos, ~ssa equipe de tecnode recursos mais substanciais-para a Educação nos três níveis
cratas, sucessores daqueles que relegaram a educação, a saú~
de administração: federal, estãdual e municipal.
de, a segurança do povo e construíram usinas atôinicas~ consNo ano passado, conforme recordei, houve essa tentativa,
truíram a Ferrovia do Aço, esses, hoje, querem derrubar a
que não se concretizou em vh'tude do apelo dramático que
Emenda Calmon. Pois bem, contrariando até a iniciativa do
dirigi ao_ Presidente da República, através do seu Coordenador
Chefe do Executivo se quer derrubar a Emenda Calmrin.
Político, o Senador Jarbas Passarinho, como já salientei. Eu
não esperava que já no ano seguinte ·a tecn-ocraCia tivésse ·Ora, se na situação presente com um perCentual estabelecido'
pelo texto da Constituição de 1988, que é de, no mínimo,
a coragem de propor uma redução crinfinosa:_dos recursos
18%, temos dificuldades imensas em manter a rede escolar
destinados à Educação, que ainda não são suficientes._ tanto
de todos os níveis do País, calcule~se cóm essa rédução crimi~
que, na revisão constitucional do próximo ano pretendo pro~
nqsa, com esa redução drástica, com essa redução absurda.
por um aumento na área federal, do percentual de impostos
-o pior de tudo, Senador João Calmon, se não há Vinculação
para a Educação de 18 para o mínimo de 22 ou 25%, e tentar
para a educação, é que vão gastar no desperdício, nas obras
um aumento, também, na área dos Estados_ e dos Municípios
perdulárias, nas obras adiáveis e até nas obras desnecessárias.
de 25% para 30%. ~
Se a prefeitura ou até mesmo O Governo do Estado não tiver
Na realidade, eu não estaria inovando muito,_ porque
esse piso para a educação, estabelecido na própria Lei Orgâvários Estados da Federação, através das suas COnstituintes,
níca do Município, ou na própria Constituição do Estado,
aprovaram percentuais superiores ao determinadoi_ pelo art.
vão gastar com veículos ~ desperdício, como sempre aconte~
212 da Constituição.- São Paulo, Rio de Janeiro, Mato GiásSo
cer, levantando, outra vez, uma onda de indignaçãO--de santa
do Sul e Piauí, aumentaram os percentuais de 25 para 30%.
ira Coritra esses tecnocratas. Agora, é preciso saber que a
Entretanto, um Estado_da Federação, o Rio Grande do Sul,
responsabilidade vai ser nossa, vai ser do Congresso. Se realaprovou um aumento._mais esp_etacular. De 25%, ito rriínirho
mente o Presidete Fernando Collor de Mello não alterar essa
da receita de impostos estaduais, para 35%, o que representa
proposta dos tecnocratas.
um aumento de 40% sobre o percentual.estabelecido na CotJ_Stituição Federal.
~
~
~
~
- · ~ _ O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello. Fazendo soar a camEu jamais-poderia imaginar que no decorrer do mandato
pãíiihã.f- O tempo-qUe foi concedid-o a V. Ex~ se adia
do Presidente Fernando Collor fosse planejado um outro golpe
esgotado.
tão nefando contra os interesses da Educa.ção e também ferin~
do uma diretriz_do at_ual Chefe da Naç?o, que está tentando
O Sr. MaD.sueto de Lavor- Desculpe-me, Sr-. Presidente,
conseguir um lugar de relevo na história da batalha da Educa~
realmente o meu aparte é longo. Encerrá-lo~ei, devolvendo
çáo neste País, lançando um projeto de construção de 5 mil
a -palavra ao orador, eminente Presidente Áureo Mello. RepiCIAC, projeto agora já reduzido a 3 mil e c_ujo total creio
tO, se Sua Excelência fugir daqueles seus princípios, dos Comque no final do seu mandato será ainda bendnferior,
próinissós que· assUmiu anterióri:n,eP,té, e enviar ao Congre-sso
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex; um apar~
Nacional esse_projeto gerado nos porões da tecnocracia, com~
te?
pete ao Congresso Nacional repeli-lo. Vamos, então, fazer
uma reavaliação; não-vamos discutir aqui essa4questão da
O SR. JOÃO CALMON - Concedo o aparte ao nobre
queda da Emenda Calmon. Vamos discutir a nova Emenda
Senador Mansueto de Lavor.
Calmon, aquela que- vai aumeritài na revis-ão Cõnstitucion~
o· Sr. Mansueto de Lavor- Senador João Cahnon, V. de 93 os_ percentuais para a educa-ção do País. Era o que
Er mais uma vez- vem -à tribuna_ do Senado da República
queria dizer, agradecendo e parabenizando-o mais uma ve;z:
para tratar daquilo que é fundamental, condição sine qua
pela sua intervenção.
non para o Brasil sair do atraso do .de~envolvimento, da falta
O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex• um aparte?
de perspectiva para o bem~estar do seu povo, para um estágio
SOS
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O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex•
Antes de conceder o aparte ao nobre Senado_r José Fogaça

gostaria de acrescentar um detalhe que me parece importante.
Esse plano que foi gerado no Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, nem sequer inclui a opinião do atual
titular da Pasta_ da _Educação. Ontem, visitei o-Ministro José

Goldemberg, que me declarou não ter sido ainda consultado
sobre ess_a tentativa nef3nda de reduzir drasticamente os percentuais destinados à educação em.l993 e _em 1994. Quando
cheguei ao meu gabinete, após a minha audiência com o Ministro da Educação, que é o mestre dos_ mestres, é utila figura
exponencial da educação neste País, ex-reitor da maior universidade deste País e merecedor do nosso apreço, da nossa
admiração, enviei a S. Ex' um fax da página 6 da Gazeta
mercantil de ontem que publica o texto integral do projeto.
Estou absolutamente certo d~ que o_ Presidente Fernando
Collor de MeUo vai agir, -em -relação a esse nefandQ projeto
dos tecnocratas do Ministério da Economia, como agiu em
relação a uma tentativa de golpe no bojo do chamado Emendão.
Passo a ler poucas linhas de um rel_atório do Trib_unal
de Contas, de autoria do Ministro Paulo Affonso Martins
de Oliveira, que foi Secretario-Geral da Mesa da Câmara
dos Deputados, citando um outro detalhe que me parece tenebroso. Na hora em que os tecnocratas estão planejando um
golpe nefando contra a educação, afirma o Dr. Paulo Affonso:
"Despesas com publicidade e propaganda ofidal.
Analisando-se os balanços_ e as demonsJrações contábeis da Administração Pública Fedet:íil, no _nível. de
execução- da despesa por natureza, observa-se, em ter·
mos de despesas correntes, que, em 1990; os gastos
do Goveriio Federal com publicidade e propaganda
oficial, na administração direta, autarquias, empreSas
públicas, fundações e fundos especiais, atingiram 2;1
bilhões de cruzeiros. Em 1991, foram gastos 24,9 bilhões de cruzeiros."
Acrescenta o Ministro:
,
· _
_
Comparando~se a despesa realizada entre 1990 e
1991, verifica-se que houve ·um acféSCiiDO nominal de
1.054% em propaganda oficial. Deflacionando-se, todavia, tais valores pelo INPC áCumulado· em 1991, observa-se um crescimento real desses gastos em publicidade e propaganda oficial da ordem de 100,8%."
Ül!ÇO, agora, o aparte do eminente Senador Jo.sé__Fogaça.
O Sr. José Fogaça -Senador João Calmon, V. Ex• representa o Estado do Espírito Santo e ainda tem capacidade
de indignação contra esse tipo de atitude que agora se vê
originária da proposta tecnocrática do Ministério da Economia_ Felizmente·, V. Ex• existe e felizmente o Congresso tem
em V. Ex~ o porta-voz da educação e doS interesses do povo
deste País. FicQme perguntando, Senador João Calmon, onde
está a lógica e a- coerência do _discurso" liberal que norteia,
que orienta o atual Governo. O Seriador_ Mansueto .de Lavor,
com as pala~ras adequadas, já fez o protesto veemente que
o nosso Pa_rhdo faz contra esse tipo de proposta. Vou apenas
fazer uma mdagação. O Governo disse que é preciso enxugar
o Estado, que é preciso reduzir o déficit gerado pelas empresas
es~a~s._ Portanto, é ·preciSo livrar-se -das_ empresas estatais,
pnvatrzando-as. Digo até que votãmos, no Plano _Collor I,
pela ~rivatização, -~videntemente com os reguardos que ali
se faztam necessános. Mas entendemos que a privatização
pode ser uma boa estratégica para garantir a redução do déficit
estatal. Disse, por outro lado, que é preciso liberara econo-
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mia, abrir a economia, para que o nosso País se modernize.
!fá todo um discurso liberal que vem sendo utilizado pelo
Gove!llo e por aqueles que apóiam essa política, rio sentido
de que devamos reduzir o déficit estatal, reduzir os gastos
inconseqüentes, os gastos improdutivos do Es_tado.___ E esse
discurso é sempre acompanhado da s_eguinte argumentação:
. ? Estado tem que deixar de ser Estado empresário, porque
Estado_ tem que cuidar de coisas básicaS; COmO saúde, educação, justiça etc. É Sempre esse o discurso que norteia o pensamento liberal. E a orientaçao do pensamento liberal tem sido
__ essa. O ~stado t!!m que gastar menos com a produção de
aço, por exemplo, para poder gastar mais com educação. Não
é o que se tem dito? Não é o que se tem afirmado? Pois
bem, aprovamos, por exemplo, a privatização da USIMINAS;
aprov~mos o programa de privatização do governo, justamente, Senador João Calmon, porque nos foi assegurado que
estava vinculado a isso o fato de que, ao reduzir o peso do
Estado, estavam se liberando recursos para o essencial. E
o que é o essencial? Fundamental e primordialmente, a educa~
ção. Não dá para entender, Senador João Calmo_n, quando
se vendem empreSas estatais, privatiza-se, defende-_se o enxugamento dã máquina estatal, defende-se a_ diminuição. d.o Estado, -defende-se a redução de gastos e, ao mesmo tempo, propõe-se extinguir a viiú:ulação dos investimentOs em ed\lcação
a um determinado patamar: os 18% conStantes ria atual Coost~tuição Federal, produto da luta intensa e histórica que V.
Ex' desenvolveu. Há uma contradição inaceitável nisso. Estamos dispostos. realmente, a reduzir a forma absolutamente
irrespoiü;~V-el OOriio sãó.feitos os gastos estatais; estamos dispostós a reduzir os gastos inconse(Jüêil tes. Mas;- :muito a:o
contrário do que pensa essa comissãó que propôs a reforma
fiscal, queremoS ampliar os investimentos em educação. E_stão
equivocados! .Para nós, refórma fiscals_ignifica gastar menos
com o que é iri:IJ)rádutivo e o que não é próprio da esfera
estatal, para poder gastar mais, de forma profícua e frutífera,
com educação. V._ Ex~ fere o ponto essencial; fere aquilo que
e absolutam~nte eStratégiCõ e central das nossas preocupações
neste· momento. Não vamos abrir mão do que já foi cOnQuistado; muito ao contrário, vamos intensificar a luta para ampliar
os gastos com educação, e baseados no argumento liberal
vigente hoj_e de que se reduz o tamanho do Estado_ pal-a poder
gastar mais com educação. É o-que Vamos fazer, Senador.
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex•, Senador
José Fogaça, o aparte que tanto enriquece este meu modesto
pronunciamento.
GoStãria de destacar que a primeira notícia desse golpe
foi divulgada no dia 3 pelo Jornal do Brasil. No dia seguinte,
c;iia 4, a notícia foi publicada, -com maiores detalhes, pelo
Jornal da Tarde, vespertino de O Estado de S. Paulo.
___ _ Não ouvi~ nobre __ Senador José Fogaça e demais nobres
Senadores, até agora, entre õ diã. 3 e o dia 8, uma só manííes-tação de entidades, que merecem todo o nosso respeito e
admiração pela sua combatividade, eu diria, Pela sua vigilância
indormida -embora desta vez, ao que parece, tenha havido
um cochilo - de entidades como o Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras, a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, a União Nacional de Estudantes
a Federação de Servidores da Educação- FASUBRA. Toda~
essas entidades deveriam, já no dia 3, ter iniciãdo uma mobilização para que esse golpe nefando conra a educação não
se concretizasse.
_Renovo a niinha convicção de_Que o Presidente FemaÓdo
Cóllor vai_ agir como no episódio anterior: -Pãra isso é neces-
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sária- uma mobilização de todos os segmentos interessados
na educação ou até outras palavras, a mobilizaçáO de- tõda
a sociedade brasileira, para que recursos -destinados à educação sejam sempre ampliados e não reduzidos.
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V.-Ex~ um aparte?
O SR. JOÃO CALMON -Com o maior prazer concedo
o aparte ao nobre Senador Esperidião Amin. Será -o último
aparte.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello. Fazendo soara campainha.)- Nobre Senador João Calmon, V. Ex• é reconhecidamente um orador que quando assoma à tribuna tem justificadas razões. Apenas quero lembrar que o tempo de V. Ex~
ultrapassou cerca de 27 minutos. Recorriendo ao _se_u aparteante que use o tempo bastante exíguo para que possamos
concluir o discurso de V. Ex~, que é de rara beleza.
O SR. JOÃO CALMON - Obrigado pela generosid.ade
de V. Ex', embora ainda ontem este Plenário tenha se encantado_ com um discurso que durou três ho_ra_s. _Por mais de
uma vez tenho ouvido, aqui, discurs_os__ sempre magnifícos,
com duração até de uma hora. Como V. Ex• tem ,um.a generosidade amazónica, acredito que vai se-r talnbém liberal em
relação a um debate sobre educação que é, sem dúvida nenhuma, o problema mais importante -deste e de qualquer País.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - Reconheço isso,
Senador.
O SR. JOÃO CALMON - Concedo o ·aparte ao nobre
Senador Esperidião Amin e, em seguida, ao -nobre Senador
Nelson Carneiro:
O SR. Esperidião Amin- Nobre Senador João Calmon,
eu, também, havia solicitado um aparte a V. E~. mas, evidentemente, cedo a minha vez__ para o nobre Senador Nelson
Caril.eírO, habilitando-me para ser o segundo inscrito.
O SR. JOÃO CALMON - É uma justa homenagem
- -- - - - ao admirável Senador Nelson Carneiro.
0 Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador, V,. E-Jii:' a,Çaba
de se referir àquelas entidades que, desde o primeirO-inoinento, deveriam manifestar o seu repúdio a essa notícia divulgada
pelos jornais-. Mas, certamente. eles queriam prestar uma homenagem a V.' Ex\ para que fosse o primeiro a piotestar
nesta Casa e, através-dela, perante a Nação, contra essa notícia
estapafúrdia, que colide com tudo o que se tem dito de que
o problema número um para o Governo e paríca· socie-dade
é a educação. No momento em que se sugere um projeto
em que a educação, ao invés de ter ampliados os seus recursos
os vê diniiriuidos, evidentemente que essas entidades esperavam ·que o Líder da educação, neste País- V. Ex~- fOsse
o primeiro a proclamar e, dessa tribuna espalhasse a Suà palavra, o seu protesto, por todo o País, despertando, não só
os estudantes mas, também, os reitores e os professoreS e,
certamente, a sociedade civil. De modo que foi"Urili homenagem a V. ex~ e não um esquecimento.
O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Ex•, nobre
Senador Nelson Carneiro, a sua generosidade e ess.e_ toque
sutil de malícia, quando se refere à falta - por enquanto,
pelo menos - da mobilização de todos_ os segmentos vinculados à causa da educação, em defesa desses percentuais que
não devem ser reduzidos, mas aumentados substancialmente
Ouço, agora, com o maior prazer, o aparte d<' __ :;~
Senador Esperidião Amin.
-
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O Sr. Espericfião Amin -Prezado Senador João Calmon,
congratulO-me comigo mesmo por estar falando logo depois
do aparte do Senador Nelson Carneiro, que i"eSU.triiu a manifestação de solidariedade_ que desejo expressar nessa ocasião,
também. Não acredito, Senador João Calmon, que o Governo, que o PreSidente da República encaminhe, transforme
em projeto e em proposta oficial do Governo o que V. Ex~
eStá a d~nunciar; não acredito. Não posso acreditar e não
quero acreditar. E se por acaso essa des.dita ocorrer _quero,
d~sde j~. perfilar-me com V. E~ para defender, não os percentuais da educação, mas para defender o Brasil, defendendo,
sob a sua liderança, a educação. Sinteticamente, esta é a manifestação de solidariedade muito sincera que desejo, neste momento, expressar, ressaltando, contudo, principalmente inspirado por S. Tomé - padroeiro do dia em que nasci -, que
não acredito. Só acreditarei se _o projeto vier para cá, com
a chancela do Presidente da República. Decepcíonar-me-ei
rnuito, mas aí acreditarei. Por ora, prefiro não ·acreditar e
me solidarizar com V. Ex\ comprometendo-me a participar
de tudo aquilo que V. Ex" vem fazendo em defesa do Brasil,
ou seja, defendendo a educação.
O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex'
Devo apenas lembrar que já mari.ifestei a minha prOfunda
convicção de que o Presidente Collor vai torpedar essa nefanda
tentativa da tecnocracia do seu gOverno contra os interesses
da educaçã-o. Devo encerrar este pronunciamento, que se prolonga um pouco graças à genero-sidade inexcedível do Presidente Aureo Mello, para lamentar, novamente, que na hora
de ser tomada uma decisão pelo Governo Federal que afeta
gravemente a á~ea da educação, ainda não tenha sido dada
a- ineD.or satisfação ao titular dessa pasta.
O Ministro José Goldemberg não havia tomado conhecimento desse plano preliminar que já estava concluído-, iitc1usive publicado na imprensa, iniciã.Imente com um registro destacado no Jornal do Brasil e outro, a que já aludi, no Jornal
da Tarde. Creio que o admirável Ministro José Goldemberg
não marecia essa desconsideração, não do Presidente da Repú- blica, mas da área· do Ministério da Economia, Fazenda e
_Planejamento, porque o atual titular da Pasta da Educação,
aO contrário de alguns dos seus antecessores, é um homem
ligado profundamente à causa da educação e uão merecia
ser vítima de unia desconsideração -tão lamentável.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Calmon, o Sr. Lavosierr Maia, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da Presidência; que é ocupada pelo Sr. Áureo Mello.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisfei:" Maia.
O SR. LAVOISIER MAIA (P))T- RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Sr$. Senador"es, antes de abordar o assunto do tema que agora
vou novamente denunciar_à Nação, quero, Senador João Cal~
~{!_n, prestar minha solidariedade a V. Ex~, nessa hora em
que faz seu veemente protesto contra mais um eQüívoCQ dos
tecnocratas do Governo Federal.
Anuncia..:se que, para baixar a inflação, tem que haver
um ajuste fiscal. Isso é um milagre. Dizem que só através
do ajuste fiscal é que teremos condições de reduzir o índice
inflacioilário: Mas do _jeito que está colocado esse projeto
de ajuste fiscal, não temos condições -e dígo como o Senador
Esperidião Amin --de receber o referido projeto. Portant~
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minha solidariedade a V. EX! nessa h_o~a tão irnport~nte para
Se a Prefeitura do Arraial do Cabo não suspender seu
o BraSil.
Plano Diretor, os_ compradores da Álcalis ficarão 9e posse
Srs. Senadores, o Brasil viVe hoj~ uma das maiores crises
dos terrenos até o ano2004,-natu!almente explorando-os como
políticas de toda a sua história republicana. Diariamente, a
bem entenderem, na especulação imobiliária.
imprensa nacional publica novas denúncias de malversação _
4- na c;ompra destas empresas. poderão os adquirente
dos recursos públicos por amigos do Pre_sidente Collor ou
usar todo tipo de moeda podre, como vem acontecendo com
dos seus auxiliares mais_íntiriiOS-.-A credibilidade do Governo
outros processos de privatiz3ção. se desmorona com sérias repercussões em vários setoi'es da
A Sr Ji;inia Marise - V. Ex~ me permite um aparte,
economia naciOnal.
. __ . .. .
_- nobre Senador?
Mesmo assim, ardilosamente, funcionáfios·· ao Govemo
O SR- LAVOISIER MAIA -Pois não, ilustre Senadora
tentam levar avante o programa de privatização, aproveitan~
Júnia Marise.
do-se da confusão reinante para fazer as suas espertezas.__ _
Em pronunciamento que fizemos da trib.una. desta Ca~a.
A Sr JúniaMarise-Nobre Senador, já no meu gabinete,
no dia 14 de maio próximo passado, denunciamos a "tramóia"
quando V. Ex~ iniciava o seu pronUriciãmento, imediatamente
que se arquitetou na privatização das estatais Álcalis, situada
vim a este PlenáriO, porque considero não apenas oportuna
no Arraial do Cabo (RJ) e a alcanorte, localizad~~.f!l Macau,
a manifeStação de V. E~. mas sobretudo de grande imporRio Grande do Norte. A Álcalis é a única en\ptesã que fabrica
tância neste morriént.O. Quando V. EX~ questiona, e com muita
barrilha no Brasil, produto imprescindível à indústria do_vi~ro.
razão, os métodos praticados pelo Governo Federal, pelo BNO leilão de privatização destas empresas estava previsto
DES nesse programa de' desestatização a _que_ se propôs o
para o dia 30 de junho próximo passado. Mas, por causa
Gõveino, e da privatização áas estatais tiõ DOSso País. logo
de uma liminar, foi adiado.
no início da sua implantaÇão; mi Co~iSsão de Constituição,
Analisando o Edital de privatização, chamamos a atenção
Justiça e Cidadania·e neste plenáriO; ql.iaildo eles elegeram
do Governo F~deral para alguns aspectos escabrosos desta
a Usiminas como a primeira empreS~:ú!Sfáfal a ser privatizada
negociação.
_ - _ _
--no" nOSso País, riós já denunciávãin:'oS, nobre Senador. os com1 - o preço mínimo estabelecido para o leilão das duas
ponentes de irregularidades com que foram loteados o -~r~
empresas foi 80 milhões de dólares.
.
cesso de privatização: E rirri deles~ o- rnrus- gritante~ õ :ntals
Ora de acordo com o ex-Presidente da Petroquisa, emgrave, que já foi objeto, nesta Casa do Senado da República,
presa detentora de 92% das ações da Álcalis, Dr. Robert~
de vários pronunciamentos de vários Senador_e~_. argüindo,
Thimóteo da Costa, só os-2.100 hectares que a Álcahs possut
por exemplo, a questão do pagamento através das chamadas
em Cabo Frio valem 400 milhões de dólares. (Jornal da Tarde,
moedas podres, das chamadas TJ?A, qUe todo~ sabemos que
29 de abril de 1992).
.
_.. ..
. .
há alguns meses muita gerite _saiu correndo atrás, tentando
Comparando esses dados, podemos concluir quão difecomprar pela décima parte do preço real, para fazer com
rente é o preço_ mínimo determ!nado pelo Edital e o valor ·isso o seu caixa, para entrar na compra das ações de privatide uma parte do património da Alcalis.
zação das estatais. Questioi:J.áva"mós o crirhe que s~ estava
Estima-se que a Álcalis - fábrica e património total COmetendo contra o património da União, o -património do
vale cerca de 1 bilhão de dólares.
.
povo brasileiro. E V. EX' que chega aqui hoje para trazer,
2- por sua vez, a Petrobrás avaliou o preço da Alcanorte,
não apenas a sua preocupação, mas, sobretud_o, uma denúncia
no Rio Grande do Norte, em 126 milhões de dólares. No
com relação aos critérios âe privatização da Alcalis e da Alcaentanto, na reunião que o BNDES promoveu no mês pasSado
norte. Por isso, nobre Senador Lavoisier Maia, mats uma
com a Bancada norte-rio-grandense, a Alcanorte estava avavez estamos certos de que a voz que deu início no primeiro
liada, apenas, em 10 milhões. de dólares. A dívida desta empremomento do Programa de Desest~tização e_do Programa de
sa reQresenta apenas 9% do seu valor.
- PrivatizaçãO, com ·as manifetações pos:tefiores de vários SenaE importante salientar que·õ preço mínimo de 80 milhões dores, nós temos a certeza de que mais uma vez o povo braside dólares, estabelecido pelo edital de privatização, é para
leiro assiste de maneira até patri6tica, porque resistindo os
as duas empresas: Álcalis e Alcanorte. _ _
trabalhadores estão, resistindo a sociedade está, mas, na ver3 -O BNB e o BNDES, principajs credores destas emdade, o caixeiro- viajante dõ BNDES não tem dadº_ ouvidos
presas, asseguram aos adquirentes da Alcalis e da Alcanorte
às manifestações da sociedade_ brasileira. _quer a todo custo
um refinanciamento nas seguintes condições:
CuinJ>rii' a sua: meta e o seu Programa de Privatização, entrea) prazo d_e_lQ anos, com 2 de carência;
gando as empresas estatais, este património do povo, permib) taxa de juros de 9% ao ano;
. tindo que _se pague apenas 50% e deixando o restante para
c) correção pela TR.
ser_ pago no ano 2004. Quein. hoje neste País ~?quire~- ui?_a
O que aconteceu até agoia?
casa de três ou quatro cómodos para pagar nas ctrcunstanc~as
1 - pela Resolução n' 62, de 9 de junho de 1992, publicomo está sendo feito o_ Programa de Desastização? Com
cada no_ Diário Oficial da União, de 22 de junho, o BNDES -esta. interrogação é que nós queríainos aproveitar a oportufez algumas alterações no Edital de Privatização.
.
nidade do pronunciamento de V ... _Ex~ para cumprimentar e,
2- aumentou o preço mínimo por ação de Cr$12,69 para
acima de tudo, mais uma vez, coufitmÇtr o nosso de.sçncanto
Cr$13,10 (treze cruzeiros e dez centavOs):
e a nossa preocupaçãO diante de- tantas arbitrariedades que
estão sendo praticadas por aqueles que chegam ao poder,
3-determinou que os_adquirentes pagarão, agoraassumem funções de importância -e- ã.cham que, a partir desse
vejam bem~ Srs. Senadores -somente .59% do valor resultante do leilão: os 41% restantes só serão pagos no ano 2004, ~momento, são os donos do PaíS e, mais do que isso, usurpando
o- patrixhôn:io do nosso povo, como se iSso rião representasse
no próximo século, caso a Prefeitura do Arraial do Cabo,
para a história desta Nação um momento tão impatri6tico,
até lá, supenda o seu Plano Diretor, que abrange os terrenos
como este que estamos vivendo.
da Álcalis- como disse, 2.100 hectares.
.
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O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, nobre Senadora Júnia Marise. V. Ex•, com este aparte, valoriza o
meu pronunciamento nesta hora. O Estado de V. Ex~ também
já sofreu com esse proé·esso de privatização que não estamos
aceitando. A privatização não vem para beneficiar,- Vem para
prejudicar, através de métodos escusos. O que está acontecendo com a Álcalís e com a Alcanorte é muito sério. A
sociedade brasileira, os políticos de todos os Estados, não
somente do Rio Grande do Norte e do Rio de Jan~iro, devem
ficar atentos para não serem atingidos por esse processo escuso, condenado e condenável pela sociedade brasileira.
Muito obrigado a V. Ex• por esse importante aparte.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Lavoisier Maia?
O SR, LAVOISIER MAIA- Pois não, ilustre Senador
Nelson Carneiro, é um prazer muito grande.
O Sr. Nelson Carneiro --Nobre_Se_nador, V. Ex~ está
demonstrando que não só a moeda é podre; a-privatiZaÇãOtambém é podre. Porque não se_ compreende que se vá entreM
gar um património como o da Álcalis e da Alcanorte a terceiras
pessoas, recebendo ~penas 51% de um preço vil e o resto
para receber no ano de 2004. Quem sabe se no ano de 2004
não virá outro que prolongue até- ó ano âe 2020, para estar
de acordo com o que se está estudando neste país, que é:
o que será o Brasil no .ano 2020? O priricipal é que, além
disso, nós vamos transferir para uma empresa o uso da barrilha, da produção da barrilha; a única empresa que produz
barilha e aproveita essa barrilha no País. Será issO constitucional? Esta é a pergunta ã. fazer. Se é um património naCiorial,
vamos transferir a: quem? Será que não haverá aí o-que aconteceu na Mafersa, que foi vendida por 50 milhões de _dólares
e em leilão, que foi muitaS Vezes ·mais do que o preço anunciado? E nove meses depois, já está Se anunciarido nos jo1.11ais
que vai ser revendida a firmas estrangeiras por 100 milhões
de dólares. Quem garantirá que essa empresa, amanhã, continuará nas mãos dos brasileiros? Será transferida~_ quem sabe,
para capital estrangeiro. Que_m sabe se não é uma operãção
triangular, onde os brasileiros comprarão hoje mas não ficarão
obrigados nem a manter sob o património nacional esses bens'?
Vão ser transferidos, ainanhã, diretamente aos- estrangeiros,
que pagam mais e que, certamente, já fornecem os fecti.rSbs
para que se faça isso. De moõo _que não é apenas a moeda
que é podre. Podre é a privatização. A privatizaÇão dessas
empresas é uma atitude impatriótica, como teni sfdo impatriótica a atitude deste Governo, e~ outras privatizações. - O SR. LAVOISIER. MAIA - Muito obrigado, ilustre
Senador Nelson Carneiro.
_
_
·
V. EX' tem total razão quando diz que podre não é so~en
te a moeda. O processo de privatização tatUbém o é, por
fatos, pelos editais públicos, por tudo que está acontecendo.
9 patrimônio nacional sua~o, que pert~nce ao po~o, está
sendo entregue a interesse escusas de particulares, e nao sa~e;
mos como será o futUro. V. EX' tem razão, e·o meu pronunCiamento fica mais enriquecido ainda com seu aparte.
'
Continuo, Sr. Presidente.
Portanto, como se não bastasse o preço vil dessas empresas estatais, US$ 80 milhões, os compradores ainda terão a
vantagem de pagar ~omente 59% na hora do lance_,_dQ !!_!remate, com moedas podres, restando 41% para o ano 2004.
Isso como costuma dizer o jornalista Bóris Casoy, é uma
vergonh~! É uma grande vergonha para o Brasil os dias em
que estamos vivendo.
-·
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Temos todos os representantes do povo, dos homens que
defendem o Governo, o Presidente Collor, que dar explicações. Por que o Governo está cada_vez en:ando mais? _ Há
pouco, o Senador João Calmon disse, cqm~_oda a sua"in_d_ign~
ção, que os índices para a educação foram redu~dos de 25%
para 18% e pata 12% para o ano que vem:
Isso é uma vergonha nacionaL
Temos que reconhecer, e_ é lamentável que não esteja
neste plenário nem o Líder, nem o Vice-Líder do Governo,
para dar as explicações que nós todos desejamos.
O Sr. Nelson Carneiro- É porque não tem explicações
a dar. Não tem coin.o explicar. De modo_ que é melhor o
_silêncio.
O SR. LÁVOISIER MAIA -É verdade.
Mas leilão da ÁLCALIS/ALCANORTE ia acontecer
no dia 30 de junho, como estava previsto.
Entretanto, não aconteceu, não obstante os esforços her~
cúleos enviados pelo Presidente do BNDES, Dr. Eduardo
Modiano, por causa da Ação Popular n' 92.0041698-5, de
autoria dos Srs. Francisco José Rosa e Giulio Antonio Tolla.
-- ·Alegam eles as se~intes razões:
1 - a Álcalis é a única ·empresa que industrializa a barrilha, matéria-prima para fabricação de vidro e indispensável
a vários segmentos industriais estratégicos;
2 - tem 21 milhões de metros quadrados de património,
do qual 50% com restrição de uso, como área tombada, proteção ambiental e sítios arqueológicos;
3- sua privatização abre o seu património à especulação
- _ - -imobiliária;
- _:4-além de contrariar a Lei n' 8.031, de 1990, a privatização da Álcalis é inconstitucio·n~; "i>-oi-qlle se trata de uma
indústria que explora lavras de calcário, infringindo os arts.
176 e 177 da Constituição Federal de 1988, principalmente
no que diz respéito ao monopólio da União sobre o mesmo.
. · Essa liminar foi acatada pela Dra. Salete Maria Polila
Maccalóz, Juíza Federal da 7• Vara do Rio de Janeiro.
Por causa dessa liminar, o Jornal do Brasil de hoje noticia
que o BNDES vai Publicar um novo edital para modificar
as regras do leilão de privatização da Álcalis. Diz o jornal
que a principal mudança será em relação ao preço mínimo,
que não sabemos ainda qual será.
Ainda na imprensa carioca, o Jornal do Commércio de
hoje diz: "Guerra judicial C«?~tra ~ Álcalis. A. privatização
da Companhia Nacional de Alcalis, cujo leilão foi suspenso
na última terça-feira por decisão -judicial, ficou complicada
com a entrã.âa ontem, na Justiça Federal do Rio de Jarleiro,
de 21 açõesco~tra a_'f&tatização _da empresa. E~!_ão, é a Justiça.
É preciso, agora, que os homens públicos pressionem para
que essa imoralidade não vá avante. O que faço agora? A
minha obrigação. Da mesma forma que o Senador Neslon
Carneiro, que, conscientemente, através de sua experiêricia
de longos anos, com uma vida pública limpa, a sua palavra
é acatada e respeitada em todo o território nãcion-al, não
some-nte no Rio de JaneirO; inclusive, há a Senadora Júnia
Marise, que é uma.autoridade e que defende com muita co~
ciência essa causa. Esse processo está errado. Mas, o Presidente da República não vê esses erros, e nós est_;~.mos aqui
para denuncià-los. _
_Quero dizer a V. Ex"' que, enquanto o Desembargador
PaUlo Barata não der a sua decisão final, cassando ou não
aJiminar, o· leilão bontiiniará suspenso.
O Sr. Onofre Quinan- V. Ex• me permite um aparte?

o
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Ouço o nobre Senador

Onofre Quinam.

O Sr. ODofre Quinan- Nobre Senador Lavo~sie-r h:faia,
o pronuncimaento de V. EX', alertando o Senado, é altamente
patriótico, porque o processo de priVatização :...__ talvez eu
não tenha condição de discuti:.to com a devida profundidade
-está sendo feito de forma totalmente lesivã aos interesses
brasileiros, acho que nenhum membro deste Congress_o- tem
dúvidas sobre isso. Portanto, quero cumprimentar V. Ex~ pela
colocação que faz e gostaria, nesta oportunidade, de fazer

um apelo ao Congresso para que as autoridades, nesta circunstância ·difícil por que passa a sociedade brasileira, suSpenda,
pelo menos temporariamente, toda privatização que está programada. Acho que, no momento, o Brasil não _tem clima
suficiente para COlocar à venda nenhuma das empresas, seja
de economia mista oU: totalmente estatal. É est~__ o aparte
que desejava dar a V. EX'
O SR. LAVOISIER MAJA - Muito ob.rigado, Senador
Onfore Quinan. O aparte de V. Ex~ é muito importante.V. E~, que representa o grande e importante Estado vizinho,
também está revoltado com essas irregularidades que estão
ocorrendo~ Sua colocação coincide com o que acabo de expor.
Também digo que não há seriedade nesse processo de privatização. Aliás, comO-tenho dito, isto não é -Iirivatização, mas
a doação do património do sofrido povo brasileiro dos "amigos
do rei". Essa é que é verdade. Não se dilapida o património
público apenas rezando pela cartilha de um PC. Não se pode
fazer isso! Com isso não podemos concnrdar. Subavaliar empresas estatais para facilitar a sua doação aos amigos do Governo é uma atitude tão criminosa e tão detestável quanto
a do superfaturamento.
Isso é inconcebível! Isso m_e revolta, como a_ todos os
homens de bem ·neste País.. Diante da crise política em que
vivemos, seria de bom alvitre que o Governo suspendesse
o programa de privatização, até que a Comissão Parlamentar
de Inquérito que investiga a vida dos empresários, dos PC
da vida deste Brasil, concluísse _os seus trabalhos.
Cremos que, no momento, falta ao Governo Collor_ a
credibilidade necessária para continuar executando esse pro~
grama. V. E~ tem razão, Senador Onofre Quin~l]., quartdo
diz que temos que suspender o programa de privatização.
O Estado brasileiro não é elefante que deva ser simploriamente enxotado da vida nacional. Se continuar faltando seriedade ao processo_ de privatização, este pOderá ser inais Um
engodo criado por este Governo.
Muito obrigado, Sr. Piesidente e Srs. Senãdõies-:-
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Senhor Presidente:
----Requeiro a Vossa EXóelênciã, cOm base no <irt. 50, §
29 , da Constituição Federal e do art. 216. inciso 1, ôo Regimento Interno, que seja solicitado a Sua Excelência o Ministro
Marcílio Marques Moretra qo.e nos preste os segUintes informes.:
1) O Jornal do Brasil de hoje da como manchete de
capa o segufhte: "Receita Federal investiga deputados". É
verdadeira a notícia ali estampada? Se for verdadeiro, quais
os Deputados que estão sendo investigados? Qual o critério
para essa investigação? Como a Receita Federal chegou a
esses nomes? Porque só Deputados?
A imprensa, em suas especulações, levanta a hipótese
de que essa investigação está ligada a existência e aos trabalhos
da CPI do Sr. Paulo César Farias.
--- -Se iSto foi" verdadeiro, estamos diante de algo muito grave, ou seja. o Governo Federal responde com uma retaliação
inaceitável ao trabalho da CPI, e por conseqüência, do Conê"~~so Nacional. __ _
É evidente que ninguém é contrário ao levantamento
e investigações na vida fiscal de detentores de mandato. Mas
é ·e-stra-nliõ~ riiuito estranho, que essa possibílidade só se verifique ne_ste exato momento dando a impressão clara e nada
sutil, de _que se procura intimidar deputados e senadores,
CPI e o próprio Ccingrésso.
- Sala das Sessões, 8 de julho de !992. -,Senador Nelsón
Wedekin.
(A Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O requerimento
lido será despachado à Mesa para deliberação, nos termos
do inc;is_o III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, :r:equerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 498, DE 1992
S_enhor Presidente,
RequeirO. na forma regimental, a transcrição nos anais
do Senado Federal, do artigo publicado no jornal O Estado
de S. Paulo, edição de hoje, 8-7-92, de autoria do analista
político Jarbas Holanda, intitulado: O "Fora Collor" e as
reformas.
Sala das Sessões, 8 de julho de 1992. ~Senador José
Eduardo~

(À Comissão Diretorci.)
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- De aco,do com
COMPARECEM MAISOSSRS. SENADORES:o art. 210, § 19 , do Regimento Interno, o requerim~nto será
Aifredo Campos - Amir Lando - Carlos De'Carli -'- - submetido ao exame da Comissão Diretora.
Eduardo Suplicy - Hugo Napoleão - Humberto Lucena
_Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
- Josaphat Marinho - José Sarney - Louremberg Nunes
l9_Secretário. Rocha- Marco Maciel- Odacir Soares.__ _ --- ·
São lidos os seguintes
O SR. PRESIDENTE (Aureo Melo) - Sobre a mesa,
REQUERIMENTO N• 499, DE 1992
requerimento que será lido pelo Sr. 19 SecretáriO.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 497, DE 1992 _
Solicita que o Ministro Marcílio Marques Mqreira. da
Economia e Planejamcnto,_inrorrne sObre nõtfci<~K:ve'iculac;ias
pela imprensa de que a Receita Federal estaria investigando
deputados.

Nos termos do art. 397, I, do Regimento Interno, requeiro
a convocação de Sua Excelência o 'Senhor Ministro de Estado
do Trabalho e da Administração, JOÃO MELLÃO NETO, a ftin de que, perante o Plenário, preste- iilfrirmações sobre
a anunciada extinção do Fundo· d_e_ Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS.,. sob o argumento de que é precisO reduzir
as despesas de pessoal das empresas.
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o anúncio-de tal medida fo~l feria-atraVéS d€:--déCiaraç-ôe_s
de técnicas da área econômica do_Governo Feçleral e estari~
inserida no bojo da RefOrma Fiscal a ser envíada par·a apreciação do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 8 de julho de 1992. --:-SenadorGaribaldi
Alves Filho.
REQUERIMENTO N• SOO, DE. 1992
Requeiro, nos termos do art. 50, da COnstituiç~o Federal,
combinado com o art._397, do Regimento Interno do Senado
Federal, seja convocado o Sr. Ministro d_a Aç~o So~ial para
prestar perante o plenário desta Casa, as s·egmntes mforma_ções:
1. Quais os municípios que serão beneficiados neste
exercício, tendo em vista_ a liberação pelo Banco Interamericano de DesenvolvimentQdos_ recursos para o Prosege?
2. Quajs foram _os '}.72- ptojetos selecionados por cs~~
Ministério, conforme declaraçãO do Sr. Ministro publicada
em 30·5-92 na Gazeta Mercantil, pág. 3?
3T Qual o critério adotado por esse Ministério para a
escolha dos Municípios e projetas referidos nas questões aifte~
riores? Foram consideradas relações de custo e benefí_cio social? Em caso afirmativo~ relacfollar os ITftmicípios com ares~
pectiva_justificativa.
-· ·
.
_ -- _
· ·
4. Discriminar os orçamentos esttmados para cada projeto, explicando a planilha de quantidades e preços unitários
de cada um.
5.. Caso algum dentre esses 272 projetes já esteja liCitado informar a empresa vencedora.
_ .
' 6. Explicar as possfVeis falhas existentes no edital apon~
tadas pelo Senhor GOvernador do Estado do Paraná~ Dr.
Roberto Requiãó, conforme documento aneXQ.
Justificação
Considerando o pronunciamento (eito pelo Senhor Presidente da República, no final de maio último~ atraVés d~ q~al
anunciou a liberação de aproximadamente US$500 mdhoes
para obras de saneamento em todo o País;
- .
Considerando que esses recursos encontram~se dentro
do Programa de Ação Social em Saneamento (PROSEGE),
do MiniStério da Ação_ Social, e destinam-se à construçãl)
de redes de esgoto, estações de tratamento_~ ligaçõe~ d9mi~
ciliares;
-_ ~ __
Considerando as denúncias veiculada_s-nã-iinprensa sobré
a manipulação de concorrências a_través de editais diri_gidos
e conforme documento encaminhado ao Minis,tro da Ação
Social pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Paraná, Dr. Roberto Requião~ Onde V"ãriã"s Talhas são apon- tadas no edital que regerá as concorrências;
E considerando que saneamento básico é umà das grandes
carências do País, é necessário que obtenhamQs tais informações, uma vez que o Senado F e d eral congrega represen t ~n t es
de todas as unidades da Federação, que reúnem as condições
de avaliação das prioridades de suas regiões~
_ -·-·-----Brasília, 8 de julho de 1992.- Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Os requerimentos
lidos serão publicados e incluídos, oportunamente, na Or~em_
do Dia, nos termos do.art. 255, item II, n~ 9,-do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19
Se_çretáfió. -- -

II!_.
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É lido o seguipte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 103, DE 1992
- - Estabelece a obrigatoriedade do cadastramento das
pessoas e estabelecimentos que fabriquem, manipulem
ou comercializem as substâncias que menc~ona e dá outras providências.

O Congresso,N(lc.i.onal_decr_eta,:

~---

.....

_ ..

Art. 1~ Todo estabelecimento _cOmercial ou_ mdustnal
que fabrique, utilize ou comercialize éter etílico, ;;tcetgóa,
butanona ou clorofórmio, fica obrigado a cadastrar-se no_ órgãO federal competen~e. para a obtenção de autorização ao
exercício de suas atividades. ___
_ .
_ .
.. ..
§ 1~ A pessoa física- que, cónl.o trab~lhador _au~ônomo,
utilizar mensalmente em sua .atividade. roaJs_ Qe dots htros das
substâncias_refer_idas neste artigo, da mesma espécie ou não,
ficã tarilbém obrigada a cadastrar~se no órgão e para o fim
supracitados.
.
.
.
Art_._ 2~ _ A aquisição das substâ~cxas refendas no ar~1go
anterior obedecerá às seguintes normas:_
_
.
.I -quando o adquirente for pessOa física, exi~r~se~3o
_declara_ção de recebimento do produto e apresentaçao da cé~
duia de tdentidã.de ou dé docum_e_nto qUe a substítua;
~- ._-ii- quando o adquirente "for pessoa jurídica, exigir-se-ão
de séU representante ou preposto documento legal compro~
batório dessa condição e autoriz?ção escrit~ para efetuar a
transaçâo.
_
_
--- -Parágrafo único: Além dos documentos indicadosnest~
artigo, outros poderão ser exigidos no regulament? desta le1
para melhor caracterizaÇâo das aquisiÇões e identificação dos
adquirentes e fornecedores.
Art. 3" Os estabeledme_ntºs- mencionados no art. 1~ela
borarão balancete mensal da produção, comercialização e estocagem das subsUln_cias de que trata esta lei, bem como cadastro dos adquirentes delas.
Parágrafo único. O balanc~te_e o cada~tro a q_ue s~ refere
este artigo ficarão à dispOsiçãO da autondade fiscalizadora
-competente, devidamente atUalizadoS.
_ _
.
Art. 4~ Constitui crime pUnível com a pena prevtsta no
art. 12 da Lei n' 6.368, de 21 de outubro de 1976, a infração
ao disposto no art. 1o e respectivo§ 1~ desta lei.
§ 1'-' A infração ao disposto nos arts. 2<?, incisos I e II,
3~ e respectivo parágrafo único desta lei será punída com
a pena de detenção de 1 (um) a 3_ (três) anos.
§ 9 As penas mencionadas no caput e no § 1'-' deste
artigo serão aplicadas sem prejuízo de outras sanções que
--··no caso couberem.
Art. 59 O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 120 (cento e vinte) dias após a Sua publicaç~?·
Art. 6o:> Revogam~se as disposições em contráno.

z

JUstificação
Tem sido motivo de grande preocupação para as autori~
dades e para a sociedade brasileira o aumento do refino de
cocaína em territóriõ- pátrio, com a conseqüente oferta do
produto no País e a transformação deste em e~tre.posto da
rota de fornecimento de cocaína aos pafses do Pnme1ro Mundo.

A facilidade de se montar laboratóiiOS_ Clandestinos de
extração e purificação do alcalóide. alguns _até móve~s-~para
despistar a ação policial, deve-se, em sua maiOr parte, a hber-
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dade com que se comercializam as substâncias químicas usadas
na produção da cocaína. São muitas estas substânciás, mas
se a todas fôssemos dificultar 6 consumO" legítimo, traríamos
grandes dificuldades à sociedade como um todo. Entretanto,

o éter etílico, o acetona, a butanona e o clOrofórmio são
de utilizaç6es lícitas relativamente restritas, o que· permite,
com um mínimo de incómodo social, o controle de sua utiliza-

ção ilícita, coibindo o processo de refino da pasta de cocaína
a níveis desinteressantes ao narcotráfico internacional.
O controle do éter, acetona, butanona e clorofórmio,

desde a sua fabricação ou importação até o inerC3.do conSumidor, privará a maior parte dos laboratórios clandestinos
de refino da cocaína, dos insumos essenciais- à sua ativldade,
constituindo-as num duro golpe ao narcotráfico iriternadonal.
Por outro lado, a quantia mínima de dois litr()S mensais
não se constituirá em empecilho ao consumidor comum, que
jamaís se Utilizará desta- c}uaritidade no uSO dol:néstico das
substâncias acima citadas. Inobstante, se algum suposto consumidor adquirir em- Vários estabelecimentos quantidade acima
do estabelecido, ficará claro e patente o desvio do produto
para outras finalidades,. dispondo, assim, o órgão fisc3.Iizador,
de provas concretas para investigação e medidas outras que
----- se fizerem necessárias.
Ainda: que inserida num contexto maior de repressão
ao tráficO-internaCional de drogas, esta medida legislativa fazse necessária, inclusive para permitir ao Departamento de
Polícia Federal maior fonte de dados para o exercício eficaz
e eficiente de sua ação no combate à produção e ao tráfico
de entorpecentes.
Sala das Sessóes, 8 de julho de 1992. -Senador Mareio
Lacerda.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.368
DE 21 DE OUTUBRO DE 1976
Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao
tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes
ou que determinem dependência f""JSica ou psíquica, e
dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da prevenção
Art. 1• É dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido
de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica.
•••••••••••••••••••••••••••ooMoo•n••••••••••-~••••••••••••u••••••••••-.••~••••

········································································~~····

CAPITULO Ill
Dos crimes e das penas

.Art. 12. Importar ou exportar, re·meter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer,
fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar,
de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou

Julho de 1992

que determine dependência física ou psíquica, sem autorizaÇão
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena- Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos _e sessenta) diasniulta.
§ 19 Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente:
I - importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe ã venda ou oferece, fornece, ainda que gratuitamente, tem em depósito, transporte, traz consigo ou guarda
matéria-prima destinada a _preparação de substância entorpecente ou que determine dependência fíSica ou ·psíquica;
I I - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinaáas à preparação de eniõrpecente ou de substância que
determine dependência física ou psíquica.
§ 29 Nas mesmas penas incorre, ainda, quem:
I:- induz, instigã ou auxilia alguém a usar entorpecente
ou substância que determine dependência física ou psíquica;
I I - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração guarda ou vigilância, ou consente quem outrem dele
se utilize~ ainda que gratuitamente, para uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecente ou de substância que determine
dependência física ou psíquica·. - -.III- contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevído ou o tráfico-ilícito de substância entofpe~
cente ou que determine dependência física <?u pSfquica. -

(À Comissão de Assuntos Sociais- decisão Terminativa.)

O SR. PltESIDENTE (Aureo Me !lo) - O projeto lido
será publicado e remetido à comissão competente.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, temos acompanhado com muita atenção e
com a responsabilidade que nos cabe os trabalhos da Comissão
Parlamentar de Inquérito que ·se desenvolve nesta Casa.
A Comissão Parhmientar Mista de Inquérito tem objetivos Claros:-ela está destinada a apurar as respOnsabilidades
do Sr. Paulo César Farias em irregularidades denunciadas
no âmbito do Governo Federal, principalmente no que se
refere à cobrança de comissões pela execução de obras._públicas e o favorecimento em concorrências.
De fato~ Sr. Presidente, se hoje fizeiiriOs um -corte nO
processo e pararmos aqui, se sustássemos, neste exato inStante, o trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito,
já teríamos, possivelmente, os elementos jurídicos nec_essários
à denúncia do Sr. Paulo César Farias por parte do Ministério
Público neste :País. Não ten4_o nenhuma dúvida de. que esse
?bJe~ivo foi al~a~ça9?_· .No entanto, U.Jna ComísS:ão Parlamentar d(_:! Inquérito,
quando aprofunda as suas atividades, quando mobiliza os seus
atas próprios e regflilentais, quando faz avançar as suas investigações, não pode estar. evidentemente, sob o controle e a
vontade de quem quer que _seja. Em outro~ termos, O qUe
quero dizer é que a CPI acaba. mesmo não_ querendo, mesmo
sem essa intenção, encaminbando~se para pontos ou ·aspectos
que não estavam previstos na sua definição e no seu objetivo,
como, por exemplo, a vinculação entre o Presidente da Repú-
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blica e esse cidadão, esse senhor que é objeto de investigação,
Sr. Paulo César Farias, conhecido como PC, e a secretária
particular do senhor Presidente da República que paga as
suas contas. Diante disso, a Nação estremeceu. Criou-se um
impacto emocional, uma situação radical afetiva q-ue nãO Creio
que a CPI ou quem quer que seja posSa _ desfazer.
O Presidente da República, embora sem que haja ainda
uma comprovação cabal, documental, definitiva e irrecorrível
está rigorosa'Çllente s_ob suspeita.

f01

- -

~tá traumatizada, impactada, perplexa,
du_ramente_atmgid_~ pelas denúncias que ocupam três,

. A Nação

'

pois
qua-

tro, cmco págmas de JOrnal, a cada dia, neste País, piímeiras
páginas das grandes revistas. e, praticamente, a totalidade
dos noticiários de rádio e televisão.
Estamos nós, Sr. Presidente, nesta Casâ, ~eSte_Congres
so, nos trabalhos da Comiss_ão__Parlame_ntar_ de Inquérito, vivendo o seguinte dilema, o seguinte drama: se a Comissão
Parlamentar de Inquérito conSignar que há culpa real e comprometimento inequívoco do Presidente da República, seremos nós obrigados- já não se trata sequer de um_a opção,
uma escolha-, compulsoriamente empurrados para a necessidade de abertura de um processo de impeacbment. Um processo que dura longos, nervosos e trau_máticos 180 dias, que
abala o País, que criã. uma angústia, u-ma tensão e um estado
de insegurança nacional e, possivelmente um processo que
não produz os resultados finais a que se propóe. - ;Na verdade, Sr. Presidente, essa é a única situação consti~ucional, o único caso na Constituição em que o Congresso
já não pode dizer que a Comissão. Parlamentar_ de Inquérito
cumpriu o seu papel, encerrou as suas atividades, enviou as
denúncias para o Ministerio Público e, partir daí, nada mais
é. com ela, nada mais é com o Congresso, nada mais é com
a Câmara, nada mais é com O Senado. _
Em 99,9% das Comis~ões Parlamentares_-~e_!_f?-~quérito
é isso que acontece. A função é meramente investigatória.
Trata-se de levantar e apurar fatos que se operam no-contornO
daquilo que está sendo investigado; trata-se tão-somente de
fazer o inquérito, porque este .é o_nome próprio, e"Specífico,
adotado.
f
.
.
.
_
A partir daí, levantados os atos, 1citas as. mv~stlgaçoe~_,
as apurações, o Congresso_ remete os autos, os dados que
tem ao Ministério Públic9_,_ e a este íricumP.e. decidir fazer
a denúncia ou não juntO ao Poder Judiciário.
. ...
Realmente, estam_os agora vive_ndo u_~a ~~t~ação absol_u_tamente excepcional, e eu, que fui Relator_Adjunto do texto
da Constituição, Sr. Presidente, que fui um dos que ajUdou
a elaborar, a escrever~ a redigir o texto qUe previu essa sitUação, nunca imaginei que, três anos depois de tê-la _assinado
e aprovado, iriã. enfrentar urila ~ituação que é rigorosamente
excepcional, única, e, possivelrhente, não se r~petirá nas próxl~
m,as três, quatro, cinco déc3:das.
_
Esse é o único caso em que o_ COngresso NaciOnal será
Polícia, MinistériO PUblico e PÓder Judiciário ao mesmo tempo. Vejam, -vou repetir: enf primeiro lugar, esse é o único
casetem que o Congresso Nacional faz o papel de Poder Legislativo no ato inquisicional, no ato operativO do inquérito;
segundo, é o único caso em que ele, a par disso, também
faz o papel de Ministério Público, ou ·seja, tem o dever denunciai do processo, os Deputados se tr~nsJor!Jl_am em prorrloiores
públicos, a nós incumbirá eSS~l responsabilid_ade; em terceii-Q
lugar, aos Senadores qlbetá vestir ~ toga ~e Illagistrado e
exercer o papel de Poder Judiciário. ESte é o único processo
que inicia e termina ilo Congresso. Não _há outro ex~mplo
de que isto ocorra no _nosso texto _con~titucionat _,_
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- Quero dizer, Srs. Senadores, Srs. Deputados, que, quando elaboramos a Constituição,_ fui o Relator do sistema de
-gOverno, principalmente no que se refere ao Poder E~ec::t,~ti_v().
Portanto, saiu de minha lavra o texto que lá se encontra.
-Nunca imagineí que, três anos -depois, teríamos _de_~enfrentar
essa situação, que eu julgava excepcionalissíiri.a, como o estamos fazendo, ou Seja, o Congresso inquire, denuncia e julga.
Começa e termina aqui todo 6 ciclo processual que envolve
essa .c~uestão, ou seja, crime de responsabilidade do Presidente

da República.
Usamos_e repetimos sísfeniáticamente a·palavra impeach~
ment, que alguns traduzem equivocadamente como impedimento. O impedimento resultará ou não do impeachment.
Impeachment é a imputação ao_ Presidente da República do
Crime de responsabilidade. Significa incorrer no texto constitucional, que configura e especifica o rol dos cas_os em que
ocorre o crime de responsabilidade, entre eles este que está
sendo investigado, que é o da improbídade no exercício da
administração pública.
Portanto. o momento que estamos vivendo é de enorme
responsabilidade para o Congresso, talvei aquele que, constitucionalmente previsto, rompe com uma tradição do sistema
tripartite de poderes.
O novo sistema cons_Htucional baseia-se na separação dos
poderes: Poder Legislativo, Poder Executivoe Poder Judiciário.Neste caso, somos o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Ministério Público; a Promotoria Pública, o Poder
Judiciário, o tribunal que julga. É o único caso em que- o
Congresso é senhor do ciclo completo do processo.
Vejam V. Ex~s a inã.udita respoÓsabilidád_e_ que- está nos
caindo sobre _os ombros.
. ___ .
.
_

O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Er um aparte?
nüiíto praiéi, embora

o SR. JóSÉ FOGAÇA O_:: Com

ainda não tenha chegado ao pon-to que quero'relevar no meu
pronunciamento, concedo um _aparte ao Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy -:-_Senador José_ Fogaça, ousei
Intei"tómper o brilhante raciocfti.io-de V. Ex~ para aCresCentar
u~ dado que cons~dero fundamental. Corno já _tive- opórtu~n_dade de afirmar a V. Ex~ em debates anteriores, o único
daso__ d~ impeachment, no mundo, que completou o seu ciclo,
aconteceu em Maceió. na Assembléia Legislativa de Alagoas.
A ameaça de impeachment do Presidente Richard Nixon
fOi anU._Iada com o pedido de renúncia. Mas a denúncia form"ulada pelo Deputado Oséas Cardoso foi aprovada pela maioria
da_quela Casa._Como era: uma ã.Sseõibléia estadual, não existia
á ""figura_ do Senado.

O SR. JOSÉ FOGAÇA - N~o há bicameralisroo a nível
de Estado.
O _Sr. :Qivaldo Sriruagy_- Exat~mente. Foi um colegiado
composto de deputados e desembargadores, escolhidos por
sortei? que, pelo voto do Deputado Luís Coutinho, absolveu
o entao Governador Moniz Falcão. Porém~ antes de chegar
a essa votação, houve um tifOtêio pa assembléia- fato único
fiO mi.J.ildo - , onde o Deputado, que era sogro do Govern-ã~or ,_ foi morto no próprio plenário. O ciclo foi completo
e as mortes perduraram, pOrque as seqüelas continuaram mes~
mo após o processo estar legalmente concluído. _
-----A perplexidade que domina V. Ex• domina todos nós,
pois será" Uma experi~ncia- única no mundo.- Ago-r3. 1 ao mesmo
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tempo, se as provas conduzirem para a culpabilidade do Presidente - e lamentavelmente estão caminhando nesse rumo
- , será uma demonstração inequívoca para o mundo todo
do processo de amadurecimento da sociedade brasileira. O
Brasil passa a ser um País adulto; a nossa imagem, tão distorcida lá fora, será ·purificada. O cargo de presidente é tão
forte, ele é um elemento tão catalisador que puxará para
si todos os pecados. Hoje pairam suspeitas sobre o empresariado brasileiro, poi"que, se alguém foi corrompído, é porque
alguém corrompeu, e quem corrompeu é o detentor do poder
económico. Inclusive, as maiores empresas do Brasil estão
sendo convocadas a depor na Polícia Federal.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Não é por outra ràzão que
o Sr. Antônio Ermírio de Moraes teve que se submeter a
essa humilhação e dizer se deu ou não notas frias.
O Sr. Divaldo Suruagy- -=--EXaTamente! Orâ, se o Presidente for condenado por este Congresso, a sociedade fica
purificada. Absolve~se a nossa imagem externa, tão negativa
diante das manchetes dos principais jornais do mundo: "Presi-

dente Collor Cocaine, "Surge um novo Noriega na América
do Sul". Como estão deturpando a imãgem do Brasil, também
será uma publicidade realmente positiva, sob esse ângulo,
tal a grandeza do gesto implícito no julgamento do Congresso,
além de um grande efeito psicológico sobre o povo. O povo
que está descrente de tudo e de todos vai chegar à conclusão
de que não é bom ser corrupto, porque o Presidente foi condenado, caso fique comprovada a implicação de Sua Excelência
nas corrupções.- Estou sempre colocando apenas como efeito
de raciocínio ·ctentro do ponto de vista magnificamente esposado por V. Ex~ Lamentavelmente, as provas estão conduzindo
para esse rumo. O Presidente, cm cadeia nacional de emissoras
de televisão, anuncia que, há vinte meses, não tem contato
com o empresário Paulo César Farias. COniprOva-Se que isso
não é verdade. Surge ago~a outra evidência: o Presidente
tem um apartamento em Maceió, no Edifício Michelângelo,
que foi ·reformado no final de 90, início de 91, põr uma empresa
de São Paulo e d_ecorado por uma empresa do Rio de Janeiro.
O Dr. Paulo César FariãS visitava- semanalmente a-O-Ora, o
que pode ser comprovada pelos moradores dos 24 apartamentos. Agora, a imprensa toda já está busca:rid-0" ·saber por
quem foram pagas essas contas. Talvez o Dr. Paulo César
fosse visitar apenãs por curiosidade, para verificar o andamento da obra; não estou--dizendo que ele tenha pago as
contas. Esse apartamento, reformado com vidros fume à prova
de bala e porta de aço blindada, deve ter custado uma· fortuna.
Outi'o ponto curioSd foi a compra do -terreno- ao lado da chácara da .Dinda, através de uma operação triangular, quando
era tão fácil o Presidente comprá-lo. Sua Excelência é auxiliado por urna secretária dedicada e leal - conheço-a há 16
anos -, que movimenta uma conta em mais de US$500 mil
-segundo a revista Veja-, durante um ano, pagando todas
as despesas, e o Presidente não sabia de nada? O Presidente
é uma vftima da secretária que tem uma lealdade, um carinho,
uma dedicação enorme para ·com ele. Francamente, é muita
ingenuidade. Se~ador José Fogaça, alguém paga todas as suas

oontªs - luz; água e

tel~fo-º'e;

todas as ·suas despesas e os

seus cartões de crédito, e V. Ex!' não sabe de nada:? Isso
é abusar da inteligênCia do povo. Isso é um escárnio. O Presidente perdeu 'totalmente a credibilidade. A CPI estará numa
situação dificílima se parai-' em PaulO CéSar Farias, em Ana
Acioli, ou em Cláudio Vieira, porque o Pafs náo vai aceitar
tanta ingenUidade do Presidente, a ponto de Sua Excelência
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desconhecer tudo isso. Daí, a perplexidade que domina V.
em a mim e, imagino, a imensa· maióiia da sociedade brasileira.
V+ Ex~ traz a debate, mais uma vez, um assunto da maior
im(>ortâncía: saber quais os efeitOS de tudo isso. Qualquer
que s_eja o r~sultac:fo, será profundamente negativo, traumático
para o povo brasileiro, porque será uma experiência única
no mundo. E V. E~ traduz, com muita fidelidade, a angústia
e a perplexidade que domina todos nós.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador Divaldo Suruagy, eu
estava realmente correto em dar o ararte a V. Ex~, que contribuiu, somou para _o desenvolvimento do raciocínio que quero
fazer+
_
V. E:r.' registra um fato da maior importância. O experimento de um processo de_impea_chment é profuf]da e dolorosamente traumático. Deixa seqüelas que se estendem por gerações e gerações. É preciso décadas e décadas, é preciso que
muitas gerações passem para que se apaguem os vestígíos
daquelas seqüielaS. daqueles ressentimentos prófuridos, Que
se arraigam no corpo de uma sociedade. V. Ex~ somou, V.
Ex~ contribuiu para a conclusão a qual quero chegar.
O Sr. Áureo Mello- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Tellho a impressão de que
o Senador Áureo Mello deseja, neste momento, dar a contrapartida do que disse o nobre Senador Divaldo Suruagy. Por
isso, dou a palavra, antes de dar seqüência ao meu raciocínio,
ao Senador Áureo Mello, com muita honra.
O Sr. Áureo Mello - É muita honra e muita alegria
para mim dar seqüência a um aparte, sempre brilhariie, do
nobre Senador Divaldo Suruagy, que, inclusive. nos encantou
com a descrição daquele edifício alagoano coberto de vidros
à prova de balas, baStante preparado para os entreveres que
são'-peculiares àquela orla de valentes. Tive um colega na
Procuradoria Jurídica do Incra que foi chefe de polícia lá.
Ele me contou q~e, um c!ia, _fiz_era~ uma passeata para desfeitear e agravar o·chefe de policia. Ele era muito calmo, muito
t_ranq~ilo, então c_o!ocou uma met.ralhadora ~otkiss .à porta
de sua casa, vestiu seu pijama e esperou a passeata passar.
Quando a passeata passava. seu~ integrantes ·olhavam para
aquela metralhadora e para a disposição do Sr. Mendonça
Braga -porque esse· era o seu nome - e diziam: -"Boa
tarde Dr. Mendonça!" E ele respondia: "Boa tarde, meus
filhos", e nada mais se ouviU a respeito: É- que o Nordeste
é_3:isim mesmo, o Nordeste é o Pampa do Leste do Brasil.
É ali que veinos aqueles homens vestidos de_ couro, da mesma
forma que -Vemos na planíCie dfstã:õte Il dÕ Sul o gaúcho
intimorato sendo preparado para a luta. Mas, com todo o
respeitO- e- admiração que teilho por V. Ex~ porque sei qUe
é um dos oradores mais brilhantes desta Casa e um intelectual
de estirpe, aiém de artista também, quero dizer que V. Ex~
parece estar se antecipando a algo que ainda está muito longe
de acontecer. Ainda não foi sequer ouvida a Sr~ Ana Acioli,
que está, na realidade, gravemente enferma e não tem condiçOes de se defender; no momento em que pesam sobre ela
acusações de que seria partícipe de uma evasão de dinheiro
do Sr. PC na difeção-áOPrisidente-CO!!or. Não é de estranhar
também que aquele homem sisudo e multimilionáriO qiie é
-o Sr. António Ennfrio de Moraes seja convocado para prestar
urna declaração como qualquer cidadão. Tantas autoridades,
-tantos ex-Ministros de Fazenda têm vindo prestar declarações.
Lembro-me daquela Comissão também de Inquérito; visando
-quem sabe? -'-acoplar o impeachment na direção do Presi-
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dente José Samey_~m_que ex-Ministros ali forani Chà:maaos ---é: muito palpável; tão palpável e tão provável que o Senador
e se manifestaram. O Sr. Antônio Ermírio de Mora_es não
Divaldo Suruagy já considera como líquida e certa a resultante
tem por que ficar irascível nem se irritar com a sua c_onvocação.
de _qu~ o _Presidente tenha vinculaçõeS com o Sr. Paulo César
Quanto à possibilidade de o Presidente CoUQr estar vinculado
FaJ1as. pe modo que quero deixar tudo no seu devido lugar.
ao negócio _de cocaine, isso é_:_hipótes_e_ de pessoas que têm
Em nenhum momento aqui- se_ V. Ex• fizer um levant~a imaginação exacerbada; até porque_quando se pode provar
menta, nos Anais, do trabalho da Taquigrafia, que é sempre
competente nesta Cas_a- V. Ex~ encontr;1rá afirm:;tção minha
tal coisa'? Na verdade, querido colega e amigo Senador José
rió sentido de que o Presidente já é culpado, que o Presídente
Fogaça, nós que somos falange governamental, hoje em dia,
queremos pelo menos refrear que haja se espalhe" no País -já está comprometido, que o Presídente já tem vinculação.
O que eu disse é que estamos caminhando nessa direção.
esse clima de culpabilidade a um Presidente trabalhador, dinãmicO; realizador. Sua Excelência é um Presid~nte do _._regime
Comecei dizendo que a CPI deve ter limites precisos na sua
-·
..
aÇão e ~os seus objetivos. E foi assim qtie ela começou agindo;
capitalista.
E V~ Ex~, como ninguém, sabe que o regime capitalista
ela buscou aquilo que a sua origem determinava: as irregula__ __
comporta relacionamentos_ com pessoas de toda espécie, de
ridades ligadas ao nome do Sr. PC Fari~s.
toda estirpe, de toda classe_._Da mesma maneira que o PresiM~s. inevi!av~!mente, dado o aprofundamento .do processo investiga tório, ela acabou por cai! no eiivolvimento do
dente aperta a mão de um estivador, Sua Excelência pode
apertar a mão de um poderoso_capitalista. Na hora das campaPresidente da República. Não pedimos; a CPI não buscou
nhas, eu não sei quem é que vai recusar a sõlidariedade de
tal envolvimento; isso veio de fora para dentr,o:, Senador,
alguém que deseje realmente influir para ã. eleição do seu
~hoje cal:!e.começarmos a_nos preocupar com_ o t'ato de que
possivehnente o Congresso venha a: ser pOder legislativo, com
candidato de estima, de conceito. Quem é que vãi rejeitar
a sua competência inquiritória; poder executivo, com o papel
o aplauso e o apoiO de um admirador? Não .é. ele. re_sponsável
de promotor público e poder judiciário, cOin o papel de tribose esse admirador sair por aí dizendo que é amigo do Presidente, que é amigo d_o ~enador~ que é amigo do Deputado,
nal que julga.
Já cabe fazer reflexões sobre isso e sobre o sentido dessa
e por causa do Deputado, do Senador e do Presidente, seja
capaz de pleitear vantagens_ e obter concessões_ às quais estão
responsabilidade. Em nenhum mome~to -fiz afirmaÇão pealheias essas três figuras da representação popular no Brasil.
remptória, definitíva, irrecusável, de que o Presidente já está
Sr. Senador José Fogaça, o que pedimos. neste momento,
comprometido, de que já são cabais, já são irretorquíveis
as acusações contra ele. Não! Isso quem dirá a Cfll. Qualquer
e que não se crie esse- ambiente de prejulgamento, como se
o Presidente já tivesse sido julgado, como se a Çomissâ.o
pessOa que fizer tal afirmação antes da CPI, ou contra a CPI,
Parlamentar de Inquérito já-SetivéSse se_manifestado,--cã-in.O- --ou fora da CPI estará cometendo J.liP...~_t_o 9-e irresponsabilidade
política.
se a sua Relataria já- tivesSe acoriselhado a_ aplicação do impeachment contra o Presidente. O Presidente está firme e
Mas nada nos impede, nada pode objetar o nosso direito
seguro, trabalhando, com a sua mocidade, com o seu espírito
- e até o nosso dever- de fa~er reflexões sobre a questão.
de inki3.tiva, coni a:-sua fotça, a sua coragem e o seU arrlor
E se V. Ex~ se recorda do ioíciQ_da minha intervenção há
: de_lé~brar que _eU disse que quando elaboramos a Cmlstiao Brasil.
De maneira que Dão será, nobre, brilhante e erudito -Partuição, em 1988; nunCa imaginam~~ que logo em seguida,
logo ali, na primeirá esqüina da História, nos deparãríamos,
lamentar, com essa névoa - que pode fazer estremecer as
pessoas e até paralisá-las, com essa névoa de se di:iei' qúe
nos defrontaríamos com ~sse fa~to, com essa situação.
Porque, Sr. Presidente- e aí vem a conclusão à qual
o Presidente Fe_mando Collor de Mello ~-_c_ulpado --não
quero chegar - , t<into V. Ex~ quanto o Senador Divaldo
será com essa névoa que se possibilitará um clima re_alm_~nte
Surua_gy i~:tt~!"i~ram no ~eu pronunciamento buscando, acendemocrático, de maturidade para o Brasil. O riOsso País é
exemplar, é admiráVel, mas, por favor, vamos ser cómedidos
tuar mais ou menos o envolvimento do Presidente da RepúbliC<:l_, cada _um na sua visão, cada üm no seu conceito justo,
nesta hora porque, enquanto não houver os elementos deç:irespeitável e defensável.
· ··
_
_
sivos para o· julgamento do Presidente da República, nobre
Senador José Fogaça, viva o Presidente! Com Sua Excelência
Quero produzir conclus_ões que não atingem a culpabiestaremos, porque ele é o Presidente do Brasil e depositário
!idade, presumida ou não, do Presidente da República. O
da grande maioria dos votos a ele direcionados_ pelo povo
que eu quero mostrar é que em 1988, quando os defensores
brasileiro. Agradeço- sensibilizado a oportunidade que V. E:xt
do regime presidencialista trataram de nos impor goela abaixo
eSse sisteriia de Governo- e é esta memória que quero refresme dá de aparteá-lo. grande figura que é. -·
0 SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado, nobre SenadOr
-carneste momento --:-, eles nos dizi.am: "Essa situação nunca
vai acontecer; essa situação jamais irá se configurar;- nunca,
Áureo Mello. Apesar de discordar de v. E_x~ em boa parte,
não posso deixar de dizer que V. Ex' tem razão em muitos
ou possivelmente só daqui a 50 anos, ou daqui a um século,
dos pontos que aborda. Apressar, antecipar-se, presumir são
éi:J.ue se terã pela frente a experiência próxima de um processo
de impeachment." E eu dizia: "O_regime presidencialista não
erros inadmissíveis. Ninguém pode, ninguém deve assim ·agir.
Só registro que V. Ex•, que-é sempre tão agudo na percepção
Suporta o processo de impeacbment; não adianta teimar, o
regime presidencialista não suporta o processo de impeache na visão dos acontecimentos, desta vez, talvez um pouco
ment! Ele esborOa, ele cai fulminado pela debilidade das suas
influenciado por essa situação critica, dramática_ que estamos
vivendo_ no País, distorceu_ um pouco a nossa posição. a nossa
instituíções.
- ~ 0$ exemplos que temos fora do Br~_sil~ c~mo o caso do
exposição. Em nenhum momento, nos adiantamos, UQS apresPresidente Richard Nixon, nos Estados Unidos, só _ corrobosamos, prejulgamos ou presumimos; não estamos fazendo ainda presunção de nada. À_ CP! está caminhando e só dela
ramo que-estou diz;endo~ O Presidente Richârd NiXon preferiu
a renúncia a enfrentar o- processo_ de impeachment, tal é o
resultarão _as iniciativas a serem toniadas; mas V. Ex~ não
pode me proibir de raciocinar sobre essa hipótese que_, aliás,
tramnatismo q~e ele provoca no seio das institUições. O regime
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presidencialista não suporta, não resiste' ao abalo produzido
pelo processo de impeachment.
E é isso que tem. que Ser regiSttadó nesta hora, porque

quando as situações de fato não estão sendo viVidas, quando
estamos distantes do palco real dos acontecimentos é fácil
usar argumentos de toda ordem e dizer _o que se diz. Pois
agora nós estainos diante de uma situação assim. E eU pergun~
to aos defensores do presidencialismo: como o_ sistema respon-

de a situações que estão Sendo, neste momento, plasmadas
pela realidade?
Temos um Presidente que diz que não vai ·renunciar;
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quando tivermos que repensar os problemas, voltarão a dizer
que eles não são bem assim. Mas eles são assim. O regime
presidencialista é uma tragédia. O regime presidencialista empurra os países para a crise ou para a hipocrisia. É crise ou
é hipocrisia. CriSe, qUe é a denúncia do Presidente e a sua
condenação. Hipocrisia é ~izer que nada tem a ver com os
fatos que estão aí, palpáveis, veementes, indiscutlViiS.
O Si-. Ronan Tito- Permite-me -V. Ex"- um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Em breve concederei

oaparte

Mas, veja, Senador Ronan Tito, todos aqui estão reiterando, relembrando, repetindo o exemplo de Nixon, fugindo
do processo de impeachment, mas, não -é só essa a maneira
de fugir dq processo ?e impeachment, pela reitúncia. As ·pestodos sabem, extremamente instabilizador das institUições.
soas se enganam, há um outro instrumento que elimina, ~que
O processo de impeachment afunda um País, essa é que é
exclui o processo de impeachment: a hipocrisia inStitUcionaL
a verdade.
Vou dar um exemplo conhecido no mundo inteiro~ Houve
E é isso que -o pre-Sidencialismo nos impõe. E quero dizer
ao nobre Senador Divaldo Suruagy, que com a bravura, a
u~a denúncia nos Estados Unidos, há três anos - quando
era Presidente o Sr. Ronald Reagan - de que a Presidência
hombridade e a honestidade pessoal que o caracterizam afirma
da República, a Casa Branca, estaria realizando a operação
que nós, uma vez comprovado o envolvimento do Presidente,
de venda de armas ao Irã, o que era proibido pelo Congresso,
não podemos deixar de dar seqüência ao prOCesSO: cdãr a
pela lei americana, e dessa venda de recursos clandestinos,
Comissão na Câmara para promover a denúncia, submeter
desses dólares sujos da venda_ de armas ao Irã estaria saíndo
a moção resultante dessa ComisSão ao Plenário da Câmara
oUtrO firlanciamento, também proibido, aos Contras, que tenpara o acolhimento ou não da denúncia~- por dois terços dos
tavam derrubar o regime Sandinista na Nicarágua.
Deputados, e depois, acolhida a denúncia, submeter o prow
Esta operação foi caracterizada como Irã-Contras:·o _que
cesso de impeacbmeot ao Senado. Todo esse processo, com
era isso? Era um ato de interv.enção política do governo amerio que ele representa, com ·o que ele pode produzir e espraiar
cano, que se considera um gendarme das Nações subdesennos sentimentos nacionais, é algo absolutamente insustentáw
vOlvidas; que vendia armas para u-m inimigO-e com esses dólavel. Não há governo, não há regime que- te-nha sobrevivido
res tratava de financiar a dese_stabilização de um regime demoa uma situação como essa. Não há exemplo na histótiã do
çrático vigente na Nicarágua. Esse escândalo abalou os Estamundo.
·
dos Unidos. As investigações foram- Se aprofundando e cheE o Senador Divaldo Suruagy registrou que o úiiíCO CasO
gandO ao círculo mais- estreito e m:iiS- pióximo do Presidente
de impeachment, cOmpletado no seu ciclo processual, foi um
da Rep!lblica e_- veja V. Ex~. ·se·nador Ronan Tito - a
caso reportado por ele, ocorrido em Alagoas. Gerou traUmaculpa e a responsabilidade dos fatos acabou ficando com um
tismos, ressentimentos, diferenças no âmago da vida políti~
siinples.coronel chamado Oliver North. Nemo secretário John
daquele Estado que jamais foram apagados, levando à rivaliPointedexter foi incriminado. Um coronel, sozinho, realizou
dade, às contradições entre as facções rivaiS, em níveis e a
essã. enorme, monumental e poderosa operação com o sentido
termos que tornaram Alagoas famosa· por sua truculênciã política.
·
·
·· ·
patriótico de sequer ficar com os dólares, repassá-los para
os nicaraguenses que enfrentavam o governo de então. Foi
Um Deputado foi morto e outros saíram feridos. _O tiroisso que ficou plasmado, definido e assegurado:_só ele, Oliver
teio se travou no plenário de uma assembléia legislativa em
North, tinha a Cl!lpa; só ele sabia; fez tudo por sua iniciativa:
que corria o processo de impeacbmeut. E agora Sr. Presidente?
Na verdadf!, Oliver North é a Ana Acioli dos Estados UniQ.os.
Ficará para nós o dilema trágico que já ritelfcionei; levãremos
E _é isto_ que eu temo _que venha a ocorrer, um instrumento
adiante o que a Constituição riOS -obriga, caso o Presidente
da hipocrisia instifucional.
_
venha a ser defiriído como culpado, ou viveremos essa situação
Para evitar a repetição de uma segunda renúncia, como
insustentável do processo_ de impeachment. Temos que escoa de Nixon, p~ra evitar uma segunda crise n.o estado ameriCano
lher entre o muito ruim e o péssimo. Esta será a escolha
num regime presidencialista, que mesmo numa nação desenw
do Congresso Nacional.
Qual é o regime de governo que coloca as instítUíÇôes -·- VOlvida não é remédio institucíonal para essas- -situações de
crise, o país infeiro teve que aceitar a hipoCrisia de- que _o
nesse brete, nesse beco sem saída? É o presidencialismo. E
Sr. Ronald Reagan de nada sabia e que o Sr. Oliver North
aqui eu pergunto: onde estão aqueles que nos- afrontaram,
era o total, único e exclusivo responsável.
que nos redargüiram na Asseinb1éia Nacional Constituinte
Pois aqui não há só a saída da renúncia, aqui existe ·a:
quando dizfainOs que O sistema parlamentar de governo era
sàfda da hipocrisia iristitucionalque é a de todos nós chegannos
a única saída como mecanismo nãó traumátiCo ·p-ara enfrentar
à conclusão de que os fatos que estão_aí na sua veemência,
as crises institucioriais, coffió-aijuelaS que o Brasil costuma
na agressividade irrespondível da sua evidência, nada têm
viver? Neste momento, eles estão calados, escondidos. Aquea ver com uma decisão pessoa_1 com a responsabilidade pessoal
les votos que brotaram não sei de onde para derrubar a prodo Presidef!te da _República. h isso que chamo de instrumento
posta parlamentarista estão envergonhados, neste momento.
de saída, a chamada hipocrisia instituciOnãl: nós todos aqui
Não têm resposta para o- que está- acontecendo. E foram eleS
nos olharmos, cruzarmos os· braços e dizermos que o Presique nos, empurraram para esta situação. Temos que ser Capadente não está envolvido; que o País tem que continuar; que
zes de recuperar os fatos, agora, no calor dos acontecimentos,
vamos todos viver e passar a conviver com esta -ma~cha, com
em meio ao processo, porque daqui a alguns meses ou anos,
um Presidente que vai ter mais dois anos e meió- de governo
pela frente, e temos um processo de impeachment que, se
aceitarmos que por-·aros fatoS--venham a desandar, é algo,

a V.

Ex~
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esta marca, com esta nódoa na nossa história- ética, que é
a de aceitarmos que os fatos são mera especulação.
O regime presidencialista é isso. É isso ·e não "tem sa:ída,
seja nos Estados Unidos, seja no Brasil; QU é cris~ insuportável, de conseqüências extremamente danosas, ou é a hipocrisia institucionaL
._
Pois digo a V. Er-: a mim, neSte momento~ se tiver- qUe
fazer uma escolha, por mais dramática e dolorosa que seja,
prefiro todos os_ custos que uma crise po-ssa ter. Mas que
este País não seja obrigado a viver, a conviVefnos próximos
anos, nas próximas décadas, nas próximas gerações com a
idéia de que aceitou torpemente a hipocrisia.
Com muito prazer, oUÇo V. Ex•
O Sr. Rooan Tito- Nobre Senador José Fogaça, estava
no meu gabinete conversando com alguns empresários quando
ouvi, pelo alto-falante, V. Ex• falando sobre o parlamentarismo. Queria apenas recordar que, no Plenário ·da Constituinte, quando tínhamos uma tendência, que eu diriã. inexóravel para o parlamentarismo, houve um golpe em plenário,
mais uma injunção do presidencialismo no Plenário da Constituinte. Quero_ dar u_m__ depoimento a V. E~ Nós, os mais
aficciO_nados, carregavámos uma tarja com a palavra parlamentarismo. E do meu lado havia um parlamentarista desse
jaez. Lembro-me de que veio um homem do Executivo e
sentou-se ao seu lado -contrariando aliás as regias--do Regimento Interno, porque .no plenário devem entrar parlamentares ou_ ex-parlamentares, no máximo; mas, como era um
alto funcionário do Ministério- das ComunicaçõeS, à época,
foi-lhe concedido tal privilégio. E disse-lhe: "0 seu irmão
é assessor de uma diretoria em uma fiinia eStã.tã.l de comunicação; 'amanhã ele pode vir a ser um dos diretores ou ir-para
a rua." Aquele homem, então, tentou tirar o broche em que
estava escrito parlamentarismo mas, naquele afã- todos precisavam votar, pois gritavam: ''Votem!"-, ele não conseguiu
retirar a tarja mas teve que votai nõ presidencialismo. Esse
é um depoimento que fica, é a minha palavra; eu assisti a
isso, sou testemunha e, junto a mini, havia Outras testemunhas. V. EX' sabe que temos presidencialistas convictoS, -são
poucos; e presidencialistas de ocasião. Mas, os presidencialistas convictos só citam um exemplo, sempre: Estados Unidos
da América do Norte, que não é um país presidencialista
--ouso dizer a V. Ex•, a este plenário e ao Sr. Presidente
-mas, sim, judiciarista. Lá o jilridiáiio teril úma força ·enorme, ao ponto de fazer com que Nixon ao--renunciar, não
temesse o impeachement, e sim o julgamento, que não entrou
no Fórum de Washington mas em Georgetown. O promotor
era do interior, de uma cidade periférica mas ele sabia que
ele seria demitido. Nos Estados Unidos da América do Norte,
há um institutO-da justiça, extraOrdinário, que se chama Plea
Bargain - V. Ex~ domina bem o inglês e sab~ ~~~ ~uito
difícil traduzir essa expressão - que é uma negociação que
o promotor estabelece com uma das partes envolyidas em
qualquer ilícito· plena e que, à medida em que um desses
envolvidos entrega ...
O SR. JOSÉ EOGAÇA ,.... É .o que não temos o Plea
Bargain para oferecê-lo aos empresários aqUi envolvidos.
O Sr. Ronan Tito - Vim aparteá-lo movido por duas
coisas: primeiro p-ela conversa que "tive com os ·empresários.
Perguntei-lhes: "Como é que está lá? E eles responderam:
"Bom, estamos enxugando as nossas empresas, demitindo,
trazendo~a a péquenininha de jeito que não haja risco nenhum
e aguardando os resultados. "Por outro lado, estou traba-
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lhando no projeto Plea Bargain há muito tempo. Temos uma
difiCUldade muito grande de aplícar esse recurso aqui, porque
o nosso Direito é oriundo do Direito Romano e Q Direito
Americano do Inglês que é consuetudinário. No entanto, tive
a felicidade de encontrar um jurista rriineiro que defendeu
a tese do Plea Bargain, na Bélgica; e hOje o Plea Bargain
é ãplicado naquele país, na França, na Itália e em outros
países da Europa. AsSim, pedi a esse jurista que fizesse um
projeto, o qual encaminharei à Mesa logo após o témiüio
dO -discurso de V. Ex~ o Plea Bargain deve ser lastre:ado na
nossa Constftli.ição, iià Carta de 1988; muitos_ dizem que iSso
não·é possível, o qUe córisfdero muitó interessante, pOis existe
uma brecha sim. Nobre Senador, o parlamentarismo não o
preconizo como um remédio para a emergência que estamos
vivendo; eu não aceitaria isso, ·como parlamentarista convicto"
qtié soU, e sei que V. E:xf Como tantos outros parlamentaristas
aqui, também não. A proposta parlamentarista só será apresentada por nós na hora conveniente, de acordo com as regras
da democracia. Ontem disse aqui, em um aparte tambéin,
que democracia não é o jogo das informalidades, mas o respeito às leis e às regras. Para a democracia ser construída precisamos não só respeitar as leis, mas seguir mesmo certo rito:
Quando ouço alguém falar em impeachment, tenho calafrio,
porque isso trunca, de certa maneira, a democracia. Se houver
o momento do impeachment teremos de seguir todas aqueles
mandamentos previstos pela Constituição e pelas leis. Nobre
Senador, diz V. E~ que, sem dúvida nenhuma, a adoção
do regime parlamentarista seria a solução para o nosso País
e não_ tenho dúvidas quanto a isso. Não sei _se nenhum país
deSérivólvido, civiliZado, que não seja parlamentarista. à exce-_
ção dos Estados Unidos da América do Norte, que têm urna
Suprema Corte que prolata constituição todas as segundasfeiras e pOr ISsó D.áo serve _como exemplo. Ainda esses dias
o mundo inteiro ficou estarrecido por uma sentença prolatada
pela Suprema Corl:e Americana, que dizia que os Estados
Unidos da América do Norte podem invadir qualquer país.
isso te·m força de lei constitucional.
O SR. JOSÉ FOGAÇA:..__ É lei!
O Sr. Ronan Tito - Neste momento, perguntaria aos
senhores parlamentares qual o presidente civil, eleito pelo
voto popular, que terminou o seu mandato, nesses 102 anos
de República. Não falei quais! Dentro de um governo nonnal,
pois não vou aceitar como exemplo o nome de um Presidente
que teve que governar quatro anos sob estado de sítio, porque
isso é a crise permanente~ A resposta é Juscelino Kubitschek,
podem consultar a História .....:.... ·SO ele! E sabemos que ele
gov,emou durante quatro anos numa- crise só~ da posse até
o final.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - E sofreu duas tentativas de
golpe!
O Sr. Ronan Tito - Com duas tentativas de golpe e
teve que haver um contragolpe-, para: que ele tomasse posse
A meu ver, tudo issO é Válido neste momento, e V. Ex~
fez uma advertência ao Plenário desta Casa· e à Nação, não
para que se implante o parlamentarismo numa cfise, mas para
que todos passemos a meditar, neste momento, que, muito
mais do que os interesses pessoaiS ou momeritâileos-; OU· do
rei que está no··poder no momento, vamos pensar num regime
que separe o Estado do Governo, já que hoje eStãritOS eriVoltos
numa crise de Governo e de Estado. No parlamentarismo,
a crise de governo se resolve com o voto de desconfiança;
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~as aqui, nessa proniiscuidade de Estado e Governo, L'État
c'est moi, como diria o Rei da França, mas também o Governo
c'est moi. Não é possível que um país complexo como o n_os_so,
com essa população, com uma economia' que pretende se
desenvolver, fique amarrado a um hOmem. Se o Presidente
tem resfriado, o País tem pneumonia. Pelo amor de Deus!
Não podemus_ ficar mais nisso! Precisamos de uma forma_ de
Governo dinâmica, leve; e não amos inventar a roda; ela
foi" invefltãda há anos! O parlamentarismo é a forma de governo mais moderna, mais ágil e que mais serve ao povo brasileiro. Parabenizo V. Ex~ por esse alerta que faz a esta Casa
e à Nação, com um discurso_ tão do momento, mas também,
para o futuro, da maior importância. Muito obrigado!

O SR- JOSÉ FOGAÇA...,- M-uito obrigado, Senador Ronan Tito.
Vou enfocar dois pontos do aparte de V. Ex•: primeiro
o que diz respeito à questão do parlamentarismo-já. Trata-se
de uma tese desastrada, incabível, no meu modo de entender.
Quando rememQro os fatos oconjdos lJ.O~ process_o_da Assembléia Nacional Constituinte, quando estou tentando recu·
perar aquelas discussões, aqueles debates e refrescar amemó·
ria dos presidencialistas, estou tentando apenas fazer· uma
pergunta simples: eu não disse, eu não disse?
Repito a pergunta agora aóS presidencialiStaS: eu !iàO 'àíSSe'T
Está aí acontecendo o que dissemos. PeraOe-me OS
Não
imaginava que isSo -se daria em apenas-três arios! Que coisatriste! Em apenas três anos, constatar que riós, -parlamentaristas, tínhamos razão. Que coiSa triste! Mas esse é o fato,
essa é a verdade. Tínhamos e temos razão: Contudo,_ não
queremos o parlamentarismO-já erii uma e_mergência, em_ u~
tampão para a crise, Cin um imediatiSnio j:i:fi.Iilãli.ó,-grosseíró
e inconseqüente. Não, não o queremos. Querêmó-lo no seu
devido tempo, depois do plebisCito, nO final do atual mandato,
seja ele concluído pelo Sr. Femando Collor de Mello, seja
ele concluído pelo Vice-Presidente Itamar Franco. o-parlamentarismo só deve vir ap6s o flnal desse mandato _e_ após
uma decisão naciOnal majoritária en:i plebiscito.- Não posso,
entretanto, deixar de fazer esse registro; não posso deixar
de trazer à evidência essa questão.

ceus-.

Quando assomei à tribuna naquele Uia em que os ·presidencialistas vaiavam, xingav-am, afrontavam-, agrediam, para
tentar derrubar a emenda parlamentarista ·que· já estãvã no
texto, eu dizia: os senhores estão preparando o-caminho para
novas e sucessivas desestabilizações; os senhores estão construindo a estrada do desastre institucional. E é isto que estamOs
vivendo!
E agora aos presidencialistas - e aqui faço referência
aos da Oposição principalmente: aos da Oposição localizados
no meu partido, localizados no PT, que votou macissam-eilte
pelo presidencialismo, localizados no PDT, que votou-maciçamente pelo presidencialismo --digo a eles o seguinte: os
senhores terão que tomar uma decisão: empurrar o País para
a crise, para os caos, ou aceitar a hipocrisia de que o Presidente
não tem nada a ver com isso._ E o_s senhores são e serão
os responsáveis por isso.
Repito, agora, com veemência o que eu dizia: quem votou
no regime presidencialista construiu um destino caótico para
o Brasil do ponto de vista iilstitucionã.l, e a esses dig9 que
sempre esperei o momento para dizer, só não pensei que
seria tão .rápido e tão imediato: eu não disse?
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Durante o discurso do Sr. José Fogaça, ó Sr. Aureo
Mel/o deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Lucfdio Portella, Suplente de ~ecret(lrio.
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 104, DE 1992
Dispõe sobre a transação a que se refere o inciso
I do art. 98 da Constituição Federal, para redução de
penas pelos crimes que indica, e dá outras providências.
O Congresso Naciorial decreta:
Art. 19 Fica o Ministério" Público autorizado a tranSaclonar com quem, tendo concorrido para a prátiCa ilegal em
processo licitatório, contras os -interesses da Administração
Pública direta, indireta ou fuiidacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distriro Federal e dos Municípios, vem a formular denúncia- dos fatos ilícitos e da autoria.
§ 19 A transação visará ·a redução da pena ou sua conversão em multa.
§ 2" Para a transação, observar~se-á a esfera de compe~
téncia do Ministério Público.
§ 39 O Ministério Público da União poderá avocar a
competência estadual para a transação quando o ilícito se
estender a mais de um Estado.
Art. 2" A transação só se convalidará se homologada
pela autoridade judicial competente:
§ 19 Se o juiz não homologar a transação, remeterá
os autos ao Pro_curador-Geral, que decidirá sObre seu arquivamento, nos termos do art. 28 do Código de Processo' Penal.
-§ 29 A transação não homologada será nula, não podendo o Ministério Público dela valer-se como ·confissão no processo judicial.
'Art. 39 A transação poderá ser proposta aos-membros
de Comissão Parlamentar de Inquérito. à autoridade judiciá·
ria, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial.
Parágrafo único. Não proposto diretamente ao· órgão
do Ministério Público, o assunto a ele será remetido pela
autoridade que o receber.
-::---Art. 49 Jiomolog~da a transação, esta não aproveitará,
pela comunicabilidade, aos -demais agentes.
Art. 59 Ao beneficiário da transação mantém-se a primarie_<!ade criminal. se a detinha ao tempo da homologação
judicial a que se refere o art. 29 desta lei.
Art. 69 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 79 Revogam-se aS disposições em contrário.

Justificação
A proposta tenta atualizar os procedimentos_ penais em
rel~ção ~os ilícitos praticados contra a Administração Pública,
éin qualquer -• JS seus n'íveis. A motivação é evidente: os crimes
capitulados no-Código Penal, e seu tratamento, hoje, neces-:-_
sitam de visão no:va, que viabilize a puniçãO ainda que esta
se dê pela transação-, isto é, pela negociação.
Para a transação-permite-se- a redução de penas e a con~
versão dessas em mult.as, mantendo-se, ainda se for o caso,
a primariedade êriminal.
O instituto da transação é autorizado pelo inciso I do
art. 98 da Carta de 1988, inclusive para os aspectos penais,
porquanto os de natureza cível são Corriqueiros nas lides forenses. A aplicação desse instituto_, ainda que de forma inCipiente,,
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isto é, ·apenas em relação aos crimes cOntra a Administração
Pública. já se traduz em grande avanço jurídico_.
De-fato, comó cónst!cfüências irriediatas à transação, no
campo criminal, teremos a desobstrução dos tribun_ais, hoje
submetidos a uma pletora de autos que, pela impossibilidade
jurídica de prestação jurisdicional, racional e imediata, se
destinam s6 a atraVancar o Iundbnamento normal dos -pretórios nacionais; Em-outras palavras, esses milhares de processos
de menor relevância se traduzem em verdadeiro entulho j urídico; esses entraves serão removidos à passagem de questões
de maior relevância, nos tribunais, porquanto haverá, com
a aprovação desta lei, a seletividade de assuntos que mereçam
prosperar.
A segunda conseqüência positiva da negociação é a possi~
bilidade que advirá de o ato ilícito chegar ao conhecimento
público, ainda que praticado reservadamente por apenas duas
pessoas, como é freqüente nas licitações fraudadas.
Essa segunda conseqüência gera uma terceira a possibilidade de o Estado punir por crimes que lesam a todos os
contribuính.~-s maS que, geralmente,-ficam ocultos às autoridades judiciaiS por temor do denunciante de que, ao denunciar, venha também a ser punido. Por essas razões é que
o NoVo Código Penal Italiano estabeleceu fórrrü.ilas de preservação do denunciante-(arts. 444 a 448). Na Bélgica, embora
o assunto tenha merecido a edição de uma lei especial, e
.não o tratamento através de código, obtém-se o_ mesmo resultado, especialmente em relação ao fisco.- A- França também
adotou a transação em matéria penal com bastante sucesso.
Nos Estados Unidos, onlide há quase 200 anos se <iplica
o plea bargaining, há estatísticas em abundância demonstrando que, em 1990, apenas 11% (onze por cento), de 583.000
crimiiiOsos, Usufruíra-m das garantias constitucion51-is de julgamento; em outras-palavras, 89% (oitenta e nove por cento)
daquelas pessoas optaram por negociar com o Estado a redução de suas penas e esclarecer, de logo, sobre os crimes cometidos. Acrescente-se que. naquele país, a transação não se
restringe apenas aos crimes de natureza fiscal ou aos praticados
contra a Administração Pública.
_
O conceito trazido à apreciação dos ilustres Pares tem,
portanto, o escopo de a atualização da lei penal brasileira.
E conceito novo no País, sem dúvida, mas é fundamental
que se o adote o mais breve possível, com vistas à agilização
dos procedimentos a que se reporta, isto é, os crimes perpetrados contra a Administração Pública e para que se punam
os crimes hoje acobertados na penumbra da impossibilidade
de denúncia, pela vulnerabilidade de quem os denuncia, evidenciando-se a fragilidade da legislação penal brasileira em
vigor.
Sala das Sessõ<;s, 8 de julho de 1992.- Ronan Tito.
-

(À ComisSão_ de Constituição, Justiça e Cidadania
Decisão-termiiiativa.)
-·-

0 projeto lido serã pU6licado e remetido à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, que falará como
líder.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do_ orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, dois assuntos me trazem à
tribuna neste momento.
Em primeiro lugar, desejo congratular-me com o Presidente Fernando Collor porque hoj~, no Palácio do Planalto,
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Sua Excelência reuniú dez Governadores de Estado do Nordeste, o Governador do Estado de Mato Gfosso-;-cfMinistro
Antônio C3brera e o SecretáriC>_Ângelo CalmOn-de Sá, ocasião
em -que destinou para o Nordeste quase 800 bilhões de cruzeirOs.
Esse dinheiro, Sr. Presidente, será empregado eni vários
setores do desenvolvimento daquela região, ou seja, Da área
de turismo, na Costa Dourada, que vai do Estado do Rio
Grahde do Norte at_é o_ Estado das A!a_goas; na eletrificaçã_Q
rural, principalmente para os miCro -e pequenos agricultores
e, mais ainda, para a construção de rodovias de grande importância- p-ara o escoa:meiitCi da safra -do Nordeste.
Assim sendo, Sr. ~reside.nte, quero-congratular-me con:t.
Os SetihOfes Govern-adores daqu~la região, com o Ministro
Antônio Cab):'era e o Secretário Ang_elç Calmon _4~ Sá que,
com competência, merecem estar dirigindo aqueles órgãos,
o Ministério da Agricultura e~ Secretaria do Desenvolvimento
RegionaL
Neste instante, quero congratular-me, rilais-uma Vez, com
o Governo do Presidente Fernando Collof, que está sempre
voltado para os interesses nacionais e, princip-ahhente, para
os interesseS do- Nordeste.
O segundo assunto, Sr. Presidente, é o que está acontecendo no desenrolar da ação da Comissãq Parlamentªr Mista
de Inquérito sobre as atividades de Paulo César FariaS. Na
Verdade, estão _accinte.cendo. fatos que mereceni nosso repúdio
e devem ser analisados.
Parece-me que a CPI, a essa altura, está afrouxando os
seuS cordéis, arites- seguramente- dominados em suas mãos.
Passarela de vaidades políticas de quem quer que seja não
pode se tornar CPI. Se náo -quer--que--ii"-desini:ri'alização caia
_sobre si mesma, que seja derrubado o palco em que se tornou,
pOis as denúncias que ela se propõe a esclarecer mais parecem
discursos de campanha política.
Toda a Nação está voltada para a sua atuação e a sociedade não pode s_e frustrar com o resultado _das apurações
e, mais um~ vez, pelo degringolar, sem glória, de uma CP!
que não busca na apUraçãO de possíveis desmandos a sua
exemplar condenação: Se a sociedade se frustrar, esta frustração se voltará contra o Congresso e os membros que o integraram. Isto acOntecendo e, mais uma vez, o descrédito recairá
sobre a classe polítiaà, já tão desacreditada, segundo as pesquisas.
-Todavia, parece-me que "a CPI cedeu à vaidade de aparecer" quando estourou o anúncio das contas bancárias de elementos sujeitos à sua investigaÇão e de seu _direito ter em
mãos as contas bancárias dos que estão sob sua investigação.
Mas essas contas rião podem ser divulgadas, a não ser ·com
autorização jUdicial. Sigilo_ bancário é direito -de cidad~i~.
DireítO que não pode ser ferido irresponsavelmente por quem
quer que seja.
Se n~o se d~(em_çler o sigifO -bancâpO, daqura pOuCO~_
qualquer cidadão estará sujeitO às inSídias de um chantagista
qualquer.
Outr-a não- é a preocUpação- do Ministro da Justiça, o
Dr. ~Célia Borja.- Sem aUtorizaÇão judicial, clientes podem
acionar os bancos e a própria CPfpera:nte a Justiça pela violação ·do sigilo de suas contas. os cidadãos esperam que a CPI
ponha ordem em seus trabalhos e nas apurações que se estão
realizando - assim f~~ o editorial do Jornal do Brasil do
dia 7 deste mês, -Cuja transcrição peço constar "dos Anais.
Ainda sobre o sigilo bancário, falou o Ministro da Justiça
· que "à divulgaçãO d~s _informações_ sigilosas~ extratos bancá-
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rios, por exemplo- poderá comprometer o trabalho da CPI".
Essas informações foramAhc passadas em _caráter: _sigiloso e
não podem s_er transferidas para outro. "Se isto.. ac_ontece_r,
é lamentável", concluiu o Ministro. Quem tr;It _essa notícia
é o jornal O Estado de S. Paulo do dia 6 próximo passado.
Também peço a transcrição dessa matéria.
Ontem mesmo, o Presidente çlo :Banco,C~ntr~l, F_rªncisco
Gros, advertiu à CPl sobre o sigilo bancário, dizendo_ .que
"as in.·ormações ... sobre as contªs Pancárias apuradas pelo
Banco Central continuam resguardadas _pelo sigilo bancário,
mesmo depois de transferidas pelo Banco __ao Congresso".
Os Parlamentares que recebem lS informações são obrigados
a manter o sigilo, segundo a Lei n' 4.595, de 1964. Tal advertência saiu em reportagem do jornal O Globo, e peço que
-- ~- --seja transcrita nos Anais desta Casa.
Sr. Presidente, tenho _certez--ª__de que a CPI quer fazer
um trabalho sério, como foi sério 01ilício de suas atividad~
e, nessa linha, tem que continuar, deixando de ser um palco
de estrelismos e abjurando seus discursos c,le"çampanha eleitoral. Não é por acaso que, em outubro, teremos mais um pleito
eleitoral em toQo o País,.
No momento, Sr. Presidente, estamos vivendo certa _turbulência política. Turbulências políticas sempre acontecem
em qualquer época e sob qualquer governo. Delas, nossa
recente história é fecunda, mas fazer delas uma crise política
é um despropósito. Não estamos vivendo uma crise política
para o Sr. Deputado José Serra chegar a um despautério
de, numa entrevista despropositada e irresponsável, pedir a
renúncia do Presidente da República. Logo quem pede a renúncia do PrcsidentG! Um político que sempre está em cima
do muro, procurando sempre a vez melhor e mais oportuna
de se aconchegar no poder.
Como ele, Sr. Presidente, há outros propagandistas da
renúncia ou do impeachment que não passam de reles golpistas
e pregoeiros do caos.
.
___ -~Renunciar por quê? lm'Peachment por qUê? ''O impeachment é urna seqUência de tolices", escreveu ontem em sua
coluna no jornal Correio Braziliense o jo~alista Ruy Fabiano.
Como assacar crime d~_ responsabilidade contra o P_residente,
se não há indícios de sua participação na corrupção que está
sob pesquisa da CP!?
Se nada de concreto existe que possa desabonar o Presidente da República, não há por que falar em impeachment.
(Ruy Fabiano- Correio JJ,raziliense, 7-7-92)._ .
Renúncia ... impeachment ... Não parece uma or:questra~s.ic, Sr. Presidente? Não faz lembrar a ''Banda" que tocava
a antig"' U"!:d? Não mais parece uma se_Pha para um golpe
.
_
contra o Presidente Collor?
"A CP! não deve se1 ..!rn espetáculo", gritou o Governador Leonel Brizola. "Por trás Uoh. --:-- continuou -há um
golpe". Esse golpe é fruto de pressões d~, ''forças internacionais" para "acuar'' o Presidente e apressar <:! aplicação
da "política recessiva" do Governo. "A CP! - diss_e m.~is
o Governador carioca - deve apressar seus trabalhos e remeter imediatamente_ a_s provas para o Mini_stério Público". O
golpe, para Brizola, está na "histeria" em que teria se transformado a CPI e em todo e .qualquer pedido de renúncia ou
impeachment do Presidente antes que existam Hcomprovações" de responsabilidade de Collor no casu PC,_
Foi notícia que saiu no Jornal do Brasil, do dia cinco
deste e que. peço seja transcrita -nos Anais.
Não satisfeitos, Sr. Presidente, com to-Q.q __es~e buJb.m;inho
político artificial contra a pessoa do PreSidente, os pregoeiros
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do golpe tentam também desestabilizar a pessoa do Vice-Presidente da República Itamar Franco. Quem rião conhece a
honorabilidade e a sobrançaria desse ínclito político mineiro?
Quem não sabe _de suas posições firmes e patrióticas" POr
isso tanto o admiramos e respeitámos.
Pois bem, as _arapong~s do golpe tentam desestabilizar
Q Yice.-Presidente, -incriminando-o junto ao Imposto de Ren~
da, quando o próprio Vice_ já declãrou que- nâó é devedor
da Receita e f:u:nCredor (Folha de São Paulo, 7-7-92).
Enganam-se,_Sr. Presidente, os que acreditam que a corrupção não_ vai _ser cQmbatida sem tréguas no governo do
Presidente CoJior. Qs fatos estão aí para comprovar; os corruptos da Previdência, no Rio de Janeiro, já estão atiás· da:S
grades. São 18. Isto quer dizer que acabou-se, no Brasil, a
iniqUidade e a impunidade. A punição desses corruptos é
um exemplo e uma advertência. Perderam os cargos, aposentadorias, tiveram multas_ pecuniárias e perderam o produto
do crime que cometeram. (Estado de S. Paulo 7-7-92.)
Os outros não perdem por esperar.
Sr. Presidente. o Brasil é maior do que a crise que o
cerca. O Bra~ precisa crescer e se desenvolver através do
trabalho.
·
Que a CPI conclua suas atividades. Corruptos havend(),
que sejam indigitados e condenados.
Deixem em paz o Presidente, que quer levar este País
ao porto seguro da prOsperidade, da riqueza e da paz, com
jUstiça para todos.
Era o que tinba a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
NEY MARANHÃO EM SEU DISCOR!iO:
.
Jornal do Brasil
EM TOM DE CAMPANHA
A so-ciedade não acompanha todo o tumulto que a CPI
sobre a rede de interesses de PC Farias vai deixando por
onde passa. E, em conseqüência, não consegue estabelecer
um3: relação objetiva entre as apurações e a sua vocalização
improvisada. A impressão mais generalizada é a de que o
es-Clarecimento das denúncias náó passa -de continuação da
campanha presidencial de 1989 por outros meios. Não poi:'
acaso, estão em cena um ex-candidato a presidente e outro
a vice-presidente.
Tudo pode acontecer, menos que se perca a_oportunidade
de esclarecer certas práticas administrativas, com ráfieS eleitorais, que d"";.óem contra a credibilidade do voto.
Não cabem posições irresponsavelmente alarmistas- diz
a nota com a assinatura do cardeal-arcebispo pom Eugenio
Sales, e dos seis bispóS-auxiliã.res do Rio de Janeiro --de
_r:eva_n_chismo ou de _quebra do respeito à lei ou às legítimas
autoridades._" Merece destacJ.ue o trecho que pede a "erradicaçf.. . . ..:-:-"!nte de toda forma de corrJJpção. em qualquer nível". O documento vem ao en_ci:mtrõ--de uma preocupação
que se alastra diante das formas amadorísticas que iriV3dem
o espetáculo.
· -- ---- ·
Uma cvrnissão parlamentar de inquérito não tem a função
de promover espetáculos. Não sendo esse o objetivo, os seUs.
membros devem zelar para que a oportunidade não se con~
verta em mais uma frustração so_ci_al ou se volte_ contra o
Congrésso e_ aqueles que receberam a missão de apurar as
suspeitas de intromissão política na administração federal.
O (enô_meno não é novç:t nem precisa de ajuda metafísica.
Com disposição dos políticos, pode-se ãCabar com a_corrupção
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explícita que começa na campanha eleitoral e invade os goverM
nos a título de pagamento.
A CP! cedeu à vaidade de aparecer e funcionou como
novela de televisão no horário matinil.l e vespertino. Não houve benefício. O rastreamento de contas bancárias é Um direitO
dos seus membros mas impõem também limites: não pódem
trazê-las a público sem autorização judicial. Um suspeito não
perde os seus direitos. o sigilo bancário é um direito da cidadania. Os parlamentares que examinam coritas de cidadãos não
podem dizer, nem insinuar nem fazer jogo de- adivinhação.
O Ministro da Justiça, Célia Borja, preocupa..;se _com ·a

lhos da CPI: "As provas obtidas estão sendo bem guardadas
pela suhcomissão e não podem ser anuladas só porque alguém,
seja de dentro, seja de {ora da Comissão, repassou-as à imprensa."

Brasilia, terça-feira, 7 de julho de 1992.
RUYFABIANO
Ponto de Vista
RECEITA INAPLICÁVEL
O Deputado José Serra, Líder do PSDB, volta à carga,
ação da CPI e teme que ela possa interpretar com exagero
em entrevista à revista Veja: "A saída política para a crise
o seu poder na cole ta de documentos bancários. Tanto a CPI
é a renúncia do Presidente da República". A partir dela,
quanto os bancos podem ser responsabilizados na Justiça pelos
clientes que tiverem violado o sigilo das suas contas, se não· diz ele, o País se tranqüiliza e é possível encontrar um caminho
cdnsensual para reequilibrá-lo. O raciocínio tém lógiCa-, ba~
houver autorização -judicial.
·seia-se em pressupostos interessantes, mas pe-ca apenas por
Discute-se ociosamente, como se o país mi.da- tivesSe a
fazer do seu tempo. Por que indagar, extemporaneamente, - um detalhe: renúncia é ato unilã.teral de Vorit3de. N1nguém
pode obrigar ninguém a renunciar a coisa alguma. Renúncia,
se o vice assumiria? O terilpo condicional do verbo é uma
tal como suicídio, é ato absolutamente intransferível- e imhipótese intemporal.- No passado houve dezenas de casos em
previsível. Quem o pratica não costuma avisar~que, por falta de respeito, parlamentares e jornais enxovaNão há, pois, como receitá-la ou programá-la, como o
lharam reputações políticas, e mais tarde se verifícou a falsifaz Serra. Resta ao Congresso, que tem a responsabilidade
dade das suspeitas. Houve má-fé e exploração política. A
de gerir a crise, buscar mecanismos legais ao seu alcance.
morte de Getúlio Vargas devia ter sido o marco_ contra levianA Copstitüição de 1988 prevê, para casos de crime de respondade das acusações feitas sem base e sem provas.
$abilidade do presidente da Repúbiíãi, ·a ãbertuni de prOCesso
É inacreditável que, em meio a tanto desenc_ontro de
de impedimento. A Câmara o deflagra e o Senado, presidido
dados e opiniões, um Soldado da Polícia Militar saiã. d3 guarita
pelo presidente do STF, o eXecuta. O quorum exigido é q ualífionde monta guarda num condomínio e deite declarações de
Ca:díSsiriiO: dois terços. E não poderia ser diferente, já que
testemunha: os filhos do presidente da República, além do
se trata de rito singularíssimo, concebido para ser acionado
Opala verde, usaVam outros automóveis que saíram.- de cena
apenas em casos extremos.
depois que a CPI passou a funcionar. Há dois anos trabalha
Se o atual for um deles, por -que não- fazê-lo? O que,
na cabine, observando a entrada e saída dos veículos. Como
-atê--aqui, tem sido dito a- esse respeito - da Viabilidade oU
é que o soldado Barreto, do 23 9 BPM, no Rio, sabia· que
não do impeachment -:-é uma seqüência de tolices, que nem
os automóveis eram de PC Farias? Investigou, foi instruído
m~smo a repetição sistemática torna aceitãveiS:Vejarrios. O
para fazer a afirmação o·u·esfá Se habilitando aos 15 rriinutos
Senador Fernando Henrique Cardoso, Líder do PSDB no
de glória efémera que estão na moda.
Senado, compara o impeacbment a uma bomba atómica: exisÉ absolutamente necessário acabar com a roubalheira
te, mas não é para ser usado (!?). Certo: então serve para
e tmias_ as formas de corrupção que viciam ã ãdministrãção
quê? Para enfeitar· a Coiistituição'? Para produzir declarações
pública brasileira. Mas seria melhor aproveitar a oportunidade
surrealist!J.S?_ O Deputadq__Ulysses Gu4flarã5!s_ a9.verte que impara também acabar com o· exibiciollismo, a palpitologia, o
peachment "não é catiaspirina", para··ser usado a toda hora.
aparte irresponsável, a insinuação infundada. E ã CPI é a
Ninguém disse que era e, ao que se saiba, não se está diante
melhor oportunidade, se mantiver a objetividade e não se
de uma mera dor de cabeça política. O que está em pauta
dispersar em todas as direções, dizendo o que primeiro vem
é algo gravíssimo, sem precedentes na história COJ:iteinporânea
à cabeça dos seus figurantes. Os cidadãos espefárri qUe" a CPI
~ dÇ> P!'!-Ís - a hipótese de cumplicidade do chefe do Governo
ponha ordem nos trabalhos dela e na apuração.
com U:tna rede organizada de corrupção, dentro-da máquima
O Estado de S. Paulo
administrativa.
BORJA CONDENA QUEBRA DE SIGILO
Não há indícios conclusivos da participação do PresidenBrasília- O Ministro da Justiça, Célia Borja, disSe on;.
te, mas é o que está concretamente em exame, dentro e fora
tem que a divulgação de informações sigilosas, como extratos
da CF'I. Se, porventura, isso se confirmar, o que fizer? Não
bancários, poderá comprometer os trabalhoS da ComisSão Parusar os mecanismos previstos justarriente para ocasiões como
lamentar de Inquérito~(CPI) que investiga a~ denúncias contra
eSsa? Parece irracional, mas é exatamente o que está sendo
sustentado_ por cabeças b-rilhantes e 'experientes, ainda que
o empresário Paulo César Fãriãs. O ministro está preocupado
com a publicação de informações detalhadas sobre a movimennem sempre friaS. O Ministro da Justiça, Célia Borja, assim
Como seu antecessor, Jarbas Passarinho, acha que o impeachtação da ccmta bancária da Secretária- pessoal do Presidente
Fernando Collor, Ana Maria Acioli Gomes de Melo. "Essas
ment -põe em risco a estabilidade das instituiçõeS democráticas.
informações foram passadaS à CPI em cã.ráter sigiloso e não
Nesse caso (e_se for verdade),~ isso terá acontecido não pelo
podem ser transferidas para outros", afirmou Célio Borja.
impeachment em si - um anticorpo legal destinado justamente a zelar pela estabilidade dessas instituições - , mas
"Se isso aconteceu, é lãmentável."
pela inexistência COncreta delas.
·
O Deputado Sigmaringa Seixas (PSDB- DF), que inte·
Q impeachment é Dão só- viável~' como legítimo, desde'
gra a subcomissãd bancária da CPI de PC Farias, concOrda
que obviamente haja as condições constitucionais objetivas
com as ponderações do Ministro Célio Borja. O parlamentar
-isto é, crime de responsabilidade do presidente da Repúnão acredita, porém, que a divulgação comprometa os traba-
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blica. Se isso ficar demonstrado, a pressão da opinião pública
será de tal ordem que o quorum aparecerá e ninguém terá
interesse - muito menos o Presidente - em esticar o rito
jurídico, tal o constrangimento que isso repre-s-entará. Agoi-a,
se não houver as condições constittJci_op.almente exig:ídas isto é, se não ficar demonstrada a responsabilidade do Presidente - , o impeachment não apenas não é viável cOril.o não
é legítimo ou necessário.
Correio Braziliense - 7-7-92
Jornal do Brasil
CP! NÃO DEVE SER ESPETÁCULO
O governador Leonel Brizola, que identifica.a articulação
de um golpe por trás da CP! sobre l'C Farias~ a. partir de
pressões de "forças internacionais" para ~•acuar" o Presidente
Fernando Collor e forçá-lo a apressár a aplicação das "políticas
recessivas~· do Governo, quer a aceleração dos trabalhos da
Comissão e a im~diata remeSsa de provas ao Ministério Público. Ele se diz. _convenc~do .de __ que ·tudO -~stá ''mais do que
esclarecido'' em_ relação a PC e condena ã trans;nllsSão-~·sensa
cionalista" de depoimentos pela televisão, comO O dO-.motorista Eriberto França. Para Brizola, a própria CPI passou
a ''se exceder, a incursionar em ações extraconstitucionais
quando começa a dar espetáculo'' pela· Tv. d Goveritãdor
acusa também os meios de comunicação, enquanto cori.ce_ssionários de cariais de TV. de "'procedimento irregular e ilegal"
ao -colocarem no ar «aquele chofer". O golpe, para Brizola,
está na "histeria" em que te_ria se transformado a CPI e em
todo e qualquer pedido de renúncia ou impeab-ciDent do Presidente antes que existam ~·comprovações'' de responSãbilidade
de Collor no caso PC. _E11tre os Hinstrumentos dos i.nteresses
inte-rnaciOnais,-, no Brasil, coloca a revista· VeJa, oS jornais
O Estado de S. Paulq e Folha de S. PaUlo, o~T e dirigentes
do PMDB e PSDB. E, coni,_o_todos ''têm seu ceittro de articulação em São Paulo'', o_ Governaao_r conclui que_- ''al cabe
também a grande força empresarial" paulista. Apesar de criticar as transmissões televisionadas da ç-er, Brizola revela que
já sugeriu ao Presid~nte "ir todos os çl.jas'.' à tele_~is.ão_ para
se _defender e diz qUe, se fosse Collor; "iria despachar na
própria TV'', além de mandar investigar "cada um dos acusadores"
Folha de S. Paulo

ITAMAR FRANCO APRESENTOU lRATRASADO
Vice-Presidente afll'ma que ''autoridades federais'' solicitaram
suas declarações para desestabilizá-lo
Da Sucursal de Brasfiia e da ,Agência Folha
O Vice-Pi"esidente da República ItamÇtt Franco, ficoti
três anos sem Qeclarar Imposto de Renda quando era Senador.
Conforme docum~nto da Receita Federar qU.eo-pr6-pti"Ci-Itamar divulgou ontein, suas declarações relatiVas aos ixercfcíos
de 1987, 1988 e 1989 foram entregues juntas, em 21 de setembro de 1989 três meses antes de ser eleíto Vice-:Presideri.te.
Itamar, 63, divulgou o atestado" da R~ce~ta em respoSta
à revista Veja desta semana, segundo a qual ele pass()u-cfud)
anos sem declarar Imposto de Renda. Segundo a Receita~
Itamar pagou em 15 de maio de 1989 o imposto relii.tiVo ã.
1989 (Cr$96,35), embora só tenha apresentado declaração
três meses depois.
Nos exercícios de 1987 e 1988 (anos-base, 1'Í8t'i, e 1987),
Itamar não teve imposto a pagar nem a: restitUir. Depois -de
eleito, o Vice passou a declarar re_gularmente o IR.
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O Vice-Presidente afirmou ontem em Juiz de Fora (MG)
que '"tem informações seguras" de qu,e "autoridades federais"
solicitaram suas declarações de Imposto de Renda tentando
fazer uma canipanha para desestabilizá-lo. ''Toda provocação,
- parta de onde partir, a partir de hoje, não ficará sem resposta.
NãO sou deVedor da Réceita Federal e, sim, credor''.
O Vice se referia a uma nota divulgada na coluna "Informe JB, do Jornal do Brasil, que afirmava que o PaláCio do
Planalto esperava um pedido da Câmara para apresentar documento provando que Itamar teve que pagar três anos atrasados
de Imposto para tomar posse em 1990.
__ ~tamar não disse quem el(lm essas ''autoridades federais".
Ele apreseri.tou um ofício da Receita Federal de Juiz de Fora
afirmando que estava em dia com o fisco. O documento reve1a
que Itamar entregou as declarações relativas aos exercícios
de 1987, 1988 e 1989 fora dos prazos· regulares, durante a
campanha presidencial.
O documento diz ainda que as declarações relativas aos
exercfcios de 1990, 1991 e 1992 foram apresentadas por Itamar
dentro dos prazos legais.
-A versão divulgada por Itamar é de que o atraso foí
"involuntário". O Vice-Presidente voltou a dizer que não deseja a Presidência da República. "Não desejo (a Presidência)
e peço a Deus que isso não aconteça. Mas, se necessário,
que ninguém duvide, tomarei posse com a Constituição erii
uma mão e o diploma do TSE na outra".
O Vice-Presidente enviou uma cópia do documento expedido pela Receita Federal ao Procurador-Geral da República,
Aristides Junqueira.
OS LADRÕES DAPRÉVIDÊNCIA
O juiz Nestor José Duarte do Nascimento- juiga -que- a
pena de 15 anos e ·seis meses de prisão a que foi conderiado
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro foi exagerada. Para ele, a pena foi uma '•crucifi·
cação" e não houve um julgamento, mas "um massacre".
Reclama, finalmente, de que a pena foi política. Tendo julgado tantas causas, o juiz deveria saber do que fala. Mas não
sabe, pela simples e boa razão de que Nestor José Duarte
do Nascimento é uma vergonha para sua profissão e um -escárnio_ para a Justiça. Sua condenação, puxando uma fieira de
outros 17 réus apenados, todos advogados, servidores da Justiça ou do INSS, pode tornar-se um marco na luta para ·que
acabe no Brasil a iniqüidade da impunidade.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu memorável
exemplo. Despiu-se dos preconceitqs corporativos que nos
últimos tempos têm aproximado os magistrados de qualquer
das classes profissionais e proporcionou rápida e eficiente res·
posta ao clamor público que se levantou com o escândalo
dà Pre.vidência. Ao sentenciarüm de seus, em primeiro lugar,
gravando-o coro a maior das· penas do lote, o Tribunal" fez
o que dele Se esperava, não apenas se divorciando de quem
sob a toga_delinqüiu, mas, sobretudo,_ usando a punição como
exemplo e advertência.
-O Tribunal de Justíça-, repetimos, fez sua parte. Condenou a cumprir pena, em regime fechado, 18 dos 25 acusados
de fraudes contra Previdência: sempre que foi o caso, decretou
perda de cargo e cassação da aponsentoria; e a todos agravou
corri" multas pecuniárias. Ordenou, ainda, que todos percam
o proâuto do crime que cometeram, o que faz com que as
multas adquiram impottância econômicã:patá oS"réus e, principahnente, satisfaz elementar princípío de JUstiça, nem sempre
.-·-~,
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cumprido neste país. Em outras palavras 1 interrompeu-se velho hábito que acabava por permitir ~que o ladrão, depois
de alguns meses de desconforto na ca_deia, dela egresso fosse
gozar os frutos de sua desonestidade. Desta vez, quem roubou
não levará- espera-se. _
_
- ___ --~
É esse, ao inenos,- o mandado da Jp.stiça. Caberá agora
ao Ministério Público c à Polícia esgotar levantamentos e
investigações que conduzam aos bens adquiridos pelos condenados em conseqüência de atos delituosos. As autoridades
previdenciárias têm também sua parcela de responsabilidade
no caso, como géstoras de um património.
O Globo
GROS ADVERTE CP! SOBRE SIGILO-BANCÁRIO
Brasília - O presidente do Banco Central (BC), Fran:
cisco Gros, mandou ontem um recado à CPI que investiga
as denúncias sobre PC Fartas: as informações sobre movimentação de contas bancárias apuradas pelo BC continuam resguardadas pelo sigilo bancário, mesmo depois de transferidas
pelo Banco ao Congresso. Desta forma, os parlamentares
que recebem as informações são obrigados_ a manter o sigilo
das contas, previsto na Lei n" 4.525, de 1964.
-Quando o Banco Central transfere informações confidenciais a autoridades do Executivo ou do Legislativo, em
obediência a normas legais, não cessam. çle existir as garantias
de confidencialidade, ficando a cargo destas autoridades a
manutenção do sigilo pelo prazo e nas condições que a legisla·
ção determina- afirma or-os=-em nota distribuída à imprensa,
numa alusão- ao fato de a CPI vir divulgando as movimentações
bancárias de pessoas envolvidas nas denúncias de corrupção.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Áureo Mello.
O SR. ÁUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se-~
guinte discurso. Sem tevisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. ·senadores, existe Uma Corporação à qual me vinculei
principalmente através de amizades pessoais e também por
causa de um projeto que ·apresentei nesta Casa e que foi
.convertido em lei concernente ao Corpo de Bombeiros de
todo_ o Brasil. Esse projeto isenta de impostos todos os produtos destinados ao combate ao fogo.
Com isto, prodUziU-se um contentamento muito grande
nas corporações de bombeiros e tive e ensejo de ser hOmenageado, com parada e todo o cerimonial militar que a eles
é adequado, no quartel-general dessa Corporação, do Rio
de Janeiro, continuanU:o a manter a boa amizade co~ o Corpo
de Bombeiros existente no DiStrito Federal.
O acontecimento do aniversário da Corpof.ã:çãÕ se deu
naquela data, 2 de julho, e foi festejado devidamente com_
a maior alegria em todos os recantos do Pàís.
Passo ao históriCO dessa corporação, Sr. Presidente.
Foi criada por ato de S. Majestadade o Imperator DOm
Pedro II, através do Decreto Imperial n9 1. 775, de 2 de julho
de 1856, com a denominação de Corpo· ProviSório de Bombeiros da Corte e utilizOu inicialmente os efetlvos ·da Casa
de Detenção e os do Arsenal de Marinha. Seu Primeifo-Co- mandante foi O Major do Corpo de Engenharia do E:.xército
João Baptista de Castro Moraes Antas.
Em 1917, por força da Lei n 9 3.216, de 3 _de janeiro
daqu_ele mesm_o anp, passou à condição de Fo:r:_ça Auxil~ar,
Reserva do Exército.
Participou ativalhente da defesa intema-d~ ?átria durarite
as duas guerras mundiais.
~
-
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Com a inaUguração de Brasília, tornou -se imperiosa ~
indispensável a sua transferência para a nova Capital, a fim
de dar à população brasiliense tranqüilidade no que diz respei~
to à segurança contra incêndios, explorações, catástrofes e
calamidades_ públicas._
. Sr._.Presidente, quando Deputado Federal tive ensejo de
-apresentar projeto que estabelecia a obrigatoriedade das escadas de incêndio ou de argolas com cabos de aço para todos
os edifícios que tivessem andares -superiores a três ein-todO
o País. Embora essa proposição não tivesse vingado na sua
inregrafidade, foi acolhida _êom votõ faV<?ráv~l-na-COmissão
de Constituição Justiça e Cidadania. E, hoje em dfa, é raro
o prédio brasileiro projetado por engenheiros e arquitetos
de responsabilidade que não tenha a sua escada de incêndio
ou seu compartimento à prova de fogo, evitando-se assim
as calamitosas catástrofes que têm ocorrido no Brasil.
Portanto, embora tardiamente, por força de circunstân~
cias regimentais e de datas que nos impediram de falar anteri0i1D:ente, quero, neste dia, enviar aos Corpos de Bombeiros
de todo o País o fraternal abraço de um cidadão que admira
essa corporação, como todo o povo brasileiro, porqUe está
acostumado a ver, no Corpo de Bombeiros, uma organiZação
· paramilitar, sim, porém de paz, de solidariedade, de amor,
não de guerra, e sempre pronta a prestar serviços em benefício
dos seus semelhantes.
Tenho dito; Sr. Presíderite.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre· Senador EsperidiãO Amin. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pro:
nunda-o seguinte discurso.) -_SL Presidente, S~ e Srs. Senadores, o que rne traz a esta Tribuna, hoje, é a necessidade
de defender e de preservar uma experiência já consagrada
em nosso sistema educacional. Refiro-me a modelares estabeh;;Ci~C::ntos .de_ensino, que desde algumas décadas, vêm desenvolvendo em nosso País um trabalho útil e definido, as Escolas
Técnicas Federais.
Ainda que de forma sucinta, Sr. Presidente gostaria de
rememorar como e por que surgiram -esses estabelecimentos
técnico-profissionais e como se desenvolveram no curso_ de
no~sa históri_a. O ensino profissional iin nosso País se origina
de uma característica c;iual d~ nosso_sistema de eclucação. Ele
for ciiãd-ifPai"a rriátcar·, ao lado do sistema de ensino regular,
uma finalidade bem específica, isto é, a preparação dos pobres
marginalizados e desva.Jidos, a fim_de que eles pudessem atuar
no SistemÇt. produtivo, nas funções técnicas, situados nos níveis
baixo e niédio da hierarquia ocupacional. Desprovidos de
condições de acesso ao sistema regular de,ensino, esses futuros
trabalhadores iriam constituir a clientela de cursos variáveis
de qllãlifiCação-profiSsiOnal, que vão desde os cursOs de aprendizagem rápida, até os cursos técnicos. Em razão disso, em
1909, criar?m-s~ os primeiros cursos profissionais, com o_surgimeDIO ae-19 escolas de artífices subordinadas ao Ministério
da Agricultura, Indústria e Comércio em carãte·r ainda bem
.
incipiente.
Na década de 40 surge a Lei Orgãflica, com o eStímulo
do Governo Fede_~ai,_ C!J.steada pelas empresas, com o objetivo
de atellder suas própria necessidades de mão~de-obra, criando
assim as bases paz_:a um ·sistema de ~nsinp profissional voltado
às indústrias. ESs_e sistema era comp-osto de quatro elementos:
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Sindicato Nacional dos Servidores da Educaç_ão Fede:ral de
19 e 29 graus de Sergipé;Ctijo-t~Qr pe_c!lmos_conste dos anais.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
ramo dos dois ciclos do ensino primário e articulado com
o ensino· superior. Em relação ao terceiro grau, fornia de.
. DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
articulação variou bastante através_ do tempo, sempre no senFRANCISCO ROLLEMBERG, EM SEUDISCURtido de facilitar o acesso dos conclantes do _g_rau superior.
SO:
Depois de trinta anos de existênCia, o sistema de ensino "obteve
SINDICATO
NACIONAL DOS SERVIDORES-DA
uma dimensão bem respeitável, ou seja, 113 eSColas, quase
EDUCAÇÃO FEDERAL DE 1• e 2' GRAUS"""""INASEFE
50 mil alunos matriculados, formando cerca de 40 mil t~nicos.
Aracaju, 11 de junho de 1992
De ·acordo com a pesquisa do Prof. Luís Antóniô._Cunha,
DOS:
Servidores
da
Escola
TécriiCa
Fe_deral de Sergipe
em 197~, quando o Governo militar implantou a Lei n' 5.692,
AOS: Exm~ Srs. Parlamentares Sergipanos no Distrito Feo sistema de erisino técnicá.ofei"ecta 26 especialidades diferenderal
tes_. Os cursos de química; eletrônica, mineração e metalurgia
Movidos por um profundo sentimento cívico, pois não
eram predominantemente ofer~cid9s por escolas isoladas; os
suportamos assistir passivamente à imine·nte falência da Edude mecânica, eletrotécnica·, edifícaÇões e- esfraaas existiam,
cação Pública em nosso País e angustiados com a situação
de preferência, na Rede Federal. A autonomia das Escolas
caótica que envolve profissionais do ensino e educandos brasiTéCniCas Federais, a partir de 1959, deu-:lhes grande flexibilileiros, dirigimo-noS aos parlamentares sergipanos pedindodade, provocando o -crescimento de matrículas, bem como
lhes verdadeiro empenho pessoal e efetiva determinação polío aperfeiçoamento doS CursOs ein- função das realid~des _sóciotica no sentido de que se promova a reversão desse vergonhoso
geográfiCas~- ---qUadro, principalmente no âmbito do nosso Estado.
A Lei n~ 5.692171, que estabeleceu o ensino de 29 grau
Nós, servidoreS da Escola Técnica Federal de Sergipe,
como úniCo e voltado- à formaçãq profissional obrigatótia,
em defesa do ensino, reunimO-nOs-no último dia 5 de junho,
não conseguiu os ef~itos pretendidos pelo então governo. Ene, em assembléia geral, por vt>to_declarado e por unanimidade,
tre outras causas de seu fracasso, aponte-se a escasSez de
decidimos aderir à greve nacional dos servidores federais,
recursos financeiros, em razãO_-âe não "terem _sido previstas
manifestando assim nosso veemente protesto contra:
as fontes de financiamento dos cüstos _que a nova ·proposta
- a privatiZação das instituições federais de ensino supeexigia. Foi em razão desse fato que muitas escolas resolveram,
riorde forma simplista, promover em seus currículos áreas meno' - a estadualização ou privatização do ensino técnico
res, terceárias, em relação à formação profissional. Se essas
federal;
áreas não exigiam investimentOs em-equipamentos, labora- a cassação da aposentadoria integral e por tempo de
tórios e mesmo recursos humanos, em contrapartida de nada
serviço, prevista pela Reforma Fiscal que ora se articula;
ajudaram ao atendimento de uma demanda de profissionais
- o achatamento salarial de nossa classe;
__
_ ___ ~a f;Uta de política salarial para os servidores públicos
técnicos.
_ _
A Lei n' 7.044182 modificou a Lei n' 5.692171, desobrifederais.
gando o 2~ grau de orientar-se de modo profissionalizante.
Confiantes na atu~ção democrática de nossos represenRetornamos assim à dupla opção: ã do curso propedêutico,
tantes no Congresso Nacional e conscientes de que a Educação
com ênfase na destinação de continuidade_ d()s ~st~dos em_
é o maior fator de desenvolvimento de um povo, reivindinível superior, ou seja, não-terminal em stricto sensu, e o
camos:_
profissíorial com ênfase na fonhaÇãó dó técnico em 29 grau,
. _ ~a manutenção d_:;ts Escolas TécJjicas e- Agrotécnkas
isto é, um curso industri_al desapareceu, o que não significa
sob a administração federal;
que tenha desaparecido o ensino técnico-industrial, diluído,
-reposição das nossas perdas salariais;
desde a Lei n~ 5.692/71, entre os cursos do novo ensinp m.é_dio
= 0--~ isonomia para os Três Poderes pela remuneração e
profissiOnal.
-___ _
não st)mente pelos vencimentos básicos.
Sr. Presidente, apesar de todas es&as mgchas e contra- "
_,-As Escolas Técnicas Federais sempre prestaram bons sermarchas, tão características dessa falta de continuidade admiviços à comu-nidade, contribuindo significativamente parã õnistrativa, que perpassa todas as instâncias a socieâade bra.sidesenvolvimento tecnológico ·do país, desde a sua criação coleira, é inqUestionável a importânCia da qualidade de ensino
mo Escolas de Aprendizes e Artífices, posteriormente, Escoque as Escolas TécniCas FederaiS-ofereceram e ainda nos oferelas Industriais·, e hoje, Escolas Técnicas e Centros Federais
cem, malgrado· o sucateamento de quem vêm sendo vítimas.
de Educação Tecnológica. Ao longo desses 83 anos crescemos
Pesquisas já comprovaram a efiCiência dos egressos dessas
e marcamos presença no cenário da educação nacional em
escolas dentro do mercado de tr.abal_hQ_. __'_l'odas elas prestam
contrapartida, temos- sofrido progressivas perdas salariais e
importante trabalho, no aperfeiÇoamento da mã0-d~-obra,
notória desvalorização de nossos serviços. Vivemos um mono incremento da mobilidade social, na integração empremento difícil. A situação tornou-se insustentável. Urge um
sa-ensino.
posicionamento político em defesa da manutenção do- que
se construiu com tanta dignidade.
Por todas essas razões, Sr. Presidente quero manifestar
Atenciosamen~. nÇlssa solidariedade ao _docume_nto _que nOS foi enviado pelo
rede federal, redes estaduais, rede do Senai e escolas isoladas.
A partir de então o ensino técnico-industrial' passou a ser
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O SR. PRESIDENTE (Luc(dio Portellla)- Concedo. a
palavra ao nobre Senador Jo_ão França._
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. S.r'ls e Srs. Senadore_s, mais
uma vez venho a esta tribuna para dar conhecimento ao Senado Federal e à Nação de mais um grave problema que a
cada dia deixa mais insegura e preocupada a população do
Estado de Roraima. --- , Com o objetívO de desocupar e proteger a área de 9.4
milhões de hectares dos índios Ianomamis, a Funai, em con~
junto com a Polícia Federal, desencadeou em Roraima aChamada .. OperaçãO Selva Livren.
Desde o início de tal operação, constatamos o abuso da
autoridade policial. Garimpeiros foram friamente ·assassinados, cidadãos foram humilhados e a propriedade privada invadida e destruída, na mais potente caracterização de desrespeito
às leis e aos direitos humanos, como também, ao património
privado.
Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, esses policiã:is deveriam limitar-se a Cumprir a -decisão legal de manter intacta
a reserva indígena do~ Inanomamis, dentro de sua própria
área.
Não é isso o qUe oCorre 36.i:ilinetiie"-IiO-meu-EStido· agentes da Polícia Federal, sob o comando do Delegado cdntrini,
no início- da "Operáção SelVa Livre",- e atualrrienie -_Corilandados pelo Delegado Jorge Luiz Bezerra_ ·cteseilvolvem_ açó_es
em Boa Vista, que vão desde a apreerisão de- veículOS que
estejam ciiculãndo carregados de mercadorias nas ruas da
cidade até a invasáo"tie fazendas e propriedades privadas sem
-- - -- -- -mandato judicial.
Na última sexta-feira, dia 3 de julho, em mais uma operação truculenta e ilegal, a Polícai Federal invadiu uma propriedade privada sem mandado judicial - a Fazenda Eldorado
Norte, de propriedade do empresário Roberto FernandÚ da
Silva_-, e em atitude totalmente arbitrária pi-e-n-deram pe~soas
e retiraram peças de algumas aeronaves estacionadas na pista
de pouso da Fazenda.
O empresário Roberto Fernandes, Sr. Presidente, tem
autorização do MiniStério da Aeronáutica para o funcionamento da pista de pouso em sua fazenda, podendo, inclusive,
comprar combustíveis em tambores ou similares.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, em depoimento à
imprensa de Roraima, -no sábado, dia 4 de julho, o Delegado
Jorge Bezerra declarou que aação da Polícia Federal na Fazenda Eldorado Norte deveu-se a um telex da Funafiflforinã:ndo
que uma aeronave de propridade do empresário Roberto Fernandes, de prefixo PT-VIC fora visto·sobrevoando a reserva
indígena dos Inanomamis.
Causa-me estranheza Sr~s e Srs. Senadores, -o fato de
um telex da Funai para a POlícia Federal provocar uma ação

Quinta-feira 9 5769

/

V:<

·--··
desse. tipo contra a proprie_dade privada, sem o conhecimento
e_ a determinação da autoridade judicial.
Além dess_e_ fato recente, podemos constatar, também,
a falta de atuação de Justiça Federal em Roraima; pois, desde
o início da referida operação nenhuma ação impetrada naquela
corte judiciária com vistas à Obtenção de habeas corpus ou
mandado de Segurança foi julgada. Isso contribui para que
cerca_ de trinta aeronaves permaneçam até hoje sob custódia
da F AB em Boa Vista, em completo estado de abandono
e deterioração.
Gostaria, portanto, de pedir ao Sr. Ministro Celio Borja
que, em nome do Governo Feder~!. reveja a forma com que
a Polícia Federal vem agindo em Roraima.
· S~ e Srs. Senadores é urgente e ·de suma importâD.cia
que seja revista a estratégia da Funai e da Polícia Federal,
com relação à "Operação Selva Livre". A atuação da Polícia
"Federal deve ser efetivada dentro das áreas indígenas e não
na cidade de Boa Vista ou qualquer outra localidade de Roraima-que esteja fora dos limites de áreãs-a serem preservadas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) :-Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e ·srs. Semidores,
a canhestra novela em que se transformou a questão do reajuste -de 147,06% por cento aos aposentados e pensiOnistas
do Instituto Nacional de Seguro Social- INSS~ vem de receber uin substancial reforço para que se possa vislumbrar para
o caso um final justo e feliz.
Com efeito, o-Procurador-Geia! da República, Aristides
Jut:~queira Alvarenga, vem de enviar ao Supi"emO Tribuna[
Federal - STF, parecer favorável ao pagamento do reajuste
reivindicado pelos aposentados e pensionistas, desde setembro
do ano passado, quandO teve início a polémica.
- Esse fato assume relevante importânci:fporqu-e as consi.:
derações contidas no parecer do Procurador-Geral da República deverá? embasar a argumentação do relator do processo
no Supremo-Tribunal Federal- STF -,Ministro Sepúlveda
Pertence, quando do julgamento do mérito dos recursos extraordiná~ios apresentados pelo Governo contra decisão do
Superior Tribunal de Justiça ~STJ, favorável ao pagamento
dos 147 por cento para~ os benefícios do INSS.
Como se sabe, a origem dessa questão remonta a setembro de 1991, quando o salário mínimo foi reajustado em 147,06
por cento e os benefícíos dos que recebiam mais de um salário
mínimo, em 58 por cento, sob o argumentO de que a Constiw
tuição prevê o desvinculamento entre o reajuste do salário
mínimo e o das aposentadorias e peDsões. Tal foi, e ainda
o é, a posição oficial.
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A polêmíca surgiu, porque, segundO a maiÜfiã ·aos. juristas, a Constituição previa a referida desvinculação apenas
quando a lei fosse regulamentada, o que somente ocorreu
em 9 de dezembro de 1991.
_
Esse foi, como O.ão poderia deixar de ser, o entendimento
do_ Procurador-Geral da República, no supracidado parecer,
pois que a Lei de Benefícios e Custeio da Previdência soinente
entrou em vigor em 7 de dezembro de 1991 e não em julho,
cabendo, desse modo, o reajuste de 147,06 por cento, correspondente à variação do salário mínimo de abril a agosto_ de
1991, índice que regulava o aumento de aposentadorias ·e
pensões.

_ Um desses bravos foi Domingos_ Afonso Mafrense, que
domando um sertão feroz estabeleceu as primeiraS fazendas
de gado no Piauí, plantando sementes de povoação em terras
entã~ _inóspitas.
Ao falecer, trinta dessas fazendas fOram doadas aos jesuítas, que as administravam, e essas sementes primeiras florescem, aumentando significativamente o número das almas fundadas -ne_ssas paragens desertãs onde vicejariam cidades. Em 1760, o governo pombalino expulsa os jesuítas do
Brasil e as terras de Afonso Mafrense retornam ao domínio
público, crescendo mais e mais as populações nelas inseridas.
Em 1873, ess_e povoado assume o nome de colônia rural
Detenho-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na repeti- São Pedro de Alcântara. Em 1890, assume a categoria de
vila, com o topónimo de colónia.
ção de fatos e dados já conhecido_$ e até repisados, para apoiar,
elogiar e enaltecer as ·considerações contidas no parecer da
Sete anos depois, a 8 de julho de 1897, pela Lei n'? 144,
Procufêldoria-Geral da República, que se transformou numa
a: vila se alça à cidade com a denominação de Floriano, em
homenagem ao ínclito Floriano Peixoto.
importante peça para que seja sanada a mais abjeta irijU.stiça
Os herdeiros do pioneirismo de Afonso Mafrense são,
praticada contra a parcela mais indefesa da sociedade.
Sempre me coloquei entre aqueles que defendem o paga·
hoje, mais de cinqüenta e .uma mil pessoas, numa florescente
mento do referido reajuste aos _benefícios do lNSS, e, pot
cidade, economicamente pujante, socialmente pacífica, erigidiversas vezes, externei, aqui, meu ponto de vista e meu indig- da como um monumento ao nordestino, às margens do Parnaíba.
nado protesto. Vemos, agora, comprovados a justeza e o- acerAli, q uern bebe as águas desse rio sagrado, retorna semto de nossa luta, de nossos protestos. Vemos, agora, a Iegítimípre:
.
dade das reivindicações e dos Ftpelos dos aposentados e pensionistas, assim -Coino de suas aSsodaÇ6es--re·presentativas.
Quanto poderia eu falar de seus produtos - a cast&nha
de cajU, o_milho, a mandioca, o_ feijão e o ·arroz-, de seu
Na verdade, a par de uma perniciosa polítiCã-ecOnômica
rebanho com bovinos, suinos, caprinos e ovinos, de seu plantel
profundamente recessiva~ ao lado da maior compressão salarial já ocorrida na recente História do País, asststimós"; inâigna- avícola, de seu artesanato, de sua ind.lls:tria .. Qe seu comércio,
dos, a6 pérfido tratamento concedido pelo Poder Central aos sle sua gente, de tud_o que lá existe e é bom.
Abster-me-ei, entretanto,
aposentados e pensionistas: rnai'ginalizados sodalme_ote, vistos como um estorvo pelo Estado, desconsiderados em seus
Quero apenas registrar que me sinto, em muito, florianense, e agradecer à Providência pelo privilégio de poder
direitos adquiridos, após toda uma existência d~dicada à Naservir, como homem -públiCO, gente tão Cortês- e- rincão tãO
ção pelo trabalho e pela contribuição previdenciária e tributária.
·querido.
__
Passada a comoção inicíal, a questão dos aposentados
Quando Governador, demonstrando o meu apreço por
já não maiS- se enCOD.tra iiáS- Ifiãl)Chetes dos jornais nem nos
:FJoriano e por seu povo, instalei o governo durante alguns
noticiários de te_Ievisão. As -atenções dP Vitís cón'cê:lit:tam::.se-" âiàs,_ detenD.IriefpfóVídências desde a construção de _escolas
e repartiÇões públicas, como um reapai"elhamento médicoprioritarlãntehte, nOs sem-números casos de denúncias de corrupção e desvios de recursos públicos.
-hospitalar, o asfaltamento da cidade,_ promoções na área _da
No entanto, e principalmente por isso, assume especial
cultura - Usina Maria Bonita - . a construção da -estrada
para o- amolar, e o início da recuperação da estrada para
relevância o parecer-da Procuradoria-Geral da República, favorável aos _ditames da lei e da justiça,- em favor do respeito -- Itaueira, mais energia e mais saneamento.
à Constituição- e ao direito dos_ beneficiários-- do INSS.
A() concluir esta mensagem, parabenizo o povo de Floriano pOr mais- üm aniversário e enviO aó e.:stimad.o ar;nigo, PreDo momento em que determinei a elaboração deste breve.
feito José Leão, aos amigos da Câmara de Vereadores, aos
pronunciamento e até que fOsSe ·posSíVel a sua-apresentação,
servidores públicos _e_ a ta_nto_s._qua"nt6s futam pelo ·progresso
o STF julgou a ação acatando o parecer do Procurador-Geral
-de__ssa nossa cidade, os votos_de_pleno sucesso e indestrutível
da República.
·felicidade.
Finalmente, sempre dissemo.s Qtie o STF ou qualquer
Obrigado.
outro juiz ou tribunal não _teria _outro modo de julgar, bastava
ler a lei, bastava saber fazer contas aritméticas, e o resultado
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) -O Sr. Senador
_
.
só poderia ser o reajuste de 147%.
Ney Maranhão enviou à Mesa projeto. cuja tramitação, de
Resta agora ao Governo faZer o que sempre lhe-competiu
acordo com_ o disposto no art. 235, III, a, 3, do Regimento
e que ele fez tud_o para retardar, ou seja,- o pagamento dos
Interno, deve ter início na Hora do Expediente.
147 por cento. Esperamos sinceramente que o Governo o
____A proposição será anunciada na próxima sessão.
faça, por ser de direito e de justiça, e por esta:r- ele,- ãgora
O SR. PRESIDENTE (L~cfdio Portella)- A Presidência
mais do que nunca, compelido a cumprir a lei.
designa para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min, a
Muito obrigado.
seguiiite-·O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Hu_go_Napoleão.
-- ORDEM DO DIA

O SR. HUGQ NAPOLEÃO (PFL - PI. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, s~s e Srs. Sep.adores, nõsso
Nordeste é feitO de história: de bravos. ---
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 60, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, _c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n"' 60, de 1992 (n"' 2.341/91, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera a estrutura do Ministério das Relações Exteriores, e dá outras providê~cias (dependendo de parecer.)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 61, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 61, de 1992 (n' 2.485192, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera os artigos 30 e 58
da Lei n"' 8.212, de 24 de juJho de 1~1, que dispõe sobre
a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio,
e o artigo 41 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, que
dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.
(Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - E~tá encerrada a sessão.
(Levanta~se

a sessão ds 17 horas e .51 minutos.)
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PORTARIA N• 40, DE 1992
O Primeiro Secretário .do Senado Federal, no uso de
sua competência regulamentar, e tendo em vista o que consta
do Processo n'003516192-0 e da Portaria n'30, de 1992, resolve
aplicar a penalidade de suspensão por 8 (oito) dias ao servidor
DAMlÃO GALDINO DA SILVA, Técnico Legisiativo, matrícula 2583, por violação dos incisos IV e XV do art. 117
da Lei n' 8.112190, com base no disposto nos arts. 555, I
e III, 558, I, e 559 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, combinado com o disposto nos arts. 127. I e II,
129 e 130 da Lei n' 8.112190.
Senado Federal, 2 de julho de 1992. - Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário. PORTARIA N• 41, DE 1992
. O Primeiro Secretário do Senado Federal, no desem~
penho de suas atribuições regimentais e regulamentares, resol~
ve, designar WILSON ROBERTO THEODORO, Asse~sor
Legislativo; JOSÉ DE RIBAMAR DUARTE MOURAO,
Assesscrr Legislativo; e, MARCO AURÉUO DE OLIVEIRA, Analista Legislativo, para, sob a presidência do primeiro,
integrarem Comissão de Inquérito incumbida de apurar os
fátos constante do Processo n9 -008313/92-0.
Senado Federal, 2 de julho de 1992. - Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA S•SESSÃO, EM9 DE JULHO DE 1992
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
N' 252192 (n'.Z62192, na origem), de agradecimento
de comunicação.
- -1.2.2- Ofício do Presidente do Supremo Tribunal Federal
N' s/19, de 1992 (n' 98/p-MC, na ·ongem); encaminhando cópia do acórdão proferido por aquela corte nos
autos do Recurso Extraordináfio n9 121.336~1!210.
1.2.3- Avisos do Ministro dos Transportes e das Comunicações
N9s 101 e 102. de 7 do corrente, encaminhando inforM
mações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos
n~~ 73 e 351, de 1992, de autoria dos Senadores Aureo
Mello e Eduardo Suplicy, respectivamente.-·-·· 1.2.4- Comunicação da Presidência
-Recebimento do Ofício n" 120, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de InquéritO, destinada a examinar o cumprimento das disposições legais relativas a destinação dos recursos~ e a-s- irregularidades na administração
do FGTS do trabalhador, encaminhando o-relatório final.
concluindo pela apresentação do Projeto de Lei do senado
n' 105/92.
· · ·
·
1.2.5-- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senador n' 106 de 1992, de autoria
do Senador Ney Maranhão, que dispõe sobre a venda,
através de liçitação, de toda a rede de postos revendedores
de combustíveis, de propriedade da Petrobrás Distribuidora S.A. em todo o território nacional, e dá outras providências.

1.2.6- Comunicação
Do Senador José Sarney, que se ausentará dos trabalhos da Casa, no período de 13 a 16 do corrente.
1.2.7- Comunicação da Presidência
-Recebimento da Mensagem n' 253, de 1992 (n'
_264/92, na Origem), pela qual o SenhorPresiden~e da República, solicita autorização para (Jue a União possa contratar
operação de crédito externo para os fins que especifiCã.
1.2.8 --Discursos do Expediente
O SR. PRESIDENTE - Providéncias adotadas por
S. Ex~ junto a CPI, incumbida de apurar denúncias de
irregularidades nas atividades do sr·.- Paulo César Farias,
no sentido de que estenda suas investigações à matéiia
tratada pelo jornalista Jânio-de Freitas ria Folha-dC"S. Paulo
de hoje, sob o título "Coleta desconhecida", com vista
à aprovação da reforma fiscal no Congresso Nacional. SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo em favon:le melhor avaliação da anunciada liqUidação do Lloyd

Brasileiro. Transcurso dos 60 anos do Movimento Constitucionalista de 32.
O SR. PRESIDENTE- Aprovação pela Câmara dos
Deputados de projeto de lei do Executivo, dispondo sobre
a isonomia salarial entre os três Poderes.
SENADOR PEDRO SIMON -Aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que antecipa o plebiscftó
sobre a forma de governo, na Câmara dos Deputados.
Editorial publicado no jornal Folha de S. PS.ulo, de autoria
.do jornalista Jânio de Freitas, intitulado "Coleta desco:.
nhecida".
SENADOR JOSÉ FOGAÇA, como Líder- Solidarie"dade ao Presidente do cOngressO-Nacional, no concernente ao editorial do jornal Folha de S. Paulo.

1.2.9- Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara- dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos das
seguintes matérias:
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EXPEDIENTE
CBNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Imprea1o 10b reapoUI.bilidadc da Meu do Senado Federal

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Dirctor-Gera.l do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Dire~er B:lccu.tivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

Dirctor Adminiluativo
LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor ln.dustrial
FWRIAN AUGUSfO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

ASSINATURAS
Semestral ······-··~-·····---·---··~----·__,.....,..----- Cr$ 70.000.00

-Proposta de Emenda à Constituiçãá- n''"S/92 (n\1
51/90, na Casa de origem), que dispõe sobre o plebiscito

previsto no art.

2~'

do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias.
-Projeto de Lei da Câmara n'' 68/92 (n' 2.990/92,
na Casa de origem), que regulamenta os arts. 37, -íflciso
XI e 39, § J9, da Constituição Federal, e dá outras providêncías.

1.2.10- Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n·> 107/92-Complementar.
de autoria do Senador César Dias. que dispõe sóbre a
exploração~ pesquisa e lavra de recursos I)'finet~is_em t~rras
indígenas e na faixa de fronteira.
-Projeto de Lei do Senado .o" lOBLg~, de autoria
do Senador Nelson Wedckin, que dispõe sobre redução,
ou isenção, de pena, eni razão da participação na elucidação de crimes contra a administraç_ão pública, e dá outras
providências.
-Projeto de Lei do Senado n" 109/92, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que regulaP1en~a o art. 208,
IV, da Constituição Federal, criando o_Progr~ma Naci9nal
de Educação das Crianças de zero a seis anos. de idade,
em creches e pré-escolas, e dá o_utras providências.
-Projeto de Resolução n" 46/92, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a recomposição do Quadro de Assessores Leg!sla~iv_os.

1.2.11- Requerimentos
- N' 501/92, de autoria do Senador Mário Covas,
solicitando ao Ministro da Justiça, informações que !!lenciona.
- N9 502/92, de autoria do Senador Nelson Wedckin,
solicitando ao Ministro das Minas c Energia,_ informações
que menciona, sobre a ELETROSUL e Fundação E~OS.
- N' 503/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando ao Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico· e Soc.ial e da Collli"Ssão Difetora do
Programa Nacional de OeSestatização,atrav~s dO l\finistro
da Economia, Fazenda e Planejamento, -esclarecimento~
que menciona.
-- N• 504/92, de autoria do Senador Esperidião Amin,
solicitando a transcrição nos Anais do_ Senado Federal,

Tiragem 1.200 exetiplare5 -

da matéria- publicada no jornal Correio Bra:ziliense, do dia
9 de julho do corrente ano, sob o título ''Uma Carta Sentida
a :Um Presidente Imperador".
· -N'•' 5D5_192, de urgência para o Ofício "S" n(' 17/92,
sul;lmetendo ao Senadq _Federal pedido formulado pela Prefeitura a.a cidade do Rio de Janeii:p_, no sentido de que
seja autorizada e emissão e colocação no mercado de _Letras
Financeiras do Tesouro Municipal - LFTM-Rio, destinadas ao giro de 18.510.000 LFTM~Rio, vencÍveis no 29
semestre de 1992.
- N>' 506/92. de urgência para a Mensagem n' 238/92
(n' 239/92, na origem), pela qual o Senhor Presidente_da
República propõe ao Senado Federal seja autorizada a
B.cpública Federativa do BraSil a ultimar con~ratação de
operaÇão de crédito e_XTerno, Do valor de até US$
126,000,000.00, junto ao Banco Internacional p"ara Reconstrução e Desenvolvimento-,-- BIB.D (Banco Mundial), destinado ao financiamento ç)o Projeto de Descentralização
do Transporte- FerrOviáriO MetrOpolitano no Estado de
S_ão_P_aulo, a cargo da Companhia Brasileira de Trens Urbanos-CDBTU.
. __ 1,3,-,.~QifDEM_])O DiA
-Projeto de Lei da Câmara n' 60, de 1992 (n'
2.341!91, na Casa de origem), que altera a estrutura do
Ministério das Relações Exteriores, e dá outras providências. Aprovado, após pareceres de Plenário favoráveis, tendo usado da palavra os Srs. Cid Sabóia de Carvalho e
Garibaldi_Alves Filho. À sanção.
--Projeto de Lei da Câmara n' 61, de 1992 (n'
2c486/92, na Casa de origem), que altera os arts. 30 e
58 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe
sobre a organização da Seguridade Social e institui O Plano
de Custeio, e o art. 41 da Lei n' 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios -da Previdência Social. Aprovado, após parecer de Plenário favorável, tendo usado da palavra o Sr. Cid Sab_óia de Carvalho.
À sanção.
~-~·1--:- 1\.f_~térias

apreciadas ap~s ~- <;lrdem do Dia_

Requerimentos no;t< 505 e 506, de-1992,Iidos no Expediente da presente sessão~ t_pr~_vados.
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1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR MARCO MACIEL, como Líder- Acordo da dívida externa brasileira com os bancos privados.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Decisão favorável do SupremoTribunal Federal ao reajuste de 147%
aosaposentados.
_
, . . . . _____
_
·.: .
SENADOR JOAO FRANÇA- Negligência por parte do Governo Federal com a Região Amazônica.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Posição contrária de S. Ex• à proposta de delegação de poderes ao Presidente da República para promover a isonorniã. salarial.
1.3.3 - Corriunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a fealiza_r-se hoje, às 18 horas e 46 minutos.

1.4- ENCERRAMENTO

2.2.2 - Discursos do Expediente

SENADOR NABO R JÚNIOR- Nomeação do Embaixador Flávio Perri para a Secre_tária do Meio Ambiente.
Apelo em- favor da manutenção da Dr' Maria Tereza Pádua,
à frente do IBAMA.
SENADOR AU8EO MELLO - Quinqüagésimo
aniversário do Banco de Crédito da Amazônia.
SENADOR BENI VERAS-'-- Reforma fiscaL
2.2.3- Apreciação de matérias
Requerimentos n 9 ~ 508 e 509, lidos no expe-diente da
presente sessão. Aprovados.

2.3- ENCERRAMENTO
3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL

2- ATA DA 9' SESSÃO, EM 9 DE JULHO DE 1992
2.1 -ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Requerimentos

- N' 508/92, de urgência para a Mensagem n' 253/92
(n' 264/92, na oiigern), pela qual o Senhor Presidente da
República propõe ao Senado seja autori:tada a contratação,
com a garantia da República Federativa do Brasil, de operação de crédito externo, no valor de US$ 50,000,000.00,
entre o Banco de Desenvolvimento Económico e Socíal
- BNDES e o Banco Internacional para ·Reconstrução
e Desenvolvimento- BIRD (Ba_ncQ Mundial), destinada
a financiar parcialmente o Programa Nacional de Controle
da Poluição Industrial- POLUBRÁS.
- N' 509/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n" 68/92, que regulamenta os arts-. 37, XI, e 39,
§ 1"' da ConstituiÇãO Federal, e dá outras providências.

Ata da
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- N° 17, de 1992.

4- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS

-Resolução n' I, de 1992.
-Ata da lQa Reunião Ordinária do Con_!ielho Delibe~
rativo, realizada em 26-3-92.
-Ata da 30~ Reunião da Assembléia Geral Ordinária,
- ~
realizada em 26-3-92.
- Balancetes Patrimoniais relativos aos meses de janeiro a abril de 1992.
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

sa Sessão, em 9 de julho de

1992

43 Sessão Legislativa Extraordinária, da 49 3 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Lucídio Portella,
Epitácio Cafeteira, Nelson Wedekin e Magno Bacelar

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-.5E PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa - Amir Lando - Antonio Mariz Beni Veras - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia
de carvalho - Dario Pereira --Dirceu Carn"eTI'o - Divaldo
Surilagy - Elcio Álvares - Esperidiáo ~min- Epifátio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Ganhaldt Alves - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena
- Jol!o França - João Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat

Marinho -José Eduardo -José Fogaça -José Paulo IÍisol
-José Richa -José Sarney - Jutahy Magalhães- Lavoisier
Maia - Levy Dias - Lourival Baptista - Lucfdio Portella ~
Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel Mário Covas - Marluce Pinto - Maurício Corrêa - Mauro
Benevides - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Odacir Soares - Pedro Simon ::.Rachid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ruy Bacelar Valmir Campelo - Wilson Martins.
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 50 Srs ..Senadores. Ha-:
vendo número regimental, declaro_ aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus,-iniCia:m.os nossos trabalhOs.
O Sr. 19 Secretáiio pióceclei"á à lertu-rã âo Expediente.
É lido o seguinte:
-

EXPEDIENTE

deseja se regozijar com todos os seus iritegrantes e, de forma
particular, com o seu Presidente,_ Se:Oador Garibaldi Alves
Filho, e o Sr. Relator! Deputado Ciro Nogueira, qUe, juntamente _C6Df-6s _deniais integrãntés· õaqueie- õr~ãõ ..de investigação parlamentar, tudo fízeram para que as aVerigúã.Ções
chegassem a conclusões efetívament~ positivas, de que decorrer::im a apresentação do Projeto n~' 105, que terá sua tramitação iniciada a partir do dia 3 de junho.
É o seguinte o projeto apresentado:

MENSAGEM

PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 105, DE 1992

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

N' 252/92 (n' 262192, na origem), de 7 do corrente, de
agradecimento de comunicação, referente à aprovação das
matérias constantes das Mensagens SM n9s 140 a 144, de 30
de junho do corrente ano~

(Da ~miaaao Parlamentar Mia ta_ dll'l Inqué-rito Otoatinada a
Examinar Irregularidades na Adminhtraç6o do FG'l'S do
'lrabalbador - Requerimento ng S!n/Sil-CN)

OFÍCIO
DO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
N' S/19, de 1992 (n' 98/P - MC, na origem), de 8 de
julho de 1992, encaminhando, para o fim_ previStO no art.
52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do acórdão profew
rido por aquela Corte nos autos do Recurso Extraordinário
n' 121.336-1/210.
O expediente será despachado à Com:issãó- de
Constituição, ·Justiça e Cidadania, iniciandO sua tramitação em 3 de agosto _do corrente ano_.

AVISOS
DO MINISTRO DOS TRANSPORTES
E DAS COMUNICAÇÕES
N~ 101 e 102, de 7 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos no;>' 73
e 351, de 1992, de autoria dos Senadores Aureo Mello e
Eduardo Suplicy, respectiVa-mente.
As informações foram anexadas _aos Requerimentos, que vão ao arquivo, e encaminhadas cópias aos
Requerentes.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.) Pelo Ofício n' 120,
de 8 de corrente, o Presidente da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito, destinada a examinar o cumprimento das disposições_ legais, relativas à destinação dos recursos e às irregularidades na administração do FGTS do trabalhador, encaminhou ao Senado o relatório final, que concluiu pela apresentação de projeto de lei que "dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e dá oUtras providências.
A matéria iniciará sua tramitação no dia 3 de agosto
próximo, quando será aberto o prazo de cinco sessões ordinárias para apresentação de emendas, perante a Mesa, nos termos do disposto no art. 235, II, f, do Regimento Interno.
O Projeto de Lei do Senado receberá Q n~' 105, de iniciativa da CP! do FGTS.
Ao anunciar, portanto, o término dos trabalhos dessa
importante Comissão Parlamentar de Inquérito, a Presidência

Dispõe ;obre o Fundo de Garanti-a do
'l'etnpo
de
Serviço
e
dá
outras
providênciaa.
O CONGRESSO NACIONAL decreta.:
CAP:f.TOLO I

Oa.a Dbposiçl!íell Preliminarea
Art;--lg _:·o Fu.ridõ--de G.uant.i.i do· Tempo de -ServiÇo
FG'lS, inatitu1do pola Lei ng 5.107, do 13 de seteml:lro da
lg66, p4aaa 111 re9er-5a por esta. Lei.

~""'"

Art. 2~ - O FGTS 6 co-natitu1do peloa lllaldoa daa
contas vinculo.da.a a qu11 ae refere eata Lei e outros recuraoa
a. 111le incorporado11, dsvendo aer aplic4dOil com !lltualiz4ç!lo
monet6.rie 111 juroa, de modo a _assegurar _a cobertura de suas
obrigaçOea.
- - 5 111 - Constituem recuraos incorporadoe ao FGTS,
-nos termoa.do caput deote artigo:
,.
a) quaisquer montantes obtidou com a aplJcaçlio dau
disponibilidade•
financiCiirau
do
FGTS,
in·~lUsi.Ve
os
resultado& auferidoG no per1odo compreendido entre o
recolbiinento da. contribuiçao pelo empregador e ueu depósito
na conto. vinculada do tr:..,balbador, bem como no p~r1odo_entre
a libar..,ç&o de recursos ~ra. desembolso e seu efet.ivo
recebimento pelo tomador do empréatirno;
b) dotaç0e11 orçament6.ria• eepecUlc..,a;
c) re.11ultadoa
recurso• do FGTS;

dali

operaçOeG

de

crédito

COI!\

d) multaa, c:orreçao t&Onet4ria o juroB moratório•
e) d.e-i• reeoita• patri110nio.ie e financ:eiro.a,
5 20
Aa conta• vioculada• em
tro.b4.T.bedorea aao abaolutameoto illlpenh.or4veia.

nome

dos

Art. 3~ o Ministério da 1r.çao soc:io.l, o Hiiliatério
do 'lrab11lho e da ltdministr11çao, o Ccdxa Economic:11 Federal, o
Conoelbo Curador dp FG1'S e dll'llllllill entidades qufl .11.tuern no
6mbito do FG'lS aer&o reoponsaveia pelo fiel cu1nprimento e
observancia dos critEirioG estabelecido& neata Lei, sua
regulamenta.çao e nae r111soluçoe• aprovadas pelo conselho
Curador,
CAPITULO II

Oo Coneelho curador

Art~
4 Q - O FGTS eer6. regido segundo norma a e
diretrizea estabel.,ciYG por Ulll Conuelho Curador, integrado
por quatro represeot4ntea d4 categoria doa t.rabalb11dores e
quatro representantes da ca.tegorio. doa empregadores, além de
Wll" repreSentante de
cada Wllll d.!ls seguintes ent.idade11:
Miniat6rio do Trab4H.o e da .ILdminiutraçao, Miniat6r1o da
Economia, Fazenda Cl Planejamento, Niniat.6rio da. Aç&o Social
o Caixa. ECX!nOIIIica Federal.

S
1P
A Prc-a i dr.n~·i~~o do
Conae ll10 Cu.r4dor,
c.nuc.lmcnto r<.:novad~, será rotativa entre ao. rt!{'reuentaçôe(l
do Governo, doa tr-.abalhadores e d()8 empreg4doree, n11 forma

preVi&to em
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~:~cu

Regimento Interno.

-

S 2~ '- Os órg.!ios orí.ci11.is far-se-ao- representor,
no caso doa Minist.ér;J.os, pelou Ministros de Eatado e, no
caso da Caixa EconOmic:.,_ Federal, por aeu Prenidente, n011
qualiciade de membros titulll.res, cabendo_-lhes indic.!lr seus
~~~~=;~~vos suplente11 ao PieGident.lll ds Repablic:c.,_ q_ue• 011
S 3~ - 0~> t·epresent,ntes dos trab.,lhD.dorC.ã e doa
empreg.,dores e seus tespectivos suplentes, que poderAo ser

reconduzidos uma Onic:a vez, serlio indico~~dos .ao l'rl'lidd<Hll.<' cJ.a
Repüblica, com antec•:õêncio m1nima da 3 (tr(ta) mo11ca do
t6rmino do caõa ru~~ono:lat.o:

Art. sa

Ao

Conselho Curador dCI FGTS compete:

I - egtobe~Qcer au direLrizetJ e 011 proqram~uil de
olocaç!lo de todo_~;_ os recursos do FGTS, de .acordo com oa
critérioo definidos nesta Lei, em consonancia com a politica
nacionlll de de&envolvimento urbano e as politicas &etoriollis
de habitaçao popular, saneamento básico e infra-estruturll
urbêna ea:tebelecldas pelo GoYerno Federal;
II -- acompanhar e avaliar a gestao econôrnica e
financeira doa recursos, bem como os ganhos aoc.i.ois e o
de.-empenho doe progrllmaa ~provados;
III - apreciar e eprovar os
pluriari.uaie do FGTS;
IV
ap:-eciar
e
institucional• no .&.mbito do_ FCTS;

progra~raa

aproVar

••

anuais e
cnmpo.nhaa

pel11.s .:~ntr11is aindic11ia a confl!lderaçôea
nocionoia daa
eateçorii!.B profiaaionoia,
no cooo doa
trobalbadoree; e

V - pronunciar-ue 1obre oo contee do FGTS:, antes
!io_ aeu encaJIIinhamll!nto ao 'l'ribunal de COnta.s dll Unilloo para os
fins legai11;

II - pelan confederaçOea nacionaia daa categori.aa
eeonOm.l.colle, b~m .raasim outraa entidade• repreeentllt.ivaa do
Olllpresoriado, no caso do.11 empreçadores.

VI - lldOtar as providôncia11 cab1veio pora a
correç.So, IIUipenllllO dn u(ic6cio ou decloraçtlo da nuUd11de de
o.tos, que e•tejaru em d1111acordo com o dieponlo neutn Le.l. o
no~
demaia
inatrum.~ntoe
normaliYOI
dela decocrenteç,
prollticodos pelo Ministério da Açao Soeilll,
pela caixa
&conOlrilca Federal, pelou órgaos e entidade11 reuponn6.veia
pela fiacalizaçao doa recolhimentos e pel"' inacriç4o e
cobrança judicial doa dêbitoa para com o FGTS, bem como por
outros eçente11 credenciadoa;
VII - determinar boa autoridade~> competentes ll
adoç'lo de providênciau neceusáriau ao cumprimento desta Lei
e demais instrumentou norlllatiVOII dela decorrentes, que n.!o
bolljam eido implementadas oportunamente, fixando p-razo p.!lr!l o
•eu atendimento;

s 411 - O Presidente _da Repllbl.l.ci:ll nomear.§, P•Ui:ll um
111andato de 2 {doi111) anos, oe membros do Conselho curador que
escolher, dentre os indicados na forma do par6grafo
ollnterior, e que tenhem oido aprovadou previamente pelo
Sen,.do Federal apOe argUiç.So pllblica
S so - o Cons-elho curador dl!lfinir6 anualmentt!l 1u1
datas, horários e locais em que deverao ner re.alb:adas suas
reuniOes ordin6riaa, que tetao periodicidodCJ bimegtra.l.,
cabendo b. Secretaria Executiva, de que trata o s 15,
enc,.minhar a cad.t membro titul11.r e auplente ll pauta e o
material pertinente,
na íorma e com a ant.ecedencia
eata.bc:lecidas no Regimento Int.erno do colcqlodo.
5 611
llavendo neceos.l.da~e, qualquer mel!lbro
titular poder.! convocor reuniao extroordinária, na forma em
quo vier a oer r111gUlamentada pelo Conselho Curador.
S 7g - ·o C:(l-ncelame!lto de reuniao ordinário ou
extraordinárill j4 convoc11da só poderá ·acor.r:er _com expf'ea~:a
anuêncill de pelo menoe 7 {sete) dos membros titulares.
S 811 - Noll oli.Uséneia do_ Presidentll! do Conselho
Curolldor
em
reuni !lo
ordinária
ou
extraordinária,
a
Presidêncio~.
ser.§ exercido~. por um do11 membros titulares,
escolhido pelos conoelheiroa precentea, preferencio~.lmente
entre ou representonteu da bllnco!lda a que pertenç"' o
Presidente.
S 911 - As deciac:ies do Conselho serlio tomadas com a
presença de, no m1nirno, sete de scue membtoe, tendo o
Presidente voto de qualidade,

VIII - oficlllr ao Ministério Pllblico, nos caso11 em
quo a inobserv&nci.a deGta Lei e demole instrumentos
normativoa dela dll!correntllls _implique "' inatautaçao de e.ç.!io
penal pOblica ou llÇ.!o civil pllblic"';
IX - dirimir dOvidae quanto .5_ aplicaç!o daç no!:'l!las
regulamentllres, relatiVIll:i ao FGTs; nos matérias de~ su 4
"_çqtnpetência;
X - fix11r 48 normas e valores de remuner1:1ç.llo do
Operador,
dos Agentes Promotoreç,
dos Agentes
FJ.nanceirQs, incluoive o& eçt.abelecimentoa b11nc.trioa que
prestem serviÇQ& de
arrecadaç!io e pagamento do FGTS, e,
quando for o caso, das dem11.ia entidades que prestem !Serviços
ao l"u~do;
XI
fix-:~.r
os critérios e eondiçOea para
parcelamento de débitos par-a co:m o FGTS, dE!correntes de
atroll&Or. nos recolhim~ntoa de contribu.lçõea e no pagamento
da.s prestollçôe~o de empréstimos concedidos com rf"curso 111 do
Fundo;
~ento

S lO - As despesolls porventura exigidatJ Para o
compillrecimento b.s reuniOea do Conselhc conutituir4o Onu11 dos
relilpe.ctivas entidadea representod1u1.

XII
fil:ar eritérios- paro. o exerc1cio da
if:~:i~zaçlloo e avoliar periocUcamente os result.adoa d:a ,e,çao

S
11
Oa
repret:entl!.ntes
titulares
doa
trabalhadores e doa eJnpregadores que n!o comparecerem a 3
(tr~s) reuniões consecutivas ou a cinco lntetcaladas, salvo
motivo de forc;"' maior devidamente cornprovado nos termos
regil:lentais, perder.&o aeu mandato, ausumindo seu ouplente
pelo ptoll:tQ restante.

XIll - definir condições, obçervo~~da a legislaç.!io
aplic.!vel, para a an1p.l.iaç.llo e aperfeiçoamento do controle
sobre os reco.l.bimentos e as aplicações do FGTS, por parte
doa trab4lholldores e BUI!.S entidadea representativas;

. .
Ge111tor,

XI:V - definir periodicamente, para o Agente
ordem de prior.!dcdes a ser dada uos critérios
-.
.- constantos do art. 11 douta LCJi, a sor utilizcda na oloiçllo
dos projot.o• objeto do operllÇOec "de cr6dito com recur~Joe do

-

5 12 - O repreuolitanto ÇOVII!rn,.monto.l que n.So
comparecer, ou nllo se fi:r;er reprerãentar por 11eu auplente 4
3 {tr6a) reuniOea coauecutiv.aa ou a cinco intercalad~o
calvo lDotiVQ de forç"' maior devidollmente comprovado nQ~
termoa regimentais, estar6 8ujo::it.o laa e:o!lnçOeo previutas na
Lei 8.429, de 2 de junho de B!n.
S 13 - Aa auoo!nc.l.a11 ao _trabalho doa representollnt.eo
do• trabalhadores no C:.>nuelho curador, decorrentes doo
4tividollde• deoac ckqllo, aerllo ollbolladaa, computC~ndo-ee como
t~;~i~~ efetivollmentti tr.ab.alhado~. para todoo oo fine e efeito.a

s 14 - Aos membtoa do conselho CUro~~dor, enqu1:1nto
representantes dos trabalha<Jores, efetivoo e suplentes, é
llssegurado a esto~~bilidade no emprego, da no!o1eaçao o.té um ano
após o término do mandaJ.o de represent1:1.çtlo, somente podendo
ser demitidos por 1n0tivo de fnlt4 grave, regularmente
comprovada através da prQcesoo judicial.
S 15 • Competirá ao Hinistórlo do Txabo~~lhO- e d~
AW.inistroç.!o proporc1onar ao Com:el110 Curador oç meios
neceas6.rioa llO exercício de nua competência, para o que
cont.llrá com uma Secretollria Ex~coutivo do Consélbo Curador do~
FGTS,

s 16 - O Minl&t.~rio do 'rrcl>alho e da Adll'linlsti-açll.o
poderá requlel.tnr
a.,rvi<.lon•r; <.ln Admlnintroçllo Fcdernl
dirt'!t.tl, auttltqulcn e furu.l!H·lrmoL pj)l'O- o d<tnnmpr•uho <.lc
atividolldeç tecn.l.coa no ~m!:JiLo da Sccn.toria l:J<ccutlVIl do
Conçelho curador.

a

!'G'l"S;

XV - definir pedodicllmente, par.ll o Agente
Operador, a ordem de prioridades a aer dada aoJ1 critérios
cunlltllntea do 111rt. 11 desta Lei, a aer utilizada na
eloboraçlto do pl111no de~ dasernboliOII de qull tra.ta. o art. 80,
incieo XII, dea.tll Lei;

XVII - estabelecer criLérios para cr~denci~.>r«·IIV,>,
bem como as .ãtribuições doa ogentes financeir-os, inc:luni,\1<: e~
Cah:o Económica Federal,
.ag-entes promotores
oot.ruu
entidodes que atoem no !mbito do FGTS;

xYIII - apreciar e oprovar as metaç, prop:.~to.l$
pel_o ___!'l~_nfstt:rio do!! Aç~o Soci&l, ll serem alC'I'II•Ç&di!.n, CJ~
recur-ao11 do FGTS, noo programa~;~ de habitaç!lo P"r••ltr::o,
s~~one,.mento b6sico e infra-eutrutura urbenc;
XIX -definir, para os ccaoo em que f:Gt.a L<!i •·Y.l•.;•,
__ olltualizaç!io moi'ietá: ia, o indice 11 ser ut.lli'l!aclo, q1H111·L• '•h·
n4o tenho s-ido espedficado<
XX- definir a tarif<:~ a ser eo!Jr<~da ao •i·.,,. ··
empreÇiodor por c-miunllo de oxtrato aYulrrn da c•>ul.il ·.'i:1· .~ ·
do tra!:Jalho!!tluq
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XXI - dccldir u~ Cl dtvid•> 'l\.1 w1o,
to.' '
parcialmente, nou termos do piuligrafo llnit:o d~,:&t.e .nt;.
pagamen.to
li.
Caixa
EconOmica
Federal
dos
V«io•_: ·~,,
correspondentes a c.,da um dos itenc que compOern o Gua t''' ifa
11:1 :reau.moroç.!lo;
XX1t - oprov(<r o J~ant.Ull d"" iu!otlllil~ô~·& ).,{,l:i•·,r <..h,
Fundo de Gorantia do Tempo de Serviço, inBt.;Lt..U1do p!!lr• l.<'i
nl! 8.406, de !ii Qe jtmeirt? da 1992;

XXIII

-
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divulgai:',

no

Di.d.rio OficiGl

da

U11i.lio,

tod~u1

aa decieOee proferidas pelo Conselho, bem cun.o
contas do FGTS e oa reepectivou pareceres emitidos.

D.ll

I - lnllnt.er: contro.lizados os recursoc do FGTS em.
contas pr6pri11s, mantor e contr-olo,r aa contas vinculo.d.ers
unifico.do..& por titul.err e emitir bimactr{l.lmante ou, o
qualquer tenfpõ, pOr solicitação do titular:, os extratos
individuais correspondentes ~a contall vinculo.da.s, enviandoo• .ao do!Qic1lio baltcArio ou ao endereço indicado pelo

tit.ulor;

II - endtlr, a qullolquer: tempo, por solicitaç!o do
empregador e medi11nte o po.gamento- de tarifo, extratos
individue.is correapondentea C.;~ contas vinculad!l& do-s seus
e.mpregadoa;
II I

XIV - aprovar eeu regimento interno;

XXV - representar o Fundo de Gorantia do
Serviço em jutzo.
•

"do FGTS;
'l'ez~~·'·'

de

Par6grafo único. Aa tarifai! e remuncruçõen f iY.ndas
pelo Conselho C1.u:~dor dever ao, lill nu9djda do pOGI!I.!VI)), nr:-I.'
cult.ol.Jclecidao de íor1n~ diucriminad~:~, fiC"Ilndo o f'll'Jiin••·u! ,, •J"

atribuldo a
comprovoç~o ~ efotiva o

mont..,nte

item condicionD.•l" a
preataçl.o daq_~fl~ uerviço.

doternlia~:~do

a':3equ~da

Do Geet.or dll

Apllc~çllo

l"GTS

o c1o Agcnt.e (JJ.mH"h"

•h

1\rt. ~~~ - A ljiC~tlliO clf. GplieGÇIIio dQ_ fGT:': ~~~~11.
efflt.uada pelo MJ.niat6rio da Aç!o Social, c~benllo à Co..ixa
EconOmica Federal - CEF o papel d111 A9ente Opero dor."
-- Parágrl!lfo Qnico. - o Ministério da Açll.o soclol c a
CaixG. EconOmic~ Federal deverll.o .dar pleno cumprimer:t.o;~ aos
programas onuais aprovo,dos pelo conselho Curàcior, eend<:> que
eventuais
alterações ,somente poder!.o
ser proc::f!aso.das
lltediante prévia anu&ncia d~:~~quele colegiado.

SEÇii.O I
Do Gestor -da Aplicaçao do FGTS

Art, 79
l.o Ministério do,
Aç.!l.o social,
qu.alidade de g:e11t0r d1:11 ~:~~plic!lç&:o do FGTS, compete:

na

I - proticar tod.o11 os atoc necessáriou a •;watli.o do,
aplicaç!o do Fundo, de acordo COfll ae diretrizec e progr:aJilali
cu11t.abelocidos pelo conoolho curo,dor;
II - el!lborar e submeter ao cOnselliO. Çuri!IO• •t", at6
3l de setembro de c-oda ano, oo orç11rnentoe
anupin e planos
pluri.anuais de apliCIIÇ.!io doa recuroou para os exr.•reldOiiJ
o:ubseqll7ntes, diacrimlnando, por Unidade,da f~d_eraçiio,
os
benefic-J.árioe e aa condições finaneeirao dor;. plnnm>
progr!llllas;
III
eleger o.• Opf)l:"a~, 011 prO)<:>U>" o;. a 11
suplemcntG.ções o aerera fino,nci!ldoe (:Om recua:-n~r:; tlr• f<."""l'S,
dent:.re ou recomendados pel11 CEP" 1 com bose noa r r .r tf"~r ioa
estabelecidoo nellta Lei e 11011 resoluçOeo dn C•HHJelho
curador;

IV --- acompanhar a execuçl!.o dos pr ugr a '""'r; d~;~
hobitaç.!io populor, aanoamcnto b6uico e inírii·N,I..n.rt.ura.
urbo.n11, . dacQrrente~~J de apUcaçao de rcc:urnoo; <l•• n;Ts,.
implementadoa pela CE:P";

V - 11Ubrnoter 11. aprccio.çllo do -Con11elho Cu:'a·Joc, o.t6
30 de 11brll de cadll ano, ao conto.a do l"G'l'S do P.>tore1cloanterior;

participar d!l rede arrecadadora e p.!rgadora

IV - cr:edenci.:1r os agentes finan~iros, inclusive
os que: portic::ipar.\o da rede arrecado.dcra e pagadora, aqent.ea
proJDOtoreq, e outras emtidadea que atuem no li.mbito do FGTS,
o:egumlo dir-etri:r:es e critr!=rios ellltl.nados do Conselho CUrador;

v - exped..tr ato& normativos r-eferentes ;:~os
procedimentos admini5trlltivo-operaciono.ia a serem observ.!ldos
pelos agente• financeiros, inclusive pela rede arrec.!ldador;:~
o pagadora, bem corno outr!la entidades lntegrnnl es do ai11tt>lllll.
do l'"GTS, de acordo com 1U< dircttrheu em.ernod""" do CônrJelho
Cur11dor
ar11•il;

CI'I.P!TLJLO II 1

-

ê

ouvido, qusndo for o caso, o B.,nco Centr~:~~l do

VI expedir atos norm.ertivos rflferentoa aou
procedimento• adminietrlltivo-Opl!lracionai& A Pflrom obaerv11do11
pl!llo• empregad.or:e• e trabolhadore•, no ambito do FG~'S do
acordo com !IIi diretri:t:OiiJ emanado.• do Conselho cur.erd~r e
ouvidos o Minht6rio do Trab!llho e da .Aciminiatraçllio e o
concelho Gestor do Cad!llltt"O Nacion!ll do 'I'r~:~~balho.dor;

_
_VII
- _definir os proc-odirnentoe
operaeion.:.ia
n•eeaa6.rio• &. c:ontrata!ao e execuçao do1 projet.os no Altlbito
doll prog:ramae do hab taçao popular, aaneamentu b6.sico e
infra.-estrutura urban11 1 a eerem financi!ldos com recursos do
FG'l'S, ouvido o COn~~:elho CUrador;
.
VIII - elaborar liG an6.li11etJ do viabilidade e do
adequ.erçao jur1dico., econOmico-financeira e técnica dos
projotos de ho.bitaçao popular, infr!l-estruturu urbo.na e
a11ne6ll'lento b6.eico a serelll :financiados com recuraos do FG'l'S;
IX - re!lpO\'lder pe:lo risco de crécilto referente ll.G
operaç0e11 de emprésti!nos que recomendar li' 11prov11 çao pelo
A_gente Gestor das
aplic.:~~çoes,
oportando
os
valores
en~pre10tadOs no mesmo prazo ~ ctiiidiÍOcs estabelecido5 para o
tomador dos recursos, sendo admit do seguro especial para
este fiR, a crit6rio do Conselho Curae.~_r;
X - implementar os atos emanados do Ministério da
Açl.o social relativos a 111oc11Ç!lo e aplieaç&:o dos recurcos do
FGTS, de o,cordo com as diretrizes esto.belecid!ls pelo
.COnl!'elho Cur-odor.

XI - acompanhar a execuçllo fisico-finaneeira das
otn:as, zelando pela col-rflt!l aplicaçao dos rec:urct>D do FGTS;

-XII - submeter, bimectralmente, 11. aprovação do
COnselho Cut'o,dor o plano, para o trimestre eeguinte de
desembol•o do• :r::ecureCla rel!ltivoo a oper~:~~çOes de crédito
contratadaiiJ e em andcuaent.o, CO!tl definlç!lo da ordem de
p:ciotidadea de atendimento I! dos valores respectivos;

XI It
.~aule1·
oxpressos,
11011 (,;ontrlll..oG de
empr6etlmos, 011 condiçOes de deoe~lbolso dali parcclr:u;,
inclusive quanto a data e faLor de atu!lllzaç&o, em coso de
~ttraso, conforme diretrizes do conselho Cqro.dor.
XIV - informar e.os diretarnente interer;.so.dos oc
lliO"tivos de eventuoie paralisaçOen na traJnil•lÇll"v ou de
rejoiçao dos pedido• dn empr(tst.irnos, de !lc.Ordo con1 118
diretr izfla do Con•e_lllo CUr:!ldor;

Unillio,

os

XV- publica!' periodieaJnente, no Dlári.,·-Ouci-al do,
;.aramet.ros regionah de custos de obras de

htr>bitaÍ6o, oaneamento o
metodo_ ogill ~ coleta dol:ll
~XVI

VII - propor oo Conuelho Curador IUI mc.t.all o ucrem
alcançados, com recuraoo do I"GTS, nos program.ers de habitaçao

populG.r:l ltl'anecrmento b6.aico e intra-estrutura urban11
SI!:ÇAo II
Do

Agente Operador do FGTS

Art. 811 A Cabo:o
de Agente Oper11dor, compete:

Eco11~ica

l"oderal, _na qualidade

d11 Uniao,
contratoçao,
apli<:oçllio;

lnfrã-ePtiutilrã,

preço~~J;

e:Kplicite.ndo

a

- publleor periodl.eamE.'nte, no Di6rio Ofic'iol
o montante de re~:urooa diopon!.vela paro
por Unidade da l"ederaçao e por Area de

XVII - publ ic11r p..rlodkam~nte, no Diádo O!ic.inl
de Unll'~o,
os tt:Kt.ra~oa d1m contratos de E.'mpr<:~:tinous
celebrados com recureos do fG'''>, de 11cordo com 111r diretr ize•
eatabelecidas pelo COnselho Curador,

XVIIJ,. - eltlborar bal~:~n<"t>tes n1cns.erio, bal;:~nçoa
anu11is e relatórios gereneiaia referente& aOE.' recur:so& do
l'"G'I'S, encalflinbando-oB ao Agente Gestor e ao Conselho
CUro,dor, no prazo e condiçôc,. por este fix!ldos;
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XIX - fornec-er, até 31 de julho _t;le C(lç!os_ __an.t~c, .!tO
Agente Gê5tor, o-s fllementoB neceBG6rLos à_ elaboraçlio do
orçamento anual do FGTS;

Ili - prefer@onci&, em cadl!t 6rea, coa projetoc que
propici&rem mo.ior Ç~eraçao de emprego& por unidlldl!l mont\t4ria
lnvea:tida;
IV - pr11f11rência, dentre 011 que parceb.ram seus
dábitoll junto &o P'GTS, llquele• que optaram por menQreu
prazo• do que o JQ4ximo p(>rlnitido para l!tquel& 11ituaçl1o, tendo
efetuado pontualmente os pagamentoe dao parcelas;

XX- emitir Certificado de Re;ularidade do FG'l'S.

CAPfTOLO IV

Das Aplicações= dos Recure:or; do F'GTS

Art. 9ll - Ou recUt'BOS de que tratll o art. 2!1 serlio

o5plicado111

em

opera,.oes

de

crédito

e

na

monutenç.!io de um l"undo de Liquidez para o

const.ltuiç.!lo

e

V preferência aolf projetes que, atendidos os
requieito11 e condições, estipulados nesta Lei, tenh..,m sido
an..,liaadolil, ..,provados e priorizl!tdos por conseHloc estaduais
permanentes eepeci<lll~M>nte eriodoa pGra este fi111; compo~;tos
paritoriGmante
por
rC'!~Il"OIIf'lltantes
qovrtrnn~u~nLoia,
dou
trabalhador-e• e dos emprt:tgudOriiD.I

D,tendimento de

9"-lltoe evehtuo.is n&o previstos.
Por6qra!o único. O Fundo de I..iquide:t deve ter
remllneraçao m!nim~:~, includve juros, ld!ntica b atribu1da
.aos depósitos da11 cac!ernetaB ele poupllnça.

Art. 10 - h operações de crédito C'OIIl recurGo• do
FGTS poder.!io aer realizadas diretamcnte pele Cnixa EconOmicB
pelas entidades por
Feder<!!l, enquanto agente fint~nceiro, e
e~la
creCienciadan pt~T<ll eaae fim, exclusivamente I!CÇ~undo
diretriz~B
e çrJ.l(,rlolll t(,f:nieoo fixados polo Cons(llho
curador, observadoa oo l!lf:gulntn~; requioJ.toa:

- preferênci4, no caso
de obr111 j6 inic_iad..,s.

VI
otendime~nto

II

-

go.rantil! real;
-

&tUIIliZ<llç.!lo monet6rill. igu<lll

.!!1

das

contas

vine_uladllls;
III - taxa de juroa 111édh m!nima, por projeto, de
trlla por cento ao ano;

IV - prazo nu!ximo de vinte e cinco anon;
V - obriçaç.!o de contr111partid11 doe cont.rctantea de

fin11nciamento• nos inveetimento• a 11erem reali%&dos;
caso.

VI - an4lise de impactos ambientois, quando_ ft?r o

S U - A renl<llbilid.ade médilll das opercçtlea de
crédito dever6 ser suficiente .!!1 remuneraçli<:~ d<lla eontaç
vincul.adoa e .!!1. cobertura de todos ou demaia cuatos
adnoJ.niatr&tivos e opereeionah incorridos pelo P'GTS.
S 211 - A11 operaçoea de crédito com' recur11ou do
FGTS dever.!lo ser realizadall n11a 6reaa de hobitaçllo,
aaneomento b6aieo e infro-eatrutura urb11na.

5 311 - O proçramn de apliéaçoes deven~ deçtinar,
no Jtt1nimo, sessenta por -cento para investimentos em
habitaçao popular.

diutribuiço!ío, por Unidade da Federl!tç.!io,
do montante de
desembolsos anuo~~is prevh:toa: deve· aer
erot.«belecida pelo Contõelho Curl!tdor, com Qo.a_e ~;m critérios
téenicoa
que levem em eonsideraça.o a"t dE:ml!tndaa
por
habitaço!io, saneamento b.isieo e infra-eatrutUr~ urbana, b..-m
oo11im outro11 imHead.ort~a econOJnico-finonceiros e socicis.
S

411

~

A

S 511 - Só pode ser contratada operaçlio d.e créd.ito
com peasoc jur!d.ico de direito pQblico que ofereça, e_omo
garontia adicion&l, vinculaço5o do- rec11ito.

Qu11.ndo o agente promotor for pessoa
urldic4 de- direito pOblieo ou cntid11dl'l' da adJ~ir1int.ração
ndire.tn dn qtlalquer cofcra de governo, o11 aolieit.nç[io de
<:rédito deverá ser pr<:"çedido de licitaçao P•IU"'oll renli:o:o,.lio da
obra, devidamente comprovaM pela anexa<;:S.o de document.açllo
contendo, no m!nimo, o projeto b6aico, o· edital de licit.-açao
e a ata de julgamento das propostas.
S

60

-

l

Art. ll
As eontrotGÇ{>es e ou d~!WmLolaos
referente.!~ a projetos de flnancicunento cola recursos do FGTS:
deve111 ser priori:o:ac\os de acordo com oi seguintes critérios,
clém de outros definlc\oa pelo Conselho curador:
I - prefer~ncia I!IOS ':ornadores de empréstimo11 que
tenham sislemática e pontualmente honrado BU.:l\11 obrigaçOes
pare cont o FGTS, inclUGive no que se refere &O regul&:r;

rotornq do preatoçõea de empr6atimos laatreadQI ern reeu:r;Gos
do rv.n~o;
II - p:r;efer~nei11, dentre os que j,6 t<!nh&m obtido
financiamentoa lcstre4doa em reeuraoa do P'GTS, àquel111 que
tenham corretamente cumprido aa met&s flsicalf e
d~
atendimento b.a popull!çOe• benefici4rio•, estipuladas nos
projeto•~

deiH.'Z!\bolsoa,

110

Par6gr11fo -onico,
O Minlsté.rlo. d<- Trabalho e da
Administraçl1o forne-cerá ao Agente Geator os parAmetroa
t6cnicos par.:~~ a cferiço!ío do diapoato no inci110 Ill deate
crtiqo.

CAPI'l'ULO IV
Dou

I

de

DepOsito~;

e do Direito ao FGTS

Art. 12 - Oa ~n,prego.do:re•, ainddl quo entlt!lldcs
filcntrópiclla, ficam obr.igado.a a depositar, at6 o di.., 7
(eete) de cad.:~~ mês, n~ contl!t vinculGda de cada trabalhador,
a .iJnporto!íncia correspondente a B\ (oito por cento) da
remuner;:~c;ao a este p;:~g11 ou devido no mêa cnterior, incluldas
n& remune.raçllo cs farcelas de que tratam os orts. 457 e 458
da CLT e a gratif caç-ao de Natal a que se refere a Lel. no
4.090, de lJ do julhQ de l!Hi2, com GS modific11ç0ec
dl!l Lei
no 4..7451, do 12 de &gosto de: 1965.
S 10 - Entende-se por empregador c pessoa flsica
ou a pessoa jur!dica do d:treito privado ou de direito
pOblieo, da administraç!o pOblica direta, indireta ou
fundacional de qualquer doe Poderes, da União, dos EataJ;Ios,
do Oilltrito Federd e
dos Municlpios,
que admitir

tr4belhcdore• o •eu 8t~rviço, bem e.seim aquele qut:~, regido
por 109i•loç!o eepecí&l, encontrar~•e nee•o. condiçSo ou
figurar
como
forneclldor
ou
tom11dor de Jl\lio-d!i""obro,
indepondente do reeponaabilid11de 11o1id6ria efou aubddi6ria
a que eventualm11nte venha obrigar-se.
5 2t - Considere-se trabolhador todo po~gooo flsic&

~~-E!~~~;!, •~rx"cl1tol•do~ e~:re~:::~~ala., lo~:do~u~~no~~~lld~r ~=
aervldores pO.blicos
jurldico próprio.

civia

e

militerea

•ujeitoe

e regime

S 311 - Da trabalhadores doml@içticog po•l<~rllo ter
•ce••o ao reqime do !'GTS, no form& que vier G oer previot&
-lei.

S 411 - o- recolhimento· em atrl!so da importancia
meccionaàa no •caput~ tiUjeitar& o emprego~~dor ao pagamento de
atuelizaç.!o monet4ria di4ria, a partir d.a dela em que eu
devido
atê a data do .efetivo pagamento, incidindo 11inda,
aobre o valoX' otualizctdo, jurou de morl!t de 1' (UI~ por cento)
ao alie e multa de 20' (Vinte por cento). -

S sa Se o débito for pago até o Qltimo dia útil
do mês do seu vencimento, a mult<ll _prevista nec_te arti_qo çer6
reduzida para dez por cento.-S 6U - O agente operador, coiil bl!t.Ge --n~s diretrlzili
Cotllilellto Gestor do Cadastro Nacionl!tl do Trab11lbador,
e•tabelecer! modelos operacionais que aeaeguren1 a perfeita
identificaçlio do titular d11 conta, etc empregl!tdàr e etc
eidaaor cloa docwnentos de autorh..,çllo doo saques.

do

Art. ll -O nS.o recolhimento do YGTs- no- pr-azo-de
(sescenUa) diaa, ll contl!r da dl!tta em qUtl é devido,
equipar&-ae a
opropriac;Oo .J.ndébit&,
caracterho~~ndo
o
empregador como depositário infiel, sujeito_ .!!11> cominações
legaia.
GO

Art. 14 - Para o11 fina previstos neat.G Lei, aa
ornpresca aujeitas &o reçime dll hgialaçllo t.ra~lhiGtG
podero!ío equiparar seu11 dir11tores no!ío empregadoG ao~; demaia
trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS.
ParAgrafo (!nico. Coilii_dera-se diretor aq"Uéle que
exerça corço da admlniatr&çl!io previsto em lei, est11tuto ou
contrato aoc!cl, indep.!ndente da deno111inaç.!o do cariJO.
-

.. ·-

-

Att. 15 - Oa depósitos fcitoa na rede !H"rr•,·t1dLI<lorao
t::rodenciada, relati'K'oa ao FGTS, aer!o tran11ferldoo !o Ceixa
l!:conOmic~:~. Federal no primeiro dia Otil 11ubaeqUent<1 li dnta em

~~:t;"'~f~~ul-,.~~0 d~t~~~~~~~;d~a:a;~:'ti~ ~~td?~"~c~ d~, ~~~ ~:
•ua oeorrflnc::ia, quo.ndo efetuadoa no

Por6qrafo
prazo

Onico.

contabiliz~~;do

Ger6.

O

no

pra~o

de~Osito

regulnn:l'l,. e. r.

reall:-c.cl.~

16

-

00

f\:t(l. do
oul1iH'<Jllunte,
jur<Hl.

aaldo no dio. dr:::

opóe atualizaçao monet6.ria e capitall:taçao de
Att.

dcpóllittiO

<l!j!t.lln<l'li'J

1111'1

•:•llll'lO

vinculad1111 ser.tio corr.Sqldoa llKlnctarlamrmt<J <:••••· I.•V"' r•to11
p4rllmetroB fixados para atualizaçao doa 1111ldos <!<.!.!>_ ·:~·p:·aitoa
de poupo.nçi!!l e c.capit.caliz.sr.!!lio juros de três por c~:mto ~'~O nno.
S la - A .catualizaç.!!lio monet.6ria e u copitJ~liznç~o
de juroa C"O~'rl'rllo b o::ont.a do Fm1rlo e o r"lnp<-r·t i 'J'> n <!.•li t•J
acr6 t"!C"Luodo 1111 eo11Lo. vln<"ul,rlll 1 n11 dln ti•·~ <I•· '•ooln 1n~'>o,
<::om base no oaltlo existente no dia d,..z. d<> mi':" Mlt ''' l••l ou no
primeiro dia Qtil GUb&E.'(jUente, cc.Go o dia de:-: u~ j.., fed.odo
banclirio, deduzidos oo •aquea ocorridos no pcrlorJo.
5 21r - Poara a• contl!ls vlncult~d.!ls doa trabaltl<1rlores
optantes exiotenteG li. dl!lta de 22 de setembro d•.' 1971, n
capitalização dos juros do• depOsites continuoaré.:. r.~r::: feita
na seguinte progres&i!l.o, salvo no caso de mudança d~· eJ•,presa,
quando a c•pitalizaçao do• juros passará a ser ff'ita A taxa
de trêu por cento ao ono:
de
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:rGcolhimento do depósito etetuodo em cada eontl~ vlnculadl!l,
no pri1110ito dia 1ltil •ubaeqUente a aua efeti~a.çal)_i
III permitir, ao trobolhoador, CIO Conselho
curador e aos •indicatos das categorias profissional• a que
pertençam 011 trabalhadores doa empreea, independentemente de
instrumento de procuraç!o, o ocess9 11.os comprovantes de
recolhimento doe depósitos efetuodos nes contl!ls vinculada& e
documentos
complementarea
indlspensliveio
b
demai11
averigUaçao do correto recolhimento;
IV - comprovar, no 1110mento do homologoçao da
reseiello do contrato de trabalt)o, o efetivo reeolhi!lllmto d11111
importancios a que ue refere o Art.. 12 1 relativo a todo o
perlodo de vigência do contrato de tro!lbalho, valendo, poro
tanto, c;ópio de extrato diacrlminoado fornecido pela Coixa
Económica Federal ou outro documento oprovado p!!>lo Conuelho
curador;
V - reposuar imediotamente o el<:.t'-l'Q cll:lll contas
vinculad111s,
recebido dl!l C:.ixa EconOmi~.!l F'6d•_·rll\, aos
trabalhadore11 que tenhaltl opt.e~do pelo seu. qnr.:<Jmil}.lmmento oo
endereço dll empree:.;

VI - e~nota.r, no Certeiro de Trabalho e Previdência
Soci.sl, o número da couto vinculod.ca do trabalhetddr no FGTS.

CAP1TULO VI

I - trl!u; por cento~ dur.ante oa dois prifl'Piros
pcrmanenc:io na mcom.!l empl."eCIIII

II - quatro por cento, do terceiro 6Q ']li
<lo pctml'nllneio n.ca mesma emprO!'CI.!IJ

!.n~.o

llnO

III - cinco por cento, -do sexto ao dl:d 1e•J o. no de
per'!ll4nêncla na meomoa empreoa;
IV - sei!' por cento, a partir do d6cim" ptimeiro
.ano de permonencil!l na mesll\4 empresa.

S

]Q

O saldo daB contos v.lncullHIG!l.

pelo Governo Fedetal, podendo ser institutdo
p.ara esse fi111.

r, 'J•ll'•nt.ld?

S'lq\1~'>

!l!lper.ial

Art. 17 - OIJ e5tllbelecinlento& bancários que j.i
tenham aido deposit!rios de contas vlnculodas de FG'l'S
p.aaa.o.m, a partir da publicaçlio ·dest.s Lei, .a condição de

Art. 20 - Oeorrenc~o rescisao do eontrato de
trabalho, por parte di) emprt"gndor, ficorll osta obrigado <1
pa9ar diretalnento ao emprt'gGdo os vnlorea relativou aos
depóuJtos referontell ao mt!G do reacis:!.o e ao in1ediatamente
anterior que ainda n~o houver siclo recolhido, sem prejuizo
das cominoções- legais.
5 10 - Na hipótese de despedida pelo enJpregador
nem juata causa, pagar4 este diretl!lmente ao trabalhador
impo.rt!neia igual a QUI!Irento por cento di) montonte,
atuolizado monetariamente e ocresc~do dou recpectivos juros,
de todos oa depósitos realizodoo no conta vinculoda durente
a vigência do controto de trabalho, soml!ldoa aos valore11
~devidos maG nao recolhidos, independentemente de terem sid.o
efetuadoo ou nlio saques noa contoa vinculada.

mcdionte
oart. 511,

Quando ocorrer despedid11. por culpa
:noior, re;conhecidoa peia Justiço do
Trabalho, o p~trcentual de que trata o 5 111 tierli de vinte por
cGnto.

Art. 19. Fico reooolvado o direito od•juirido dos
trobalhadores que, 11. date O. promulqoçllo do Cnnntit..uiç.!io
raderal do 1988 1 j6 tinli3f<l o direito à entuhi I idllf\C no
empret;~o nos tei:'"Ino• do Capltulo V do Tltulo !V dT.I cr.T.

5 :u - Pe~.r.ca o1 meses que o em,?regador nao
apresentar os comprovl!lntes mencionados no Art. 19, IV,
utilizar-ue-& como baae de c.6Jculo para efeito da aplicaçao
doe pe:t<Centuais de que tratom os par6.gr:.!os anteriores o
equivalente a 8\ (olto por cento) da Ciltilll.!l rentuneraçlio
i:lGVida, multiplicado pelo nOmero de11oeo meses.

agGntea

recebedores
e
p11gadore•
do
Fundo,
de tarifa, atendido o d!spost.o nos
incisos X o XVII e art, 011, inciso IV, dc11t11 Lol.
recebit~~ento

S lD - O tempo de serviço do troblllhador n.!lo
optante do FGTS, anterior a S de outubro de 1988, 'lm caso de
rescisao aem justa causa pelo empregador ou ext.inç.!io da
empresa por falecimento do empregador individllnl, ou alnd:.
por extinçi!l.o da empre&a sem a ocorrl!:ncla de mol1vu de força
maior, reger-se-li, conforme o co.so, peloa diapos.l.tlvou
constantes dos arts. 477, 478, 4BS e 497 d~ CLT.

5 2R - O tempo de serviço ant~:rior 11. etull.l
conetituiçi!l.o poder6 ser transacionado entre_ e1~pregªdor e_
empregado, respeitado o limite m1nimo de sessenta por cent:o
da indenizaç.!io previst.ca.

t:: facultado

empregador des.obrig;,r-se da
responsabilidade da indl-nizaç&o relativ:. ao te~1po -de l<-e-r\liço
ant.erior li opç!o, depo&itando __ noa conta vincul<:~da do
trabalh.cador, até o O.ltimo di.ca O.til do mes previsto em lei
p.caro o pagoamento de s~:~.lário, o valor- correspondente à
indenizaç.So, :.plic.c~ndo-se ao depósito, no que couber~ todas
as dispoeiÇO.Cu desta Lei,
31r -_

~:~o

S 4R - Oa trabalh:.dorea poderll.o 1!11 qU.!!lqu~r lllOmento
optar pelo FG'l'S com l!lfeito ret~oativo a lR de janeiro de
1967 ou a. dll.ta de sua admisslio~ _quando po11terior àquela,
aplicando-se a SUlU contas vinculadas, no que couber~ o
cli•posto no Art. 16~ S 2R, de.st.a Lei.

tectproc:.

5

211

ou

força

s 40 - Ali importanciall de que trata ente ortiqo
deverao con11tar do recibo de quito~o de reacisao do
cOntrato de tra._balho, observl:!do o disposto no art.. 477 da
CLT, e oximirllo o empregador t~Xclu•ivamente quanto ao•
valores diucriminedo&.
Art. 21.
No coao de extinçi!l.o do contrato de
t.rab.calho previuta no Art. 18 desta Lei, •erS.o obnervados os
•~g-uintes cd,t-éri!'s:
I - havendo "indenizaçS.o a ser pagoa, o empreg!ldor,
mediante comprovaçao do pagamento doquela, poder6. llacar o
c_aldo
dou
valores
por
ele
depositados
na
conta
individualiziCida do trabalhtdor;
l i - nll.o havendo indenizaçllo
decorrido o pra;:o prasericlonal paro
_direitos por parte do tr;,bnlhador, o
levantor eltl aliOU favor o 11aldo da
individualizado, :mediante comprovoç.!io
corilpet.ente do Hinbtério do Trabalho e da

Cil.PÍTULO VÚ
nos Saques
Art. 22
11'114

CAP1TULO V

cpnta

vinçula_d~

o trabalhador

poder~ socar recursoG dG
_n_o_ FGTS nas seguintes eituoa:çOes:

I
-despedida sem justa cauaa,
indireta, de culpo rec1prOC'ill. e de forço maior;

Das obri<;JaçOes dos empreg:.dores

ll.rt. 19 - ou empregadores ficam obr.l']1d"r..

li
aer paça 1 ou
a reclolll(lçao de
empregador poder!
reGp.,et.iva conta
perante o órgS.o
Administraçao.

1\:

I - comunic.sr mensalmente, a c&da tl~tbalhlldor, o
valor recolhido a sua conta vinculada no FGTS;
II afixar, em quadro de aviso 11ituur:lo cm local
de livro e fácil acenso no estabelecimento~ comp,wllnte do

inclusive

II - extinç!o total do empresa, fechoamento de
quaisquer de rõ'CUII e~tabelecimentoa, filiaia ou agencioas,
eupresulio de porte dtt 11uea atividades, ou ainda falecimento
do empregador
individual eernpre que qualquer dessas
ocorrências implique resci85o de contrato }!.e. tra,b~lQç,
comprovoda por decl.caraçao escrita do empresa, suprida,
quillndo for o caso. por diDciG5o judicio! tran•itoda ell!
julgado}
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-

aposentodorie.

çoncedido

pelo

Previdência

Social;
IV

falecimento do trmbalhador,

9endo o

1ddo

pago:

de empregos pO.blicos 1 ransformados em co.rgos, por força da
adoç!o de regime jur!dico prOprio, poderao SI!IC,llr o aaldo de
sua conl:.a V.l.nculada, nss condiçOes e de acordo eom o
cronograma proposto• pelo Agente Operador e l!lprov~~;doll pelo
Conaelho cursdor,

o.) a seus dependentes, pl!lra esse fim habilit~~:doo
per3nte a Previdênci-a Social, r:;egundo o crité::io .adot11.do
para a eonceGsao de penoOec por morte; ou.

b) ma falt!!L de dependentes que atendam 110 dioposto
na o.l1nea ~:~ntedor, aos Bucesscoea previatoa na· lei civil,
indicado• e1o alvor.li judicio.l, expedido a requ<llrimento do
interessado, independentemente de invent!rio ou arrol.:lmento;

v - pagomento de parte dau prestações decorrentes
de· financiamento hGbito.clonal concedido no lllmbito do SLatema
Financeiro da Habitaç&.o - SFH, deode que:
a) o mutu.trio' conte com o m1nimo de t.rê11 llrlOf.l de
trabalho oob o re~ime do I"GTS, n.:~ me11m.:1 empresa ou em
empres:ao diferenteo;
b) o valor i:.lloqueado seja utilizado, no mlnimo,
durante o prazo de doze meGes;
c)
o- valor do abatimento .:~tlnje,
oitente por ce-nto do montante da preshç&o;

no

máximo,

CAPiTULO VIIl

Da incorporeç.!io de aoldol!l de contas vinculads• ao
património do Fundo
Art, 23.
O 116ldo da _conta n!o individualizade e
d{l;. conta vinculada uem dep011lto h6 ma!.l!l de cinco l!lnos se@
incorporedo ao património do FGTS, reaguerdodo o direito do
benefici4rio de, mediante requerimento e cOJUprovaçl!.o d.a
titularidade da conta, aocar, a quelquer tempo, o montante
incorporedo, atuslizado 100netarismente e acrescido do_o
reapectivos juro11.
On.ic-o.
A _calxll EconOmica Federei
no Di6rio (lficial do Unillo e afixarti e1n SU<'IS
COlll !!.ntecedêneia mlnima de
6
(seis) meoes, e
relaçllo co111 os dados de identifieoçao diaponlveis deli contal!l
e depósitos que Berlio incorporados nos tennou do •càput•,
cujos saldos nejam auperiorea e 30\ {trinta por cento} do
6al4_rio llll!)ifi!O•
PartiÇ~r>~fo

pUblica~&
ag~ncia11,

CAPITULO IX

VI - liquidaç!o ou amort.izaç!o eJt:traordin4ria do
saldo devedor de finonciemento imobili4rio, observadas os
condiçOea eotobelecidas pelo Conselho Curl!ldor, dE'!ntre elaB III
de que o financiemento seja concedido no ttmbito do SP'II e
hajll interst1cio mlnimo de doi• anos paro~~ cada movimentuçao;
VI I

aquiaiçao de
condições:

paqement.o t.ot.al ou porciol
moradis prOpri<'l, oboervodas

-

do

preço da.
aeÇiuintea

a) o mutuário dever! con~or com o m1nimo de: trê&
de trl!lbolh~ oob o re9ime <lo FCTS, na mooma empreaa ou
empresas diferenteo;

l!lno~;

b) ueja a operaç.!l.o financiada pelo SF'H ou, ae
realizada tora deste, preencha os requisitos euta.belecidos
pelo Conselho Curador;
VIII - quendo o conta vinculoda perJllanecer três
anos ininterruptas, a contar de 14 de maio de 1990, uem
cr~dito de depOa.itos _re.l<'ltivoa a contrat.o& de t.rsbalho que
vigorav;:uu na data de Bl\4 efetivaç!io,:

IX
extinçllo normal do contrato a terll!O,
inclusive o dou trabalhadore1 tempor4rioG regidos pela Lei
nll 6.01!1, de l dl!l janeiro de 11179;
X - uuspeno.!l.o

do trabalho ovuleo por perlodo
io;~ual ou auperior a noventa diaa, comprovada por declarsçllo
do Dindieato representotivo do categoria profhuional.
toU~.l

5 lQ - A reguloment.oç!io doa situaçOes prevhtaa
noa incisos I e II auegurars. que a retirada a que faz jua o
trabalHador corresponda ooa depóBitoB efetu{ldoc na DUlt conto
vincull!ld<'l durt~nte o per1odo de vig~nda do contrato de
tro~lho objeto da rea:cl1111o, atualizadt:Je Jnonet.arioment.lll e
acrescidos de juros, deduzidos os saques.
S 2" - A requlamentoçao da situeçS.o prll!vista no
inciso X ossequrort. que 11 :l;'etirad& a que faz ju6 o
trabelhador corresponda aos depljsitoa efetuodoo na auo cont-a
vinculo.dil en1 funçilo do é:.tere.ício do trab.!l.lho avulso,
atuoli:tadoa monetariamente e a_crescidos de jurou, deduzidos
os soque1111.

S JQ - O Conselho Curodor diuciplinar6 o dhpo11to
inci•o v, viaando o beneficiar os trebelhadores di!! baixa
renda e a preaerver o m;uil.íbrio fineneeiro do FGTS.

DO

S 41.' Na aquislçao de mort~dio. com recuraos
depouitadoa em sua COilts vinculada no I'GTS, o trabelh.odor
ter4 que aaflafazer os seguintes condições:

I - nllio 8er proprlettirio
de outro imóvel; e

nem~promit.ente

comprador

II - nao hav-er utilizado recursos 'de sua conta
vinculada para outro imóvel, cuja .r~quiuiçllo ou contretaçao
de :finaneiat~~ento tenhm ocorrido hti menos de cinco anoa.

s sa - o imóvel objeto de utiliz.r~çao do FGTS
aomente poders. ser objeto de outr.r~ tron&aç!'io com recursos
do Fundo, na forma quo vier a ser regulamentl!lda pelo
Coru1elho curador.
S 61.' - Os soquea deverao 8er efetiVI!Idos no prazo a
•er estobelecido no Regulamento deste Lei, send<) devid<'l, em
caso de atraso, atualizaç.!io monet4rie di4ria doa velores em
que:.~t.!l.o.

5 7g - Os servidores pO.I:ilicos. federaill, eataduGis,
municiPI!Iis 'e do tliGtrito Federal que tenham sido detentores

Da Fiscalizaçlio e Da Cobranço dos Débitos

Art. 24 - A .Ciscalhação do disposto no art. 12,
no l!llrt, 13, no art. B, inciso II, e no art. 20, -eaput•,
desta Lei scrti exercidu, de for1ua articuillda e complementar
pelo Ministério do Trabalho e da Adnlinhtraç&o e pel~
Minist6ri'? d<'l Previdência Social, com bl!lae em planou onu11is
de aç4o f.l.acel, ell!lborndos conjUntamente.
S lQ - CGbli!r6 exclusivamente <'lO Ministério do
Trabalho e c;a Adminht.raçllo e fiGcalizsçao do diBposto no
I, III, IV, V o v~,~ no ar~. 20, _SS l_Q~ 2 a

:r;;, l~~s!~ci,!f~

S 211 - Constituem infr'!lções para efeito desta Lei:

nllo
referente o.o f'GTS;

depositar

II - omitir

do trabalhador;

mensalmente

o

per~entual

as informações sobre a conto vinculad 3

III
apre!)entl!r "'' informoçe.es I!IO Cl!ldastro
Nacional do Trabalhedor, doa trabolhadorll!l!l benefiei4riou,
COI!! e=rros ou omiasOes;
IV - deixar de computar, pera ef111ito de cdilculo
doi dll!pOoito• do FG'I'S, p.e.rcela componente da remuneraç.!io;
V - deiJt:ar do efetuar os depósitos e og acr6acimos
legais, apOs notificado pela fiacellzaç!o.

Art.

·u

VI - descumprir o disposto no• incisos I a VI do
dest-a Lei;

S 30 - Pela infroça.o do diepocto no 5 2Q deste
.arti9Q, o infrator eatar4 aujeit.o 6s seguintea multas por
t:rabdlhador prejudicado:

a) de Cr$ S.OOO,!lô (cinco mil cruzeiros) a Cr$
100.000,00 (cem 111ll cruzeiros}, etualh:adoo monetariamente e
contGr de lQ de julho de 1992 com base oos perttmetroa
:fixado• po.ra atualizaç!lo dos saldos doa depóaitos dtt
poupança, no caso dos ~ncisol!l II, l i I e. VI;
b} de Cr$ 20.000,00 (vinte "mil cruzeiros) a Cr$
1.000.000,00
(Um
milh.!io
cruzeiros),
atualizadoa
monetl!lriamente a contar de l~ de julho d111 ]9g2 I..'Oln base noa
pa:r&metros fixados p11:ra atualizaç&o dos saldos dou depódtos
de:~ polfpança, no caso doa incisou I, IV e v.
5 41! - Noo caso~ de f::aude, Gimulaç!o,
artificio,
ardil, reoiatência, embaraço ou deoacato 6 fiscalizcl!lç!o,
aasilll como na reincidência, a multa especificada no
partl.qrafo anterior aerS. duplicada, oem preju1zo doa demai•
cominaçOes legeis.
S
511
Oo
valores das multas, quandO n!o
recolhidas no prazo legal, ser!o atualizados monetariamente
at6 a data de aeu efetivo pagamento.

S 6g - O processo de ÍiacalizaçS.o, de aut.ua~ao 1111
de imposiçllo de multas reÇ~er-ae-4 pelo dil!lposto no 'I'1tulo
CLT, re•peit.,do o privil6gio do F'G'l'S li preaeriçao
tr intentir ia.

VII" dã

S

7Q

Quando

julgado

procedebte

recureo

0

~!~~~~~;o et"e~ulld~~rmspar: ga~!~~f~ d~II in~:anef:T, aer~~
re,titul.dos COJII o•

valores atuslizados na forma da lei.
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S a~ - A Ccixa EconOmica Federal devt>l'á prefitllr ao
HlnloUirio dei_ Trab,slho e d.a Adiflinhtraçbo e ao Ministério da
Previcl&nclt~
social
1111
lnfópgllçOee
neeeçstsriao
b.

consel}).o cu_rador e fornecido pela Caixa Econ01nica. Federal, (,
Óbrigat.Oria nu ~eguintes sit;.llaç<!l;eo:

fioC4lizoÇ6o.

~lnistraçl!io

S IJQ - Ntl

h.l~·ót.ese

de Ulll

empr~godo~:

epi'CG!"r.t.~:~r,

e.<J

um mliG, evioo pr<ivlo o 50 (cinquenta) ou mais tr"balhc.\lcrrc,
o Hiniot~rlo .do ~rabalho e da l'.dl!)inJ.otraç;no fica ot·rl;:1nlo,
mediant6 requerimento ~lo c.indic.oto da Cllteo;orl~:~. pr·J!i~clonal
o que pe~;te~nçam ós tr.!ba~hadoreG, 'll':ele~uar, c.n 5 (r.-lnco}
d.lC111 O.teia, uma fiscali.::aç6o--eitraordiil-6ria no l<ICill.
S 10 - Efetuada o fiec<'lliZaçl'io non t<•rr• •· <l<•
parágr.afo . pt-~ecdQhte, o Orc;llo (iPcAl'l:ze.dor !<1rl'< -:o•·r6 ~<.>
uindicato que requereu a fHICIIlizaç.&o, um l.r~~.:do ~,,,,.-~ o
regularidt~<ie_ ou n.!io doo reeolh.:.mentos •do e:nprcgnct 1 ·t 1 ·: '' ~
FGTSv -devendQ
p
sindic.c~to
leVó.-19
.l.m~Jillt.rt•• n' ·
"Conhecimento- dos 7r~balht~do_r.1n inte~eD~adoo,
1\lt, 2~ • Nu {'UUC> <Jr: frcuo.Jc 011 sin••ll••·;·'''
vi11tan a p~utlit,olljt.,llf o onquc: tiq~ ~oE:.C.I.IJ;'t;os d>:-po~:<i~v,:· :·.11
conta ..,inculada. do tra):;alho.dor no. _FGTS, ne3 si•.t.·J•;··.,,'l
previatas .no Att. 22, incloou I e 111 tiest11. Lei, fir;a Q
çmprec;zw:lor .oDJ;:li:laOo a recolher 40 Fu-ndo o montflnt'l ~'" '"''-'•
atuali:to.do moneto.t'i<'lml'llt.e até o dia -do Ol'ft!l.tvo Tc.roll!i•c .. tt<,).

, 'Pa:r:~9r'at:t;l .Onlco.
O. t)JIIp(r.c;jodor
nl!·nr:im>~J{.h
no
•ct~put•
e&_ta·rl:i sujeito t~indo, çem• preju1zo d.-·u; d<'"•·liL
cominoç-Pes. J,ego.is, ao pagamento de multa, a !1nor do Ft;TS,
no _\Oal.or correspondente a 40\ (quarenta} por l'ent" d.:l
montante,
atual.i.zado
monetariamente
e
acrescido- dosrespccti\Ooli' júrolt,' de todos os depOr::itos por- el~ r.c?li~;HJ?s
na conta vinculada elo trabalhador pu devidos,
.nJo
recolhido~ •. ,
Art •. 26
O
Ministério . do TraOalho-.
}'.dministraç.!!.o_ de\O<l'r4 E.·n<:"aminhar ao -C'oriSell1b C"utador, cn:' a
periodicidade
que
este
estabelecer,
rel,Jt6rio
que
pouuibilite uma adrquada e c_ompleta avaliação <,la ,,._,·,<)
flace.lizadora.

·"'

Art. 27
Ccuni>ctn ao órqll.r:o que proc"'rl•·r à
fiscalizo<;lt.o, al6m doa procedimentos previatos no T1tul<J 'lll
do CLT,
!t~zer
o
le..,antamento dos débitos porventur.s
existentes e fornecer &. C.!li:!Ct~ tconOmict~ Federal os elerrer.tos
nece11aárioç à inll'tollur-açlio de procesSo de cobrt~nça judiC"ial.

.Art. 28 - S•~m pre~u1zo do diapocto no art. 29, a
CEF, -de poase dos elEmentos fornecidos TUI fornta do t~rtic;o
anterior, dever6 proceder à cobrança judicial dos débito~
lev.!lntadoa,
Par4qrt~fo
Quico, lt. CEF dever6. inform11r aos
trabalhadores
interustJadoo,
diretamente ou atrt~vén do
11indicato dt~ ct~tegoria, da prO?OSitl.lro. da aço!io.

Art. 251
Poder6 o próprio trt~balhndor, seus
dependentes e euceosoren, ou ainda- o s_indlct~to a que ent ivct
\Oinculado,
nt~
quali<io.de de aubetituto proceaiHHll,
d-11
co.tegoria pro:(lsaiono.l e ncn noc-en11idode do innt,rutnmo!'>
procuratório, (lcionnT diretam~nte t~ Clnl.'roan por intermé-~J<>
da "ustiça do Trabt~lho, p(lrt~ compeli-la a efctuar o dep6111to
da11 importllnclas devldt~a noa t.ermoe destt~ Lej.
Por&grafo 1lnico. O CQilselbo Cur-ador e ll Caixa
Económico. Fedet't~l deverllo ne.r notificados da propo11itura rl-11
reclamaçao.
Art~ 30 - t .::ompetente a "ustir;t~ do Trt~'oalho para
julgar os diss1dion entre os trabalhador-e~:~ e on empregador-eH
decorrentes dt~ aplicaçl!.o dest{l, Lei, _!1\esn\0 qUor:do a Çaixa
EconOmica Federal figurar como litiaco[tnorte.

Por6gra(o (mico;
No. reclamat.c rit~s trab11olhistas
que objet.i.vam o ressarcimento de parcelas relllti~as ao FCTS,
ou que, direta ou indiretl:l.mente, impliquem essa obrigação
de faz:er, o· juiz determinar-á que a emprelill IIUC'UNb~·nte
procedo. ao recolhimenttl imedit~to -do.s imporU.nciaa do.l'J ttlolu a
to.l titulo.
Art. 31 - Cocat.it.uem-Ge erédito• privilegiados, em
c~~oso de falência ou fe-:hamento da .emprest~, os recolhimentos
de c;:ue trata o Art. 12 desta Lei.

.

.

' . ' . . ar

hàbilito!içllo e"litit.ação prcmovid.ll 'por órg.lo di\
·Federal,
Estadual e
Hunicipt~l,
Direta,

·Ind.!.reta ou Fun<!a-ci-otlcl ou por r•n.tidt~de cCnitrol~da diret.a ou
indire_tamimte pe!o.' On'Uio~ Eilltado· e Munic1pio;
b)
cbtenço!ic, por parte da Uni.!io, Estado• c
Munic1pios,, cu por 6r9t.oe da.l\dlJ1inhtraçao Federlll, Eotadut~l
e
Municipal,
Diretfl,
Indireta
ou
Fundo.c:ional,
ou
indiretamente pela llni!o,
Eotados ou Hunic1pios,
de
empréstimoe ou financiamentos junto o. quai•qucr entidt~deo
finenceira• oficiai•;

c) obtençll.o de favotell credit1cioc, iuençOelil,
suba1dioa, aux1lioa, outorga ou eonceDeao da 11erviçon ou
quaisquer • butros·· - tiento-f1doa concedi doo
por Otg.!io da
Adminlstrt~çll.o Federal', EatôdUal' e Municip't~l,' oalvo 'q;uli.ndo
doctinadoc o. 11o.ldar d~llitos para com o FGTS;'
· ·
'
d) tr(lnsferêncit~ de domicilio part~ o exterior;
e)
regiatro
ou
arquiVamento,
noo
Orgl!ioa
eompetentea, do-alt:<'!'rôçl!.o Ou distrato de coutrt~to soci:t~l, de
eot.atuto, ou de qualquer· docume~;:~t.o que impl i<]oc modi'!icaÇaO
na eotrut·ura júr1dica. do empre9ador' ou na. n_ua extinçaC:.

'''

Dt~s DispoaiçOes Finais e Transitó'rlâo

Art. 33 - Ptrr descu(llprimento ou inob!~erv4ncia Ue
quaisque-r das ObrigaçOeo que lhe cqrllp'ete co\Íld · Ggcrit:(!
arreeadlldor e pagador, a Cal:xa Ec-onOnliC"a Fndm·ill bu o ogN>t('
financeiro por ela ered<>nr.lndo ficn oujcit<J ao !'"'ll'l""nl<> Uo
aolta equiv.alente 11 10\ (de~ por C(!llLo} d•> \Onlot' dt~
opcra!;4o, •em preju1zo das demais co~tinaçOes lcgo1is.
J\rt.. J-4 - Pc•r deocump~im<l'ntC::. ou inobn<>rvnJir;-la d.,
quaioqcer ,das obrigaçOea' 'que' lbe' c:on:lp.,t;n· t!ot<lO GCJt•ntc
ope"t"ador, a c.:~ixa EconOmlc-a l'"e.deral fie"' sujeita, DCnt
pr<>ju!zo das deulll.i& cominflÇÕ<'Il lcg.:~is, ao pll.qa]llent(l __ de
rnult.a, a aer !ixadt~ pelo Conselho Curador, variável de Cr$
lOO.ODO,Oo (cem mil c~ni.teiros} a· Cr"S lOO.O'OO.oOo',Oo' (Cem
milbõea de- cruzeiros), atu.,li.z~:~odos 111onett~riamente o- contt~r
de lg de julho de 151512,
-

Art. 35 - São isentos de tributos .federo!!iB os a tos
e operações necessários A aplicaç.!lio denta Lei, quando
praticados pela Coixt~ l!:conOmica Federl!ll, pelos t.rt~balhadores

e
IIGUD dependentes ou •ucesaorea,
peloa eetabell!lcimentos bO.ncArio•.
.

pl!lloo
'

e~t~pregadores

e

.

Par6grafo Qnico.
Aplicã-se o disposto neste
artigo &.c importbncietl devidas, noa termoo desta Lei, aoa
trabalho.dorea e seus dependente& ou eucessoreo,

Art. 36
Os depóoitos em eont11 vinculada,
e.tetuadoe nos termolt deste. Lei, conatituirllo deapraao
'd.edut1veie do lucro operaciona.l dou empreg-oóorea e ao
import&ncia& levantadae a soo favor implicllr.!lio receita
tribut&vel.

Art. 37 - l"fc~ rf'dudda paro. um e meio por Ct'nto a
contribuiç.!lio prevista pelo.& empresas t~o Serviço Socio.l do
Comé-rcio e ao Serviço Social <i"- Ind01ilria e diopenot~daa
eat.aa entidades dt~ subscr.l,ç.!!oo compulsória t~ que alude o art.
"21 d"' Lei nQ 4.380, de 21 de t~goçto ·de 15164.

.Art. 38 - o Cotlse1ho curador do FG'rs que se
éilCofitre instalado na data da publ ic-aç.!l.o dest.a Lei mantetá
aua co1nposiçao at6 o flnal do mandato dos IS'eU• membros
reptez;:entantes
da
sociedade
civil,
e~;tanllo
aujeito,
entretanto, t~o disposto nesta Lei, qu-11nto à ~~olternatlcia da
presidência, aos procedimento5 a serem adott~dos relacionados
a 6Uil!S' reuniões e l!ls sanções impostas aos que n.!lio
comparecerem l!ls reuniOes.

CAPÍ1'UL0 X
Do

Cettifkndo dCJ- lt'"rJUlaridadc

Art. 32
A
apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS, com va_l.i,dade estabelecida pelo

Art. 3\1 - O banco que, até a entnu:lt~ eJn vigor
destt~ Lei,
nllo houver trannferirJo pa.ra a Caixa EconOmica
Federol o carJastro de contas vif!culadt~_s que mant.enlla, esLt~r6
sujeito, sem prf'ju1zo das demais sançOes coil.stantcs do art.
24 da Lei ng 8.036:

Julho de 1992
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I - ao pag11.1~ento de multA correr.PQndent{" a lt. (um
por cento) do saldo da5 contas vincu1ada1 [lór i::ada mOs de
.e.ti:"O!Io no cent.rahzaç.!io dall contas na CEF, a C'•nt.ar da data
d.a Ptn;'l~caç&o deçt-11 L~>i;
, ,

.
, , ~1, ;- .~'" Tole.GmaF obri,gac;Oes atrJ..bul<.lou; ~ CEF,, com
relaça.b às cont11s.vinc~uladaa. q~·~ peo.rmanec.er ~dmJ.nlstt:antio,·
'-" Ar t.

4 O --- 'V Cr

i_f ico!lnr.lo-ne muden<;ll de: ""'Prt'')O,-

conta v.lnculada, m.:mt-<1a até r::nt.3o por banco

dt•po~lt.br)o

00 0

4}
a el~l;llo do!ioll op(f"ÇÕNl oe c:rC:dit.tt c"m
recursoo do FGTS, te;>li:ta<.la pelo agente
gestor .. • da1.
oplic11ções,
n&.o
cQnto
com
crité-r1on expl1dtoG de ori'Jrhaçao doo
proj~to~;,
dentre
oG
qué
atendem
aos
requ1'5lito• •~lltabtole<'idoo no art, 9~ da Lei nQ
8.ü3~/9.0. e na Reao)_uçlo ~~~ 09 do Conuelho
Cutadot,
pODaib!llt!nz<.lo
a
adoçll<l
dtt
prq,ee<.l.imcntr)o pout"o tranllpnrc-nl.nll [-'3t"a
o.pro~rGçiio ou re)toiçiio d11s: aolieltaçõc11;

~;

que

n&o ha~o centralizado 111 eontee vinculad"'o qUe admlnlsLra,
1er6 tranoferida para a Calxo. l!:conOmica l"edertd...

Art. 41
A Cci.ixà .EconOmica 're:deral
proceder d0 c o,b_r~~í'. ju<:~ici111l dou ·débitos l01111ntaduu.
viçência
......
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.
, l):rt, 42 - ,o oqente opierodor dever& IPJbmet.er ao
Con&elh.o Curodor •.• no prrn:o de 30 di.an,
a
cont11r_ ()o
~ublic.a.ç.!io_ desta Lei, a pi'oror.ta a que IIC refi!'H! o S H
r.lu
art. 22, a quor dêva u~t· .apreciar.la e .aprovad<"~ por o.quelu
colegiado r.m ~O d.l.o.!l.
·

Art. 43 - O Ppder Executivo expedirá o Regulamento
desta Lei no prozo de sessenta dios 11. contar da d.at.a de sua
promulqaç&o.

,
. Art;;., 44 - E.&to Le.i entra- en1 vigor na dota clt:: suo
publi'cação, revogada a Lei n~ ILOl6:, de 11 de n•aio de 1990,
o as de1no.is di!!po'çl•!!je~> _em eontr.ir.io.

S} o a<;omp.~~nhamcmt.o da CKecuçllo doe proqram 411
de h!ibltaça.~ popular, nneamento o~unbie•lta.l e
infra-~!>t:ut.urD urbana tem t~ido tealh.sdo de
:r.o..to ln<:"lpiente, <;JIIer quanto ao11 aapectoe
f111.ico e ee•>nOnlic-o-fin.aneeiro, quet quanto ao
cumprimento quantit.11t1vo e qu.litat:ivo das
metaa de pol1tic:n. e•t&beleeida11;

G) o alto 9rau de inadb:tpH!neia no retorno
do• rec;:':'n•o• do FGTS: n.pllc;:atloll em opençi5ec
de créd1to, nas 4tell8 de habitaç!o populor
s:aneamento
ambiental
e
infr.:a-es:trutur~
urbana, co1npromete a s:allcle financeira do
Fund'? a médio ~ lon~o prazos e exige
requui~o• mail ng_<>rooo. do conttato>;lio da
CMipréGtllllOII 8 ~•Nbtlt~ll mAill 01161qit• 11 s dn
pr<lLC'Ç!io -110 patl·iuoúnla do• trabalhuüutell, •
A Comisoftu l'arl.!I.Jnt>nt~r Mlmt11 de Jnqu~rlto <.lo l't,;'tS:
decidiu, _por ununimid~:~<de,_ apresentar o pre 11 ente Proj"l<'l · rle
_Lei,
do
•ua
nutoJ-!1!,
li
con~JI<.ler"çllo doa
llunt 11."0
P,arlanamtaroa, ""l'tft •lo quo Sl!u "P''' fl'!çu 11 ou••nLo ., ~oul••l ;., 1
aprovaçao ·econtl'lbuirllo, de fort~a rlP.dsiva, p~:~ro:o corr!'Jl•
cada uma do11 <.l<'f h·il'n<:i<lll llll(ll'n~•<•nelonO;d~:~•.

Ao lcmqu <.lo 1111110 22 tt'unll'>,.n, ourl!' furft.R colhl•i,,,'
<lc>(•olmrntoa rle> lU p!•D••>ao, f!nUe MlnioLroo de Eata<.lo,
Sec:u•L6t1os t-ladonaia, Prealdente e diretorca da Cabca.
. EeonOmlc,a
ieder,al,
merÓbroG.
do
Con•olhn
CuradCJt
repre11entantea das dlv•r•a• •mtldadea pr,lvod11u qu<J o:otua'" 11u
lmblto du Fundo -'c GnrnnUn de• ~'''"'I"' <.J., St•rv!r;Q, 4 Ce.mda~litt
ParlDIII.. ntllt' Miot.a de UUjiJ~t\.L!> _d(,' !"G'l'$ J10\Je tt"Q,ÇUI lllll lllllfJlO
dill9nóotico •obte a •itut~çllo'4e•te imp~rtante patrimOnio da
c:la11•a trabolhadora.

&sto.
profunda
anti Use
dou
pontoli
d.:.
eot.rançula111ento eatrutiJt"aill e d~_B ineficiências gerene~a~s
que afligem o Fundo de Garanti~ do Tempo de Serviço eon~>ta
de exteo:noo Relatório Final, do qual p_ode~l D~t" ~netra,trlor;
11equintea pontos, que rdnteti:tano D problemdLiea atual d''
FGTS:

"1) o Conselho CUru<.lot" du FGTS, upc11t~r de
possuir, em tese, aaoplo poder do c:urDt~lla,_
nao diBi?õe de inll'tt"U!l\,_ento& ad~•inhtrat.ivos e
legah ~rtl corrigir ou anular oo otoo
prnt.lc11doll_ pelos. dlvenog agcnteo pÍiblicol' e
priv.!ldoa que .utuam no ambit.o do Fundo, <;UC!
11tentem con_t r11 Dll di•poaiçõea ler;~aill e a•
dit"atdze• do1 conselho;

2"} a fL'-'eolizaçllo \Jvn rc<:olh!JUCIILOU tl<> FG'l'S,
face no miwt•ro teüuzidu de fisealn !J
.!1
iliC-ICioLência de um si~tema 4e in!orn1aç!>ea
gerendllh que 'Eiossibilite a aç!io fiscal
dirig.l.do~~,
•:Onstltui-ge
em
um
ett.1mulo
perllll'lnente .11 prática d~:~ aoneg!!ç&o, implicando
cm pt"~julzo!: ln<.'Ol!l!lnBur6vcio a.o p11lrimOnio
dor; trabalhadores e .!la pol1Lic111 de habi.taçlan
popular,
•aneamento
lllnl>illntol
infraGatrutura urbo:ono:

3) o proceuo de c:ob:'11nça j'uc!ielol do8
débitoo PDIII com o FGTS 6 dt! iniciativa
toxeluaiva de1 t.rabalhodor, aeuu dr:p~ndP.ntca ou
uuceoaorea,
ou
ainda
do
•indic:at<>, _na
qualidade
de
uubutltuto
proeel!lllllll,
ine:o:.l.otindo prevla&.o para <;ua- o a9entll
operador do Fundo poou11, .Igualmente, ac1ona.r
011
empregadores
inadimplentos
pa.ra
que
efetuem o rocolhlm.ento;

O CSR~PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:Sobre a mesa, outro pr(>jeto de lei que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

-JJ
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(À Comissão de Assuntos Economico~-- Deçisão
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 106, DE 1992
Dispõe sobre ã vend3, a'ti-S_véS de licitaçàO, de toda .- • ·· ' , . ·TerminativO..)
a rede de postos revended_ores fif combusifV~is de proO SR. PIÍ.tSIDÉ~E (Mauro Benevid~s)
~rojeto que
priedade da Petrobrás Distribuidora S.A. -em todo o
vem d~ .set: Udo·será· p.u.blicado e remetido à comissão competerritório nacional e dá outras providências~ '
tente,.
,
., •. , .. . . . .
· , Sobre.a,_mesa~ comunicaçã.ó_que_será lida pelo Sr. 19' Secretárío.
O CongressO Nacional decreta:
Art. 19 · A rede de postos reVéridedOres de cOmbústívcis
É lida e deferida a seguinte:
pertencentes à Petrobrás DistribtÍicJQr_a_ S. A. se;r( ve~ndida~
Bras!lia, 9 de julho de 1992
através licitação;·
-- - _ _
- •
· • ' Defiro. À Secretar.ia;.Gel-al
Mesa para o indisArt. 29 . ~~ disposições li~itã.ti~~~ -~erão r~~t~~S:P,e]~ lei
pensável trâmite em plenário, a fim de que o presente
em vigor.
despachO póssa tei- a chancelados Srs. Senadores.
Art. 3\' E~ta lei.eiitrará em Yi$~f ~-a ~-ata ~e .S?a'p~bli
cação. ·
Ein 9.:..7-92. ·Maui•o B~ne~id~~- Presidenté-· ~
Art. 4~' Révogam-se as disposlÇõ'es _em ~onti-áriO.. ,- ' -.
.
.
.
Senhor Pr:_esidente,
Peço autoiizá.r-rtle representar a Presidência Qo Senado
Justificação _
Federal na solenidade de inauguração do Parque do Algarve,
Econômíca e administrátiVarriérif~ hão se justifica a ~etro
em Portugal. com a presença do Pfesidenú: 'Mãrio _Soares,
brás Distribuidora S.A ser proprietáiia de postos revendeno dia 11, coin a nec.e~s.ári_a- pen;n,iSS~o r~giineht31, ~em ôbus
dores de combustíveis no território natitmal, quando_ exiStem
pàia ·a Casa._ Assim,_ ~Stai'ei ~\Isente çlas. Ses~õ~s, oQ petíqdo
empresas particulares explorando o mesmo ramo. ·
; de 13 à 16 -do corrente: '
·
Com- a bandeira BR, até rn:arço- de 1992, existiam 6.813
_ : Sàl~· das Sessões; 19 de julho-·de 1992": _: Únaciódosé
postos revendedores,' espalhados por todo o País. t>e.Stes, 423 .~arner._:·· ·
,. ·
··
·
·_ ·. ··
são próprios dela~ ou operados por .t~rceiros, mediallt~ ConO SR. PRESIDÊNTÉ (Maúro Benevidesf-'-- A Presitrato de comissão_rnercantil, e os outros 6.390 são de proprie:dêilcia teC::ebeu a_ Mensagem n 9 253, -de 1992 (nç-'264/92, na
dade de terceifcís~- Assim, 6,2% dos postos existentes são da . orige~) •. ~e 7 d~ corr.ente, pela qual o Senhor Presiderite
Petrobrás Distribuidora S.A, e os 93,?% restarites pertenc_em
d~ ~epública, nos termos-do art.52,cincisov, da Co:qstituição,
a terceiros.
~Qlicita a.urorizftÇâo pàra que a Uniãó possa Cónttatar operação
Não existem postos próprios ou' a-dministrados por tercei- -_ de crédit9 exteino nO Valor de ~inqüel:tta' milhõeS de_ dólares
no·rte_-arner{caút>S, .p.aí-à oS finS
especifica.
· .- ·
ros em Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e Maranhão.
A matéria será despachada à Comjssão de Assuntos EcoAssim, razões não existem para que a empresa iridigit~da
riô'miCós.
·
'
continue mantendo em suas mãos tão diminuta porcentagem
.
O
SR.
PRESIDENTE
(Mauro
Benevides)- Srs. Senadode postos revendedores de combustív_eiS.
res, a Presidência, a:o tomai COilhecifnento na manhã de hoje,
Deles abrindo mão, a Petrobrás Distribuidora S.A muito de artigo da lavra do jornalistaJânio de Freitas, publicado
teria a economizar não tendo que manter e conservar ·.Se\.ls
na Fqlha de S. pinto, e levando em coUta a ido-neidade profispróprios postos e os·de terceiros, mediante contrato de comissional do articulista e a ,g~'(e. den_ú.nçia constante dessa matésão mercantil. Para mantê-los e cons_ervá-los. a empresa teve,
ria, que envolve a própria .imagem do_Congresso Nacional,
em dólares, o seguinte dispêndio, em:
a PreSidência, repito, entendeu de.seu deyer chamar ao gabinete da Presidência os memi;>rÇis da Comissão _E_a,rlam,entar
1988
5_-619.000 dólares
·de Inquérito, para dar-lhes ciência do teor da publicaçãO e
1989
4.914.000 dólares
encarecer providências para que a verdade aflorasse, no menor
1990
_7530.000 dólares
espaço de tempo possível, evitando que especulações pudes1991
7.679.000 dólares
sem respingar na imagem do Pàrlarileilto Brasileiro.
Ao gabiriete_ da Presidência estiVeram, às-13h de hoje,
o Presidente da própria CPI, Deputado Benito--Gama, o seu
Outrossim, deixariam de existír· despesas outras como:
Relator, Senador Amir Lando, e outros integrantes daquele
as de fiscalização e utilização do imóvel onde funciona o posto;
colegiado, entre os quais Deputados José Dirceu, José Múcio
da manutenção de equipamentos, tais como bombas, tanques
Monteiro,--Odacir_-Klein e, igualmente, o Deputa~o Vivaldo
e letreiros, entre outros, além das comissões que são dadas
Ba~bosa, que alfSe incumbe do cumprimento de missões espeaos revendedores~ os 100% dos lucros brutos sobre venda
cíficas, delegadas pelo Presidente Benito Gã.ma. A es_ses reprede graxa e óleos lubrificantes automotivoS e 100% dos lucros
sentantes da CPI, a Presidência fez iuita solicitação formal
brutos pelos serviços prestados e sobre as vendas das demais
e ernpenha9a para que, imediatamente, a Corilissão se pusesse
mercadorias comercializadas no posto.
em contato~ não apéna-s com o jornalista Jânio de Freitas,
Estas sãO ativ1dades típicas do setor privado e para ele
mas com as pessoas mencionadas nesse artigo, inclusive com
devem ser voltadas, aliviando, assim, preocupações à adminisa própria Polícia Federal, que realiza um inquérito menciotração pública.
nado expressamente no-artigo da lavra do ilustre profissional
Assim sendo, só temos motivos-para que sejam vendidos,
da Folha de S. Paulo.
através licitação, todos os postos revendedores de _GQ_mbusNão poderia a Presidência do Senado, que é a mesma
tíveis de propriedade da Petrobrás Distribuidora S. A.
do Congresso Nacional, eximir-se da responsabilidade de enSala das Sessões, 9 de julho de 1992. - Senador Ney
care-cer a imediata apuração desses fatos, a fim de que não
Maranhão.
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remanesça ·qualquer dúvida quanto à atua-ção e o trabalho
de todos os Srs. Parlamentares, que sejam os 81 Senadores
ou os .503 ii1-tegrantes da Câmara dos Deputados.·
.

'

,

.

j-

·O Presidente'da CPI. Deputa-do Benito Gania,·e o·seu
Relator, Senador Amír Lando, na presença dos demais integrantes, já aqui referenciados, comprometeram-se a adotar
providênciaS inadiáveis, urgentes mesmo, para o imediato esclarecimento da matéria.
E:a a _comunicação que esta Presidência· desejaVa--fazer
neste mstante para o conhecimento dos Srs. Senadores, do
Congr~~so ~ac;ion~l e, sobretudo,. da opinião· pública braSi.leira.o -,, 1 • , , , , . , ,
•.
••
Concedo a palavra-ao nobre Senador NeJsq_n_ Çarneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -:-::-Sr. :Presidente,

Srs. Senadores, há algum tempo. este Plenário teve- oportunidade de acompanhar a atuação do nobre senador Jarbas
Passarinho, quando- chegou aqui a idéia da privatização do
Lloyd BraSileiro.· ·
·
,
;Le~b,r~ à{?4 Sr~. Sen:a.dc;>icis -que graças à atuação do ilustre
Parlamentar paraense o Lloyd Brasileiro foi exCluído, à<}Uele
, tempo, do. r~l das entidades que deve"riam ser privatizadas.
Agora·, Sr. Presiden~e, Si's. Senadores, a situação é pior:

1
, :'

trata-se da liqüidação do Lloyd Bra.sileiro .. Depois de 100
anos levando_ a bandeira do_ Brasil a todos os continentes,
o Lloyd Brasileiro vai ser privatizado. Poucas vozes se têm
erg~~d,o, :ç1este País Co:ittra essa ·notícia. O Governo náO se
c;ónvenceu_ainda de que a situação difícil e:m _que se encorltra
- o Lloyd 'Brasileiro, não Só no atU.al Goverito, mas em anos
ahte-rio'res, 'resultoU da má escolha dqs' dirigentes daquela em~
presa.
Ó 'Góvemo, qu~lquer. que foSse,· nã~ quiS aSsuniii" aresponsabilidade;e vai, então, liqüidar o Lloyd Brasileiro.
Recebi, Sr. Presidente, do Sindicato Nacional dos Oficiais
de Náutica ·-e de Práticos de Portos da Marinha Mercante
um apelo para que endereçasse aos Srs. Ministro_s Aff0nso
Camargo, Marcílio Marques Moreira, Jorge Bornhausen e
Célia Borja uma solicitação para que reviSsem essa ameaça
à sobrevivência do LloyQ Brasileiro.
· · Leio--um trecho, Sr: Presidente, desse ofício, assífl.ado
p'elos Presidentes do Sindicato N~cional dos Oficiais de Náu~
tica e de Práticos de Portos da Marinha Mercante e do SiD.dicato Nacional dos OficiaiS de Radiocomunica.ções:da Marinha
Mercante, que diz o seguintê:
'·'Em se tratando de centenária empresa de naVêgã~
ção, alvo de grande cobiça internacional e de concorrentes _internos-, a bem da preservação do património
público e da soberania nacio-nal, qualquer decísão que
implique retirá-la dos mares não deveria -jamais ser
cogitada pelo Governo Federal nem tampouco ser tomada à revelia do Congresso Nacional, já que a manutenção daquela empresa de navegação vem ao encontro
dos supremos interesses económicos e estratégicos do
País."
Ora, Sr. Presidente, lembro-me que um dos últimos presiorganização era um integrante de certa empresa concorrente, que causou grande celeuma neste País, porque
foi escolhido exatamente um representante de uma empresa
que queria destruir o Lloyd Brasileiro.
Mas, hoje, estou reconfortado, porque leio em O Globo
a seguinte notícia:
-de;nt~s d~g_!fela
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_ _ "A liqüidação do Lloyd Brasileire 'v' ai esbarrar na
resistência do Ministro Mário Çésar Flores. Ele calcula
. que tal opçãó"cústará ao Covei-iiô 7óo ~Ílhões de dÓia"~es,_ contra ,4!) .t#i)l;lões nece~sári9S ao ~âneamento da
estatal."
· · ·.-"· -.
-Sr. Presidente, à s·e~ v~rdadeira' ~ ~~tíci~: ~Ministério
da Marinha vem em socorro dessa empresa nacional centenária, q~e durant~ _t~qto~ :anos foi o ~m~io·: de pomunicação
--do Brasll com os pafses ~os váriQ~ çorjtineptes, _Q Minis.tro
da ~-arinha, assumindo .essa atitude, merece .o.S: louvores _que
aqu1 mcorporo aos AnaJs da Casa. E pão acredito qtie o Go~
verno acabe por optar pelo custo dé 700 rriilhões de dólares
. quando 40 milhões bastariam para sanear a estatal.
~ '
' · :este ·apelo, Sr. Presidente, quero deixar consig~ado nos
Ana1s, para que os q~e vierem depois ,de 1 nós saibam que
ao menos uma vo.z se ergueu neste plenário contra a liqüidação
desnecessária do Lloyd Brasileiro.
Estando na tribuna, Sr. Presidente, não posso deixar de
recordar que há 60 anos houve.ne~te p~(s;tJ.m.movimento
pela reconstitucionaliz;u;;;.o da República+ interrompida com
a Revolução de 1930.
No dia 9 de julho de 1932. os P~uli~ta~: ~om ~ ~paio,
cerc~ado, de paraenses, mineiros, mato-grossenses,_baianos,
sul-no-grandenses, Uns mais que OS ôU:tro's, .todos liderados
pela grande figura dePêdro de Toledo; o ,Brã.Sii inteiro, Por
todas as suas classes mais esclarecidas, sonho.; sofreu,. padeceu
pelo restabelecimento da ordem constitucidnal.
São passados 60 anos. Hoje, ao ieléní.lkar os aconiedmentós de 9 de julho de 1932, que abriU esr)a'ço para a reconStitucionali~ação do País, que se tornou iminente, é justo que
nesta Casa, onde se defende a lei e a CorrstitiiiçâO, se recorde
aquele movimento.
-Sessenta anos passam, Sr. Presidente, mas nada são na
vida de uma nação; 60 anos passam par"a Os homens mas
as idéias continuam.
'
'
Muitos dos qu~ Jutaram pela ordem "constitucional, em
·1932, desapareceram; mas o ideal contínua: Aqui estamos
nós, Senadores e Deputados, lutando pela· ôidem constitucional,_ pelo respeito" ã Constituição, pelo iinpério da lei.
J?eixo nos Anais IÍliriha saudação ao$ que, há seis décadas,
emoc1onaram o País, agitaram o País, em todos osxecantos,
para restaurar a ordem Constitucional. Foram momentos de
angústias, meses de sofrimentos, os seus líderes foram quase
todos presos e expatriados, mas a Constífuição venceu.,
- _ Também, hoje, Sr. Presidente, quaisquer que sejam os
em9araços, nós estamos certos de que a Constituição vencerá
e, para servi-la, aqui estamos nós, Deputados e Senadores.
Era o que tinha_a dizer, Sr. Presidente ..

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
NELSON CARNEIRO EM SEU DISCURSO:
Ex<:> Sr.
Senadorii'MDB
Dr. Nelson Carneiro
Assunto: Manutenção da Frota da Comp'anhia de Navegação Lloyd Brasileiro nos mares.
Pelo presente, vimos solicitar a .urgente_interveniênciá
de ~· Ex\ ju?to aos ExmçB Sro Ministros Affonso Camarg·o,
Fláv10 Marcího, Jorge Bornhausen e Célia Borja, uma vez
que, em reunião interministerial a ser realizada na tarde da
presente data, poderá ser decidido o fechamento da Campa-
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nhia de Navegação Lloyd Brasileiro, em face .de relatório
Inicio o meu discurso falandoexatamente sobre esse item,
para mostrar que tudo aquilo-qUe se debate nesta hora, volto
apresentado aos referidos Ministros.
Em se tratando de centenária Empresa de Navegação,
a repetir, todas aS: pessoas que falam em parlamentarismo,
alvo de grande cobiça internacional-e de concorrentes_in_ternos,
falam e:n:t parlarnentaris~o so~ a· responsabilidade do futuro
a. bem da preservação do pauimônio públicõ e da soberania
Presidente da República.-Não Passa pela cabeÇa-de ninguém
nacional, qualquer decisão qu_e_ implique retirá-la dos mares
resolver, equacionar a crise que estamos vivendo hoje com
a adoção do parlamentarismo, pelas mais variadas razões.
não deveria jamais ser cogitada pelo Gove_rno: Federal, nem
tampouco, ser tomada à revelia do ÇongreSso Nacional, já
Primeiro, porque o Sr. Fernando Collor de Mello foi eleito
que a manutenção daquela Empresa de Navegação vem ao
Presidente com trinta e cinco milhões de votos, com a responencontro dos .supremos interesses .econôinicos e. es.t1atégi_cos ·sabilidade de ser um Presidente num sistema presidencialista.
Não cabe a -este COngre-sso arterar o pêi\Simenfo do povo
do País.
Confiando que V. Ex"T- mais eSta-VCz- acon:erá enl ·d.éfesa __ brâ.Sileiro. Este CongreSso poderá resPeitar as decisões da
daquela centenária Empresa de Navegação e do Poder MarícomiSsão. O Senhor Presidente da República pode ãté !eiiuntimo Nacional~ subscrevemo-nos respeitosamente,
ciar ao seu mandato, pode fazer o que achar melhor com
Rio de Janeiro, 6 de julho de 1992. - Helcio Muniz,
o seu mandato, porque existe o Vice-Pre.sidente da República
CLC- Presidente do Sindicato Nacional dos.Oficiais_ Qe_N<iupara assumir. O que não- podemos é alterar o mandato do
tica e de Práticos de Portos da Ma:dnba Mercante.-:-:-:- Luciano
PreSidente da República.
Ponce Passini Judice, 2~ ofíciãl de Radiocom.uoiG.ação- MM
Segundo, pófcíue -riOs, qüe-· defendemos o parlamentaPresidente do Sirldicato Nacional dos Ofu.::iais_de Radiocomurismo, queremos que ele comece com õ·pe aíieíto. Já tivemos
uma experiência séria-, difícil, em 1961, quando, para se_evitar
nicações da Marinha Mcrcantt!.
uma crise, adotou-se o parlamentarismo.
Creio qUe com todos os equívocos daquela el:ne-nda, ao
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) - Concedo
iilvés de, coni o plebiscito tere-m adotado o presidencialismo,
a palavra ao nobre Senador p_~dro Si_mo_n.
se tiVéssemos aperfeiçoado o parlamentarismo, talvez a situaAntes de o ilustre representante do Rio do Rio Grande
Ção deste País fosse diferent_e, A_-yerdad~ é.que nóS não queredo Sul ocupar a tribuna, a Presidência .deseja comunicar aos
mos :repetir 1961. Nós queremOs é votar agora a antecipação
Srs. Senadores que às I3h de hoje a Câmara dos Deputados
do plebiscito para o dia 21 de abril do ano -que veln, e- temos
aprovou projeto de lei do_ Poder Executivo e,!iitabelecendo direa adoção da emenda parlamentarista a partir de 19 de j an6iro
trizes para a isonomia dos servidores civís e militar.es dos
ttê-s-Poâetes-rucRep~Oiica.

O Presidente Ibsen Pinheiro acaba de comun~car a mim,
Presidente do Senado, que está enviando neste momento,
o autógrafo respectivo, a fim de que, já riesta sessão, ·o mesmo
tenha ingresso efetivo no Senado, possibilitando, assim, a
que se possa requerer, com base na alínea c, do art. 336,
o regime de urgência para essa importante proposição. A
secretaria-Geral da Mesa está protocolizando a matéria, a
fim de que, com o número respectivo, venha a sua ementa
para a leitura e conhecimento do Plenário e imediata publicação, para que os Srs. Senadores se_debru_cem sobre ela.
Com a palavra o nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Pronuncia o seguinte discurso: Sem revisão do orador,) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, felizmente, anteonte-m, a Câmara dos Deputados votou a emenda constitucional antecipando o plebiscito
sobre o parlamentarismo. E creio- -que -deverá chegar a esta
Casa, no iníciO da próxima semana ·o ti,- talvez, ainda esta
semana, até amanhã, a proposta encaminhada pelo Presidente
da Câmara dos Deputados.
Falo em nome do nosso Líder Humberto Lucena, que
me pediu que transmitisse pessoalmente a V. Ex~, Sr. Presidente, que constituiremos o mais breve possível a nossa comissão, que haverá de apreciar, ainda nesta convocação extraordinária, a emenda antecipando o plebiscito.
Felizmente, os Srs. Deputados entenderam que a melhor
emenda era aquela idêntica à do Senador José RiCha. No
início, acrescentaram uma série de itens sObre os quais divergiam os Senhores Parlamentares, e exatamente sobre esses
itens a Câmara se debruçou durante dois ineses e aiiteOi:J.tem;
aprovou a redação final.
_ -_
.
Em primeiTd lugar, os Srs. Deputados aprovaram um
item muito importante: a forma e õ siStema de governo defini:.
dos pelo plebiscito terão vigênciã a·-pa-rtir âe 1o de janeiiO
de 1995.

de 1995. Foi impõrtarite aCâniara dos Deputados deixar clara

essa questão. Ninguém admite, nem em tese, ado~ar,Q parlamentarismo a não·ser a partir de 19 de jandrêi.de 1995, coin
õ pfóxíni.o presidente que vai ser eleito ·sabendo os termos
do seu mandato, ou seja, um presidente parlamentariSta. ~
Com toda essa crise que estamos vívendo~-cohVém refletir
se não é hora ·de adotarmos o parlamentarismo.
Quando eu vejo muitos jbvens preocupados com_essa
crise do Senhor Collor, achando que isso é um fat_o inédito
na História deste País - é inéQito pela gravidade-, na verdade, olhando para trás, eu não vejo um governo tão comprometido cOm a irresponsabilidade como o Presidente Collor,
tão complicado como o GoVe_ino Que aí está.
·
Esta não é uma crise inédita na História deste País. Não
é algo novo na História deste País.
Na história deste País, ho_uve uma crise que se identifica
cOm esta que estamos viVendo.
_
A mim parece que devemos, neste momen_to, exaniinar
a gravidade da hora que. _estamos vivendo e analisar o que
seria deste País se o regime fosse parlamentarista.
Estamos vivendo crise eril cima -de crise. Q_ que vamos
fazer? Pedir ao Presidente que renuncie?
-Seri_a: uin ato de grand~za. O Presjçlente Collor pode
ter quahdades e pode ter defeitos.. Mas não vejo em Suá
Excelência a grãndeza de colocar a crisé acima da sua pessoa
·
e de um ato de renúncia.
. Fazer o quê com o Senhor Presidente Collor?.Partir para
o 1mpeachment?
~st~ aí a CPI. A CPI _não-pode-Coiidllir por lmPeachlnent.
Mmta gente pensa as-sim e cobra que a CPI Conduia
o seu trabalho pedindo o impeachment do Presidente. O máximo que a CPI pode fazer é ·concluir o seu relatórío reconhec~~do que exist_em fatós gi'aves que envolvem a responsabilidade do Presidente da República, e enviar isSo à Câmara
dos Deputados.
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O Sr. Divaldo Suruagy- Se_n_ador Pedro Simon,_ Y- E~a
A Câmara dos Deputados, recebendo o processo, tem
que nomear uma comissão parlamentar que vai investigar o _analisa_as cri~e _que, ao longo da história da República, o
nosso país vem enfrentado, e está sendo muito feliz <ió se·parar
Presidente e concluir por mandar o projeto para- o Plenário.
a figura do atual :presid~nte das crises conjunturais que .a
E serão necessários dois terços da composiÇão da Câmara
República brasileira atravessou ao longo deste século. Para
dos Deputados para que se possã,'posteriormente, iniciar nesta Casa-um processo de cassação do mandato do Presidente . sermos mais. precisos, o último Presidente eleito que concluiu
da Repúblicca.
'
--- -o seu mandato no regime republicano foi Arthur Bernardes,
que gov.ernou sob estado de sítio~ e, depois, Juscelino KubitsÉ necessáriã ã- aprovação pó-r-2/3 da Câmara dos Depuchek ...
tados para depois vir a esta CaSá-._ E~vinda a esta CaSa, o
lugar de V. ExH, Sr. Presidente, será ocupado pelo Presidente
O SR. PEDRO SIMON - A quem tentaram derrubar
do Supremo Tribunal Federal.
. .
por três vezes.
Abre-se, então, um debate, e- nós nos transformamos
em ministros do Supremo Tribunal c o Presidente faz a sua
O Sr. Divaldo Suruagy- Exatamente! Em 70 anos da
defesa.
História da república, apenas dois presidentes concluíram os
Sei quanto tempo levaremos para decidir, por dois terços,
seus mandatos. O primeiro, Arthur Bernardes, que governou
se se casas ou não o mandato do Presidente da República.
o seu quatriênio em estado de sítio, e Juscelino Kubitschek,
Nesse espaço de tempo, desde que a Câmara dos Deputados
que durante cinco anos. foi vítima de três tentativas de derruaceite o processo contra o Presidente, até a decisão do. Senado,
bada do. Governo. Então, está bem caracterizado que o regime
por dois terços-; o PreSidente da República é afastado até
presidencialista não se coaduna com os interesses· maiores
o prazo de 6 meses.
__
. . . __
___ de .uma so.ciedade. Primeiro, porque essa sociedade, ao buscar
na figura do Presidente o "Salvador da Pátria'', comete um
Esse é o processo. É por isso que mui:tã géúte. diz que
erro primário, pois não existe .. essa figura de "Salvador da
não existe impeachment de PreSidente da República na AméPátria". Existe um homem comum, com virtudes e com defeirica Latina; existe derrubada de rotina - é rotin_a po Brasil,
é rotina na -América Latinà. · ·
tos, com acertos e desacertos, que recebe a missão de presidir
EXiSte ieilúncia, eXiste Suic(dio, exist~. as._sassina.to. Os - um país durante determinado tempo. Se essa pessOa tem capacidade, equílibrio emocional, serenidade, honradez e sabe
Estados Unidos são pródigos nisso. O ,que não existe é a
inspirar-confiança e respeito, esSa pessoa conclui o seu manfigura do impeachment, porque é um processo tão complexo,
dato. Caso contrário; são crises em cima de crises e_ dificilmente
tão difícil, tão complicado, que matam ou derrubam ou o
coriduirá o seu mandato. Estou te.ntando extrapolar a figura
Presidente se mata e muita.coisa acontece ~nte~ çla d_ecl_aração
do atual Presidente, para me fixar no racioCíniO maior do
de impeachment.
Agora, faço a seguinte observação: se na COnstituição ---pronunciamento de V. Ex\ que é .a tese da aprovação, por
a emenda parlamentarista tiVesSe Slãó ãj:>ióVada, o Bi-asil esta- - parte da Câmara e do julgamento na próxima semana, Imaginamos nós, da antecipação do. plebiscito ·para 21 de abril de
ria viVeildo sob o regime parlamentarista; teríaniOs Cóllor
1993. Estou totalmente engajado nessa campanha. Votarei
Presidente da República~ ou_s:eja lá quem fosse eleito Presiconsciente de que é o melhor caminho para o Brasil. V. Ex\
dente da República, e Fernando Collor Primeiro-Ministro.
também,
vai buscar a experiêricia do mundo. Todos os países
Pergunto: Estaríamos vivendo o que .estamos vivendo hoje?
desenvolvidos do mundo, todos, excluindo os Esta4os Unidos,
Teríamos uma CPI sobre o PC? .Uma CPI sobre o. P.P? Uma
têm uma característica muito peculiar, muito própria, onde,
CPI sobre corrupção em obras públicas1 Úma_CPI sobre sei
____
além da força do Congresso, há a força imensa do Poder
lá o quê? Estaríamos vivendo esta situação? Há _quanto tempo
Judiciário. que, ao se reunir, semanalmente, as suas decisões
o Governo do Dr. C.ollor já teria cafdo, num voto de. desconpassam a ter sabor de decisão constitucional, de emenda consfiança no Congresso Naçional ?_ ·
titucional. Agora mesmo, o mundo assistiu, estarrecido, à
No debaté que o Dr. Collor travou com.Lula, no segundo . _ S.upremoa Corte norte-americana dizer que em qualquer lugar
turno, Sua Excelência garantiU à~ Nação que se o Lula fosse :_do mundo o governo americano pode mandar buscar alguém
efeitO coitfiscaiüt:" o dinheiro da poupanÇa nacional. Eleito,
que tenha violado uma lei ou ·contrariado interesses dos Estao seu primeiro ato foi confíscár·. 'Eu rife· atre.Vó-a diz~.r que
dos Unidos. Então, a Suprema C.orte arriericana está chegando
só com urna decisão como esfa provavelmente cairia o· Gabià ousadia de legislar para o mundo; não é nem mais para
nete, porque seria mentir à"Nação. No dia seguinte, .seria
os. Estado.&. Unidos, está legislando para o mundo, porque,
proposto um voto de desconfiança, e-o·-P"resTdente da Repúao conceder o direito de o governo norte-americano. invadir
blica cairia. Alguém tem dúvida sobre isso? É ::;ó oJ.Par para
qualquer outro país para buscar um criminoso que tenha infrino mundo~ corrupção existe rio -governo japonês, ·corrupção _gido às leis dos Estados Unidos, ela passou a legislar em
existe no- governo francês, corrupÇão existe no governo~Iii.glês,
nível internacional. Concordo totalmente com V. Ex~: não
a corrupção existe nos mais variados governos do mundo.
podemos ficar dependendo de "Salvadores de Pátria". Na
No regime parlamentarista, ãpüra-se, toma-se conheciAmérica Latina é comum, é vezeiro a derrubada de presimento. e cai o governo. Não é preciSo viver essa realidade
dentes. Os golpes de Estado já passaram a ser jocosamente
dolorosa, dramática, real, onde Uma pesquisa de. opinião púcolocados em nível internacional como se fossem coisas da
blica, como a da Data Folha, diz que 72% .acham que o PresiAmérica latina. Nos Estados Unidos já matai-aro quatro presidente da República está..com.prometido. No entanto~ o Go- _ _dentes da República e já tentaram matar não sei quantos;
tudo isso culpa do regime presidencialista. Não é possível
vemo continua, porque O ato de derrubar o Governo é um
trauma tão intenso e_tão imenso que se chega onde se chegou.
que não se enxergue isso, não é possível que não se analise
que o regime presidencialista é contrário-às normas primárias
O Sr. Divaldo Suruagy- Permite-me V. Ex~ um aEarte?
do relacionamentos. Sairei das colo_caçô~s maiores que V.
O SR. PEDRO SIMON- Cow prazer. nobre Senador.
Ex~ acabou de .fazer. Vamos. ao simples exemplo de _uma dona-
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-casa. Qual a dona-Oe-casa que contrata uma coi.iç.heira
pOr cinco a:nos'? Não conhe-ço nenhuma que faça um cbiltrato

11-

'dessa natureza. Se a_ cozinheira fOr boa, ficará 10, 1~,_40
anos; se for má cozinheira, não ficará nem urii IIiêS. Agçrra
mesmo, participei de um encontro na Espanha, onde tive
a oportunidade de assistir a Unia en'tie"ista do. Pririleiro·: Ministro Felipe Gorizález, que está há 10 anos exercendo a chefia
do Governo· ·naquele país, e já está preocupado porqUe o
povo espanhol deseja reconduzi-lo. Ele lança um apelo para
que o seu partido busque outro líder, porque sente-se .cansado,
pois ainda tem dois anos de mandato. Porém., _e_stá ~endo
coagido, efetivamente, pelo eleitorado espanhol, a ficar com
um mandato de mais seis anos, ou sejã:, fiCái" de"zoito arlos.
Por quê? Porque o povo espanhol está satisfeito cOin· a sua
administração e desejá que ele participe do governo.
Aqui, no Brasil, é o_oposto. Em dois anos -e meio de
·~.vemo estamos n. um verdeiro caos administrativo, caos eco~mico e moral. Então, não é posSível permanecer esse quadr"O. Daí, congradular-me com V. Ex~. Seriãdor Pedro Simon,
pelo acerto-da tese defendida, pela propriedade do tema abordado. Estou aó lado de V. Ex~ nessa luta, -que não pe-rtence
apenas a nós, COngressistas, mas aos~interessés maiores
da sociedade brasileira.
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-m·entarismo? Será_ que não é hora; Sr. Presidente, de
'·urmos Spbre· esse i""egJ.Ihê "que aí está'?
~ - : - --
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Diz bem V: ·Ex~: Juscelino, Jânio, Getúlio, Jango, Taocredo foram vítiinas das mais' variadas razões; até do impre~
visto do destino;.Era Táficredo e, na hora de assumir, assumiu
o Dr. Samey .. Era Jâitio Quadros, numa montanha de votos,
e; lá pelas tantas, renuncia e vai embora,- deixando o País,
deixando o Governo. Pressionado pelas forças, o Dr. Getúlio
Vargas se suicida, e lá está homem ·que está presssionando,
coagindo para derrubá~lo,- que era o seu Vice-Presidente, rmquela altura. As razões são as. mais variadas, a conse(Jüência
.é a_mesma.
.
_
_
__
Será. que, a esta altura, não podemos parar para refletir
e chegar a uma\:onclusão? Se a Constituição nãO tivesSe errado
·..:...._eu me atrevo a dizer "errado" - e tivesse aceito a tese
do parlamentarismo, que era original no Congresso Nacional,
era quase que a esmagadora maioria no Congresso, tanto
que entrou no pdJJieiro esboço, entrou no Cabral I, entrou
no Cabral II, foi -para-ser aprovado e, supreendentemente,
na votação final, caiu no Plenário.
-, Será que se houvesse sido adotado _o_ parlamentarismo
e se estivéssemos hoje, sob o ·regime- parlamentarista, algum
;-PC da vida haveria de frutificar, de desenvolver_ e prosperar
sob aquele regime? Será que- teríamos de discutir ·agora e
levar seis meses para cassar OU não o ·mandato do Presidente,
num regime parlamentarista?
-Volto a repetir: ria minha opiníão; o Presidente da República não teria- determinado o confisCo dos cruzados, ou, se
tivesse feito, teria caído ali, porque teria mentido à NaçãO.

O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex• pela oportunidade do aparte.
Nobre Senador, creio que no meio de toda a crise e
do drama que estamos vivendo neste País, quando a imprensa,
permanentemente, coloca nos jornais; o· que vai acontecer,
e as entrevistas e reportagens são feitas dentro desse objetivo,
o·~r~ ,Áureo Mel_l~ .-: ~epnit~~me ":f· Ex~ .~m apart~?
perguntam: a) o Presidente renuncia ou não? b) o PreSidente
se licencia ou _não'?c) haverá impeachment ou ·não'? d) o Vice·O SR. PEDRO SIMON ,---Conçedo o aparte ao nobre
Senador Áureo Mello_.._co_m JOUito prazer.
Presidente assume ou não e) o que vai acontecer com o Congresso Nacional? Existem chances de um golpe de Estado'?
O Sr. Áureo Mello - Nobre Senador Pedro Simon, sou
Tudo isso numa hora como esta, em que a imprensa está
grande admirador da sua tepidez e da sua eloqüência qú·ando
a noticiar qUe -o País precisa trabalhar, o País precisá. produzir,
assoma à tribuna. O que V. EXf diz, embora nem sempre
o país precisa caminhar adiante. Numa hora como esta, eu
a essência represente aquilo que pensamos, tem a casca e
creio que é o momento de se parar para meditar. A CPI
o cromatismo da beleza que nos embevece e nos obriga a
é culpada? O Congresso é o culpado? Eu me atrevo-a dizer:
acompanhar o seu discurso cOrri grande alegria. Mas, há alguns
são os PCs da vida que são os culpados. Os PCS da vida
pontos que tomamos a liberdade de refutar. v: Ex! falou
existem porque o regiine permite que essas coisaS ·acohtéçaro.
em confisco. Não foi" propriamente isso. Poder-se-ia falar,
O regime é este: -o regime presidenCialista -tem mais- de 100
quando muito, em empréstimo, tanto é ·que está Sendo pago
anos no Brasil. Ele começou com um golpe, por que derrucom júr'os norfilais. Aqueles que tiveram o seu dinheiro an;ecabaram o Império, com a proclamação da República. Foi o
dado ou confiscado -:--como· di.z. V. Ex~ --=-•- no momento
primeiro ato que derrubou o regime. De lá para cá, quantos
em que o Presidente encontrava o País com quase 100% de
golpes houve, quantos atos de revolta se cometeram con.tra
inflação, e era, portantO, um caso de calamidade nacional,
nossos Presidentes da República? Será que, nesta altura, não
estão recebendo de volta tudo aquilo qu_e perderam, acrescido
é hora de a Nação brasileira, os órgãos da imprensa, como
dos juros que o tempo lhes proporcionou. V. E~ falou, ainda,
a Veja, lstoÊ. os grandes jornais, a opirlião" pUblica, os grandes
da rapidez com que ocorreria a queda do Governo no regime
esários, será que não é hora de nós pan.lrmos para ·pensar?
pal-lamentarista; Em dois- segundos, o Senhor Collor s~ria
Eu acho que seria o momento de atravessarmos a crise, passarmandado embora e estaríamos tendo a oportunidade de eleger
mos por cima do Senhor Collor, que, amanha, não será mais
outro Presidente. v_ Ex~ sabe que, no regime p3rlamentarista,
nada. E perguntam se esta não é a repetição de um fato
o Presidente é o·último que çai. O PresiQente é aquele que
que é rotina na História deste País, mas, repito, nãO com
fica como Magistrado, qUase como um poder moderador.
a gravidade que está aí. Juro por Deus que, cOnhecendo e
Quem cai é o Primeiro-Ministro. Mas, no caso do Presidente
sendo um estudioso da História deste País, nunCa Vi tanto
Collor, SUa Excelência não poderia cair à base de bOatos
absurdo, tanto escândalo, tanta irresponsabilidade. Na verdaou de campanhas de imprensa. Esse, aliás, é um dos defeitos
de, não é a primeira-nem a última vez que as coisas aconrecem
do parlamentarismo: a simplicídade - como V. Ex~ co_niessa _
neste País com golpe de estado, com renúncia, com deposição,
-com que ocorre a queda do dirigente, sem um exame detido
ou até com suicídio.
· "' ··- · ··
" -irt'aior~ Sem unia análise mais profunda. Estamos fazendo jusSerá que não é hora de o Senado da RepUblica, com
tamente o que é certo. O regime presidencialista está preconizando e efetuando justamente o que é certo e de direito:
a responsabilidade de ser a Casa revisora; abrir o debate para
a grande discussão em torna do presidencialismo e do parla~
fiscalizando, investigaildo. promovendo a comissão-de inquéO
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rito para, fmalmente, decidir s.e _Q Presidente cai .ou n,ão, se
se processa ou não o regime de impéacbment. V. Ex' fálou
também da apreciação da DaiaFolha ·a respeiló do regime
presidencial, preconizando a·queda do-Presidente._. Então, eu
poderia refutar V. Ex~ com o inqUérito do. :Ibope, que estabe~
leceu que cerca.d~ 70% da opinião pública·n'acional é faVoráVel

ao Senhor Presidente. Lerobro a V.

Ex~

uma circunstância:

na Rússia e em Cuba o regime é parlamentarista; nem por
isso, deixou de haver confusões que culminaram com o esface-

lamento da Rússia e cóm ·a deposição de Gorbachev, substituído por Yeltsin. Portanto, V. Ex• vê que ·no regime parlamen_tarista também existe as ditaduras e os putcbs, que acontecem com a mesma freqüência nos regimes presidencialistas.
V. Er- disse, ipsis verbis: "Vamos passar por cima do Presi-

dente Collor". Como passar por cima do Pre_sidente Collor?
Teríamos de agir como verdadeiros tanques de guerra ou corno
verdadeiros tratores.- Não podemos passar p_or cima do Presidente Collor, porque passar por cima de Sua Excelência significa passar por cima de 135 milhões de brasileiros que votaram
no Presidente._ Por que repetir aquela tristíssima Odisséia que
aconteceu com o Presldente Getúlio Vargas, levando-o ao
suicídio, baseado em palpites, asseverações e assacadilhas processadas pelo. Sr. Carlos Lacerda? Por que vamos querer que
se repita aquele triste episódio da "banda da música da UDN"
- a qual, já naquele tempo, eu contestava-; que preconizava
o não-ernpossamento do Presidente Juscelino Kubitschek de
<?liveira, já eleito? Nobre Senador Pedro Simon, V. ~X' gostana, por exemplo, que por palpites, por opiniões, lá no Rio
Grande do Sul, quando V. Ex• foi Governador, num regime
eminentemente presidencialista, meia dúzia de indivíduos pertencentes_ à Oposição de uma assembléla le~slativa, ou talvez
uma parte da massa motivada por aqUela pre'g3.ção, Do sentido
da deposição, tiveSsem ãrrãiiC:ado das mãos de V. Er o poder
que legitimamente conquistou à força de sua tribuna? Todos
esses argume_ntos são válidos, sólidos e consistentes. ,Então,
vamos obedecer: ã legislação, ao ronceirismo oU carroceirisrilo
da legislação em vigor para que se apUre a verdade e se chegue
a uma conclusão e não se pratique injustiça cóntra o Presidente
Collor, que é um homem extraordinário, que está revoluncionando este País e baixou. a. inflação çie quase 100 para -30%.
Muito obriagdo.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte "metralhadora giratória" de V. Ex', que começou belo com ~.sua
poesia, mas tentarei responder.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Concederei um aparte a V.
Ex~ logo após o aparte do Sena-dor Esperidião Amin.
Primeiro, Governador de Estado, reuni os Srs. Parlamentares e disse a eles que, na reforma de Constituição do RiO
Grande do Sul, eu era favorável ao parlamentarismo e não
s6 achava como fazia questão que o parlamentarismo fosse
adotado no meu Governo. Eu abria mão das prerrogativas
de ser um governador presidencialista e aceitava a implantação
do parlamentarismo. Isso_ eu fiz oficialmente. Primeiro, fui
favorável na hora do debate, quando ainda ia se adotar o
parlamentarismo aqui e, conseqüentemente, lá. Fui favorável
quando o Deputado Jarbas Lima, do PDS, disse que-apresentava uma emenda para implantar o parlamentarismo no Rio"
Grande do Sul, ainda que não houvesse sido adotado pelo
Congresso Nacional. Fui favorável! Sou favorável a que se
ado te no meu governo!
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Segundo, quando falei em passar por cima, ou me exp s-se~ ip.a1-:- e é muito prOvável--;-, ou V. Ex~ n-ão me enten~Ju:l
.O que -~u .. quis dizer foi "vamos passar por cima da crise
dQ ÇollQr_ e vamos reconhecer que esse tipo de crise é permanente no presidencialismo. "V. Ex' não me interpretou. Não
- quero árialisar, não_ quero -interpretar a crise do Doutor Collor.
Quer<i i'éCo:Ohecer qu~, mais ou menos, porção maior ou porção menor, esse tipo de crise é da essência 49 presidencialismo.

O Sr. Áureo Mello . . .:. . V. Ex~ permite, eu disse ipsis
verbis. Escrevi aqui: "Passaremos por cima do Senhor Collor".
V. E_x• naturalmente, disse, "por cima" no sentido aéreo ou
aviaf6t_í"Ctda palavra.
O SR. ~EDRO SIMON - Fique tranqüilo, não quero
passar por cu'na do Doutor Collor nem dos 35- milhões de
,votos que Sua Excelência teve, um dos quais foi de V. Ex\
graças a Deus, o meu não.
- ~
Quero .dizer apenas i~to: Vam~s passar por cima da crJe,
vamos anahsar que esse ttpo de cnse é permanente no presi.dencialismo.
TerceirO, V. Ex~ fala do Dr. Getúlio. Na verdade, reconheço. ~onheço crises iguais a eSsa, que- viVi, que conheço
no Brasil moderno- 54, 61, 64. Volto a repetir: em 1954,
havia um esquema de golpe para derrubar o Dr. Getúlio Vargas. O Vice-Presidente.Café Filho estava na esquema do golpe
para derrubar o Dr. Getúlio Vargas. O resto foi pretexto.
Uma CPI, um debate, em torno do empréstimo do Banco
do Brasil, para a última hora. Poderia ser discutido. O envolvimento do Sr. Gregório e o tiro "que ele deu no Sr. Carlos
·
Lacerda, poderia ser discutido.
Agora, o Dr. Getúlio Vargas não tinha absolutamente
~ada a ver com isso. Havia um esquema, um esquema diabó_~
líco da UDN, da "banda de música" que não admitiu que
o D:·. Getúlio Vargas voltasse, porque, se _dependesse dela,
Getulio não seria Senad_or em 45 e nem Presidente da República em 50.
. _.
Esse esquema estava montad~ e derrubo~ o Dr. Ge!tiiio
Vargas. E~~ esquema está na grande imprensa, esse_ esquema
está nos mthtares, esse esquema está no empresariado. Era
tiín esquema para derrubar o Dr. Getúlio Vargas o resto
foi pretexto.
'
Em 1961 - está lá o Senador Darcy Ribeiro que sabe
dez vezes mais do que eu - , o Dr. João Gouiart estava
na China, não sabia de nada, e o esquema, desde que Jânio
renunciou, foi para irilpedir que ele assumisse a Presidência
da República. O Dr. _Brizola criou _a legalidade, o Brasil se
levantou e ele assumiu com a emenda parlamentarista. Houve
Oplebiscito -e ele assumiu como presidencialista, mas o esquema para derrubar o Dr. João Goulart existiã. Existia_o esquema para derrubar o Dr. João Goulart, o resto foi pretexto.
~~bro-me quando o Dr. João Goulart era Deputado
no Rm Grande do Sul, o seu primo, Deputado Marcílio_ Goulart de Loureiro, debatia, analisava. Fomos ao Uruguai e
o.Dr. João Goulart foi a um ca:tt6rio no Uruguai, em_Montevtdéu, fez uma procuração em causa própria ao Diretor Presidente da Time Life, dizendo que vendia por um dólar qualquer
fazenda que eles provassem que o Dr. João Goulart tivesse
adquirido corno Presidente da República.
Falo isso, e é interessante lembrar isso agora, quando
a Fo~ha de S. Paulo publicou a compra, do lado da Casa
da Dmda, 9-e um ten:~no por parte do Senhor Collor.
Pois a impre"itsa publicava em 64, permanentemente, a
compra de fazend~, ~-i_zendo que __~ maior proprietário do mun-
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do era o Dr. João Goulart.'Pois ele foi a um_ çartóiio;-fez
a procuração em causa própria, deu-nos uma cópia, eu a transcrevi na Assembléia Legislativa do RiO Grande do Sul, e
não conseguimos, nem como matéria paga, que ninguém publicasse_a Carta Aberta do Dr. João-Góulart. -razendo essa
justificação. Havia um esquema para derrubar o Dr. João
Goulart, o golpe estava dentro do esquema.
Hoje, repitá, não vejo nenhum esquema para derrubar
o Dr. Collor. Quem lançou a tese contra___o. .Senh_ox:_"CoUor
foi" o·seu- irmão; Pedro Collor. Quem afirmou eSfa tese foi_
o seu chefe, seu Líder do Governo; o- Sr._ Rcnan Calheiros.
Quem denunciou também foi o homem- que ele indicou para
Presidente da Petrobrás, são os homens da famma~-- são os
homens do Governo, são os homens d_a intimidade que estão
apresentando os fatos. Eu não vejo, em lugar nenhum, esquema para derrubar exatamente o Sr. Pedro Collor.
Agora, o que eu quero dizer é que em 1954, em 1964
e, hoje, essas coisas acontecem, porque fazem parte da essência do regime presidencialista.
O Sr. Áurelo Mello- Disse rnai_s_V. Ex~ Disse V.-Ex•
do empréstimo compulsório.
O SR. PEDRO SIMON - Acho que o empréotimo compulsório; o-CoilliSCO:........:. rião estoU discutin_d_o se o__estãó-pãgaildo
ou não -foi algo que ele denunciou num debate, dizendo
que o Lula iria fazer aqUele confisco": Ele denunciou, logo,
na minha opinião, porque eu nunca vi alguém falar em confisco
de poupança, eu nunca vi!
Aliás, eu me lembro como se fosse lwje, mi- posSe âo
Presidente Collor, na Câmar"a dos_ Deputados, o Fidel Castro
dizia e se virava para os outros e perguntava: ~·Mas confisco
na poupança? Confisco ":f1.a -co~illà:.corrente'?"Nós não fiZemos
isso em Cuba, quando houve a implantação da Revolução
Cubana."
O que hoUVe- foi qUe ele mentiu quando disse que o
Lula iria fazer o que ele o não faria, e ele o fez. No parlamentarismo isso nãO teria continuação. DiZV. Ex~,. o regime da
Rússia, o regime -de ClJba, não vamos fazer a comparação.
Todos sabemos que a Rússia tinha tudo de grandes instruções,
grandes debates, mas não é o regime do parlamentarismo
democrático que nós estamos querendo implari'úu no Brasil ·
e que existe nos países que nós falamos, o regime democrático.
Mas V. Ex~ também, ou eu me expressei mal ou V._Ex• __
se equivocou quando eu disse que no Brasil _as çoisa_s seriam
rápidas na queda do gabinete. Não é assim como V. Ex~
está falando, perdoe-me a franqueza. Realmente é rápido,
-· · ·
sim, ·mãS as conse-qUêilCiãs São conseqüências.
Eu não falo em queda do Presidente Collor, digo se o
Presidente Collor, cm vez de ter sido eleito- Presidente da
República fosse PrimeirO-Ministro, a sua queda seria rápida.
Agora, V. Ex~ no seu aparte, permite-me que eii esi::lareça; Nós não_ queremos um regime parlamentarista anárquico, um regime de o Brasil ficar um dia sem governo. O
parlamentarismo que nós defendemos é absolutamente res:pon~_ável. Primeiro, eleição direta para Presidente da República, segundo. nós defendemos que a Câmara dos Deputados
possa ser dissolvida. Então, se o Congresso Nacional dá o
voto de desconfianç_a e derruba_ o gabinete, o Presidente da
República pode dissolver a Câmara dos _Deputado&. Numa
hora que nem esta, num escândalo como este, que nunca
poderia chegar a estas proporções, porque no parlamentarismo não há como um escândalo durar um ano,
..
Lembro-me, desta tribuna, há um ano, eu chamava a
atenção, a imprensa publicava que um tal de PC estaria com-
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prando títulos podres_ para usar na desapropriação. -Há um
ano a im"prensa vem denunciando isso.
Casuilmerite, hoJe,- ãssinei uni ·reqtiei"iriientõ emDãsãdó
nó documento dos engenheii-Os da Petrobrás. com o objetivo
d~ Sã.ber qual é a ufili~açã<r_de. t~tulos podr~s na compra dos
prédio_s_ d~_s empre_sas desap_ropriadas p_elo Governo Federal.
No parlamentarismo, num Caso c_omo esse, a Câmara
votaria: deu o voto de desconfiança, cai o gabinete. Mas o
Presidente da.República acha que aquela decisão da Câmara
foi absurda. Só da Câmara dos Deputados! E o povo iria
discutir!
Então, não haveria mais essa tese de dizer "tive trinta
e cincomilhões de votos". Teye_nllhl determinado momento,
não quer dizer que tenha hoje. No parlamentarismo, o cidadão
tem naquele momento. Não poderia vír aqui e dizer: "Sou
Deputado, porque~o povo me elegeu''. Estaria aqui enquanto
o povo tivesse confiança em mim. Porque se não tiver corifiança em mim não serei mais Deputado; não há Deputado, como
muito bem disse o ilustre Senador.
__ Na Espanha, Felipe Gonzales é Primeiro-Ministro há dez
anos, porque o povo assim o quer. Sr. EX' não estará lá nem
por mais dois, nem por mais três anos, S. E)(\' fiCará o tempo
absolutamente necessári_o.
Acontece como na Inglaterra, o Partido Conservador foi
fantástico, porqUe não houve voto de desconfiança. O Partido
Conservador se reuniu e nãO precisou haver uma decisão de
convenção.- As lideranças do Partido Conservador chegaram
à conclusão de qu-e a ex-Primeira-Ministra Margareth Thatcher, no seu terceiro mandato, estava num desgaste absolutamente máximo. Era importante que renunciasse ao maridato
para se preparar uma nova liderança para continuar no poder.
Não_ houve _a hipótese de desconfiança, nem decisão, -nem
apelo escrito do-Partido_ Conservador._ Houve uma reunião
das lideranças e S. Ex~ chegoU à conclusão-de que realmente
o seu desgaste era real. S. Ex• renunciou, assumindo o seu
lugar o·- Primeiro-Ministro Jonh Major, que foi- corisagi3.d0
pela opinião pública -se não o fora - teria caído.
O que estámos""querendo, repito, é um voto de desconfiança. E há mais: a·nossa proposta é um voto de desconfiariç3.
construtivo, a exemplo da Alemanha, o país não fica um dia
sem governo. Está aí o Gabinete, somos contra ele. Podemos
apresentar moção de desconfiança quantas VezeS-quiSe.imos,
ele não cai. Para que ele caia, temos que ter uma moção
com maioria, dizendo: "Aqui, pedimos desconfiança, aqui,
te~?s_ ll:m no~o governo q_ue 9.ueremos c~>ns~_gu_ir".
O Sr. Antônio _Madz- V. Ex~ permite-me um aparte?
O SR. PEDRO SIMON - You conceder o aparte ao
nobre Senador Esperidião Amin, e, logo _em seguida, a V.
Ex~
--Com o- voto de desconfíãnça-, a Câmã.r_a pode ser dissolvida. Çom o voto-distrital_misto, o Parlam_entar tem que ser
eleito no seu distrito para que-haja -a representativlâade
dentro do Congresso Nacional. Esse é o parlamentãrismo que
defendo, e também o grupo que o está discutindo.
Cqm O maio_r pra:fer concedo ó ap-arte ao Dobre Senador
---~Esperidião Amiri.-

real-

0 Sr. Esperidião Amin- Senador Pedro Simon, decorridos _cerca d~_3} minutos do momento em que eu solicitei
o aparte é claro que...
O SR. PEDRO SIMON -É que deixei o aparte de V.
Ex• para o clima~ do meu discurso:
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O Sr. Esperidião Amin- Então, quero-lhe dizer que
não posso deixar de iniciar este rápido aparte com uma referência ao momento atual do seu pronunciamento. Sabe V.
E~ que, tendo partiCipado do grupo que estudou a proposta
de modelo de parlamentarismo que desejamos ver implantado, nãO posso deixar de me solidarizar com essa fOrmulação
que V. Ex~ está fazendo neste momento do clímax do seu .
discurso. Mas o que desejo comentar- e tamb~m çoncordar
- é com o momento, com o trecho do pronunciameitto de
V. Ex- que comenta as criSes que aContecem- em oUtrOs p-aíses
sob o sistema parlamentarista de governo, e trazer u-ma circunstância que me parece muito importante para rriocstr-ar como no parlamentarismo a atual crise teria um desdoQramento
diverso, creio eu, menos traumático do que aquele que nós
estamos vivendo. Veja V. E~ que, neste momento, nós temos
praticamente um Ministério, um Gabinete- se quiséssemos
usar a linguagem -diferente, diverso do MinistériO~ Gabinete, que tínhamos no final do ano passado. E os problemas
que estão sendo levantados, que constituem o trauma atual,
que abalam a Nação, são --levando, transportando nosso
raciocíniõ- pã"ra·o -sistema parlamentarista- do·Gabinete anterior. Isso é iróni_c;o: -até.· Creio, Senador Pedro Simon, que
esta singularidade talvez seja a pedra de toque a mostrar
flagrantemente que no sistema presidencialista é imj>oSsfvel
a um governo eliminai os pi"Oblemas que viveu; porque o
governo é o mesmo. No parlamentarismo este assunto estaria
confinado aos membros daquele Gabinete que tivesse caído
por desconfiança, por voto de des..confiança acQmpanhado do
voto de confiança construtivo, fosse por decisão do próprio
Primeiro-Ministro, por alteração da composição política, enfim, é outro governo. Aqui, no -sistema presidencialista, o
governo será sempre o mesnio, rião obstante- mude toda a
sua configuração: pode mudar o nome do Ministério_ ~ do
Ministro, o governo será o mesmo. Creio que esse_ é um ponto
que me permiio trazer ao seu pronunciamento como uma
colaboração, para mostrar, inclusive por via da ironia, como
no Parlamentarismo, certamente, o trauma e o abalo seriam
menores. E, finalmente, gostaria_ de fazer uma rápida observação sobre o aparte do Senador Divaldo Suruagy, ao comparar o contrato da cozinheira com o mandato do Presid_ente
da República.
O SR. PEDRO SIMON - O Senador não faz a comparação. Quis S. E~ d_izer_ que, até para contratar uma empregada, se contrata por um tempo menor. Até com uma cozinheira_ se faz contrato por tempo menor.
O Sr. -Esperidião Amili.- Faz contrato por tempo
indeterminado. Só queria fazer o registro. Não se preocupe
em defender o Senador Divaldo Suruagy, porque está longe
de mim pretender de qualquer maneira criticá-lo. Só quero
fazer essa referênCia ·para regislia·r que s·: Ex~ ·não preciSã
ir buscar o exemplo da Espanha, pode buscá-lo em Alagoas,
O próprio ·senador Div3ldo Suruagy camiD.ha a passos céleres
para, pela terceira vez, ser contratado como "cozinheira" mantida a comparação- do Estado de Alagoas. E, na marcha
em que vai, talvez seja escolhido "cozinheira" por cmisenso.
Era só essa ieferência· qUe -euqueriá fàzei.
O SR. PEDRO SIMON -Muito obrigado pela gentileza
do aparte de V. Ex•
O Sr. Epitácio Careteira- Permite-me V. Ex"- um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Pois não.
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O Sr. Epitácio Cafeteira- Nobre Senador Pedro Shrioo,
V. Exa sabe da admiração que tenho por sua pessoa,
O SR. PEDRO SIMON- Que é recíproca, Senador.~
O Sr. Epit.ácio Cafeteira- Militamos no mesmo Partido·;
sofremos e fomos a~eaçado_s de ca~saç~o juntos. Nesse período de 30 anos de vida pública, conscientizei-me de uma coisa:
os nossos partidos políticos têm programas cartoriais - a
lei exige que o Partido tenha um programa. Por isso, o Partido
tei:ri-urri programa. Os progtatnas são comu irmãos síame_s:~s~
parecidíssimos uns com os outros, Eu, por exemplo, poderia
fazer- referênciâ - não sei" se- estou Certo - e dizer que no
programa do PSDB.está introduzida a icJ,~ia do parlamentarismo. Mas, via de regra, os programas partidários sãO igUaís:·
incolores, indolores e insípidos, se prestam apenas para fazer
o registro dos candidatos e dos partidos. Entendo a defesa
do parlamentarismo de V. Ex~. senador Pedro Simon, em
nosso País é grande o nUmero de parlamentares, que se elegem
por um partido e toma posse em outro. Ele não chega na
sua Casa Legislativa por ter discordado da opinião da bancada,
ele já ~hega com o )_)é para montar na sela do governo. Essa
é a realidade! Elege-se num partido e toma posse em outro.
Não vou citar nomes. A fragilidade partidária, a forma como
o mandato é transferido em sua caminhada no_ rumo de um
desejo do eleitor e mais, parlamentares que só querem ser
Oovemo, fico me perguntando: E no parlamentarismo, como
é __que vai ser? Meu querido Pedro Simon, será qu_e sempre
iremos fazer parte daquela bancada que não vai compor o
Gabinete? Porque hoje, nas duas Casas, o maior Partido que
temos é o PMDB. Tenho a impressão de que o PMDB não
cOnseguiria fazer um Gabinete. Muito mais fácil seriam esses,
partidos de governo fazerem um gabinete a partir da divisãode cargos, coisa que, pelo menos no MDB do meu tempo,
e cieio_que hoje é a mesma coisa no PMDB, não fazia pai-te
do desejo daqueles parlamentares. Fico a me questionar se
não seria apenas uma mudança na forma çie governo, mantendo os mesmos políticos. Logo, a forma_ de dividir seria
muito mais lucrativa, pois lemos diariamente nos jornais as_
notícias referentes a mudanças de partido: Partido tal brigou
porque tiraram-lhe O cargo e deram a outro partido. Temos
um presidencialismo onde, parece, há um gabinete que muda
para a Oposição conforme a distribuição dos cargos. Tenho
me questionado muito sobre o voto que vou dar nessa antecipação de plebiscito. A cultura brasileira nos diz o quê? O
maior líder do município chega à. prefeitura; o maior líder
do Estado chega ao governo do EStado, e o maior líder ou
aquele que tiver mais condições de convencer o povo, chega
à Presidên_cia da República, mas dificilmente a população do
município quer entregar o governo à Câm-ara_ de Vereadores.
Acho muito difícil o povo do Estado querer entregar o governo
à Assembléia Legislativa. Ê uma questão de cultura. Na hora
em que os politicos deste País se compenetrarem de que é
importante permanecerem em seus Partidos - e olha q?e
estou no meu Partido, nobre Senador, com muitas-dificuldades. Meu Partido dá guinadas muito sérias para b Governo.
O meu Partido assina Bloco de Governo quase todo dia. EstOu
no PDC, só que é o PDC do C, o PDC do Cafeteira, da
coragem, da luta, da briga, que não quer cargos, mas aceita
somente os encargos. Mas é aí que fico a me questionar:
Será que vamos lutar por um parlamentarismo que, no final,
será apenas uma ampliação do balcão de negócios? Creia,
nobre Senador Pedro Simon, que continuo a ser um admirador
de V. Ex~ e da defesa que V. Ex~ faz com tanto ard?r todas, ..
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as vezes que trata do problema da forma de governo, COnheço
V.- Ex\ fui s.eu cOmpanheiro, tiVe a honra de sê~lo no velho
MDB. Hoje, se fizé_ssemos uma divisão entre quem era da
Ar!!na e quem era do MDB, itíamoS encontrar uma salada
de frutas nas duas .Casas do Congresso .. Muito obrigado.

'O

Ex.;

SR: PEDRÓSWON - Agract~ç'o' ~ aparte de V.
por quem tenho muito carinho e respeito - V. Ex~ sabe
dis~o.. Recebo SC!J. aparte como uma op~rtunidade muito importante de debatermos esta questão sobre os partidos políticos . . . -... ,.,,-o."__ .,,
,_"'';.
Nobre Senador, já disse destatribuna que Partido político
num regime presídencialista, na verdade.- e até nos Estados
Unidos - é praticamente ·um cartório. de registro de candidatos. Repare, nobre Senador, que tudo· é importante nesse
País. O Senado_r Divaldo_Suruagy fez um aparte mUito esclareced_or, chamando_a~tenção, inclusive, para a Cãínara Suprema
americana. Faço questão _de lhe dar toda a minha solidariedade~. Foi uma decisão absurda dessa Suprema Corte e de
que podem vir aqui, ao Brasil, ou a qualquer parte do mundo
e levar para lá o cidadão que bem entenderem. Foi a decisão
dela. Mas, como resposta, os representantes americanos disseram o seguinte: '-~_--:Podem ficar tranqUilos que não vamos
iniciar uma caminhada_ nesse sentido.·~
Nos Estados· Unidos, a Câmara- SUprema éTOite; O Presidente é forte, o- Congresso AmericariO·\~. forte. Nunca me
esqueço da ocasião em ·que participei da- elaboração do Orçamento nos Estados. Unidos- fiquei doi~ meses no Congresso
americano. FiqUéi-lihpfesSionado com força do Congress-o.
o-Presidente da RépU.blica não elabora nem mensagem de
projeto, ele manda .uma mensagem, e um parlamentar tem
que recebê-la. O parlamentar é o autoi' da iniciãtiva. FiQuei
impressionado-com issó, até que alquém me disse:'' -Agora
vamos lhe mostrar os métodos de que dispõe o Presidente
da República para se contrapor a essa forÇa do CongreSSo."
. Nos Estados_"_l]riidos, o sindfcato t forte, a imprensa é
forte, as entidades,_ qualquer uma que se imaginar, São fortes.
O que tem de máiS .fraco nos Estadqs__ Uriiçlos_são os_p~idos
políticos. Lá Parti<lo; pólítico, a rigor;é uma figura de ficção.

a

Quem constitui o diretóriO nacional dos Partido nos Esta~
dos Unidos? São dois representantes por Estado, um homem
e uma mulher, tanto pode ser o maior....:..... Califórnia ou Nova
Iorque - como o menor. Esse diretórió ·nacional é o supremo
comando do partido americano. Eu gostaria que alguém me
desse o nome de um presidente de Partido americano que
tenha feito ·nome; que tenha feito tradição ou história. Gostaria de saber se alguém conhece um pronunciamento ou uma
decisão do Partido Republicano ou do Partido Democrático
nos Estados Unidos. Não existe, nem para escolher candidato.
Reparem, quem está em primeirO lugar nas pesquisas nos
Estados Unidos é um cidadão que se lançou como candidato
avulso, sem partido político. E para ser candidato do Partido
Democrático ou do Partido Republicano, o cidadão vai às
primátias, debate, discute, e os votos são dados diretamente
pelos eleitores filiados ao Partido. O PreSidente se elege e
apresenta a sua plataforma. V. Ex~ nunca ouviram falar de
urna reunião ou de um congresso do Partido Democrático
ou do Partido Republicano elaborando a plataforma do Presidente. No regime presidencialista - V. Ex~ disse-o bem quem se elege é o prefeito, é o mais forte, se o governador
é o mais forte, vota-se nele para presidente. Em quem se
está falando hoje aqui no Brasil? Está se falando no BrizOla,
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no Quércia, no Lula, no Antônio Carlos Magalhães. Sempre
foi assim. Esse é o regime presidencialista.
._; ",-; '; -Está aqui o meu querido amigó e coordenador âest~ tese
no PMDB, o nobre Senador JoséFogaça. lmagiriárqu~ vamos__
elaborar um estatuto partidáriO _que· promo'va rituda-nÇãs (Jue
nos levem a uma épOca em·que OPârtido~_têráf91-Ça-_no·regiiD~'
presidencialista é bonito, mas é utópicO.- Porque"itãO temos
como fugir do_ que V. Ex~ disse: vota-se é no homem que
tem força, no homem que tem poder. Muda-se de Partido
hojt: e vai -~e cqn~inuar mudando.
Nada ~ais diferente- çxiSté dq que. ;·-.p~~~~~~id_;_g~_ cii
Margareth Tatcher e. a personalidade do Jopn Major .. São~.
duas pessoas_ completamente distintas. Ela é viOlenta, yiril,
fort_e_- _nas reuniões G-7 ela ,s~mpre foi a riiais a$fesSiya,.
a mais Viril, a que defendeu _as_ atitudes mais acres, inclusíve_
com relação à Rússia. O John Major é um diplomata~ um
gentleman. tem outro estilo de relacionamento; está fazendo
o entendimento entre o G-7. Foi o primeiro que assentiu
em trazer o PreSidente da Rússia _e. fazê·lo sentar-s_e_._en,tre
eles. É um outro estilo. Isso, no entanto, não_- ffiU~h~. nida:
porque lá não é a Margareth, nem o Major- qu-~ ·iíriPoita·,
mas é o Partido que eles represent~m.
_, _
·~ .. No parlamentarismo, Ílobre Senador, o-que-vale_é.o Parti·
do,_ Concordo com V. Ex•: vamos levar um tempo de adap·
tação ao passarmos deste regime anárquico para um ·regime
parlame_ntarista. Mas os Partidos vão co-meçar a ir para o
seu .devtdo lugar, cada um assumindo a sua posição. Não
vai ser tão fácil mudar de Partido como é hoje, porque, de
u~a h?ra para outra, a Câmara dos Deputados poderá -s.er
d~ssolvtda, e o parlamentar terá de voltar à sua origem e ,
dizer por que mudou.
.
CreiO que nO regime pârhlmentar- -lião -se pdderá rit-ãis
dizer, como hoje se faz: "Hoje sou a favor do Governo, voto
contra, eu faço pressão, eu faço coação, é dando que. se recebe,
se me der essa vantagem, voto·com-o govemo;-sefião, não
vot~ _c?m. o governo". Num regime parlam_entarista, eu_ vou
assmar, dizendo que sou favorável. Eu vou votar, e a Nação- ·
inteira verá qu"e âquele gâbinete ficãrá~ ·p6tqU.e teVe- õ rileú voto, qu que aquele gabinete sairá contra o meu voto, A
Nação inteira estará acompanhandO qUem eu sOU; e~.- Se--eu-mudar, terei de explicar por que mudei. Essa é a dife!ença.
Entre nós aqui, sen-adores e Deputados, niniuém s:·abe
em quem se votou ou em_ quem não se votou, quem é a
favor do ministro, quem é- cOntra. No parlamentarismo, eu
voto no primeiro-ministi:O, eu voto em cada ministro, e ele
estará lá enquanto tiver iO meu voto, ou enquanto eu for
contra ele.
No presidencialismo -V. Ex" tem razão - é o Partido
do Quércia, é o Pã.rtido do Lula, é ó_ Partido sei lá de quem,
enflm, são os homens fortes que determinam a _orientação
do Partido. No parlamentarismo é diferente:. nele. eu voto
no Presidente da República? Voto. Voto no governador? Voto. Mas não importa eu votar no Presidente da República:·
estou votando num Presidente que vai presidir, mas não vai
governar. Tenho de votar é no _Partido, para saber quem
vai governar. Tenho de pensar dez vezes antes de votar no
Deputado. Não _adianta só votar no PreSidente; voto neie,
mas quero analisar o Deputado em quem vou votar, porque
é esse Deputado em quem estou votando que vai caracterizar
o Governo que vai presidir.
O Sr. Epitáclo Cafeteira- Permíte-me V. Ex~ um aparte?
r

'

•
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O SR- PEDRO SIMON - Concedo o aparte do nobre .
Senador Epitácio Cafeteira, com muitO prazer.
- · O Sr. Epitácio Cafeteira- A pena~ para argumentar sobre
o que V. Ex• acabOu de fal~r: :remp~Am\ffi~ro,s parl4rp~nt~~es.

Também não que_ro ser grosseiro; If_~q YQ(t çitar p~ç.h1,1m riome!

Mas temos pessoas que se _elegem exclustvaroente por dinheiro. É a força do capital que garante a sua _cadeira. T_a.nto
faz ele ser de um gabinete o~:~ contr!l ele que continuará se_
elegendo daquela maneira. Sei qUe V. Ex~-: é uiD horile·m de
muitos afazeres. Mas e·u gOstaria de con:ve~:s.ar. com V .. E~·
não de microfone pai" a microfone. mas esto_U pronto- a ii"- áo
seu gabinete. Às vezes, pergunto-xp~ -sé fiüriloS' ~IJ.'nia__t:ampa
nha de diretas· já. Cóitid foi di~ícil ~que la campánha . .'fen;nj.;_
namos não obtendo êxito rib CongreSso-, rlias tléiXáthóS üfu-.I'
mensagem que o povo-entendeu. Agora, vamos fazer uma
campanha contra as ·diretas; para ·que a esc_olha- passe a---'ser
indireta. ~a forma do parlamentarismo, se ·o~ Gov·erno· -nâo
vai ser exerCido pelo Presidente, havendo uma ~·rainha da
Inglaterra", o poder vai ser exercido pelo 1"' Ministro:-Fico
me perguntando se não haveria ·uma forma de -termos-. por·
exemplo, um- sistema nosso.: Nós que inventamos· ta:nfo ãs
coisas e que temos a nossa própria i1ülrtéirll de ser, se ·seria
possível, por exemplo, um preSidencialismo rriitigacto-,- põrque-,
atualmente, o Presidente escolhido para governar, até na forma da Constit-uição, tem 'que -la:zê=lo- em harmonia ·com -o_o
Congresso. Então, os -MinistrOS eScõlhidos pelo Presidente
passariam pelo Congresso, que também teria cáridições de
amanhã fazer um voto de desconfiança para tirar Uin MiriiStrO.
Se isso tivesse acontecido, teríamos tirado alguns Ministros
do Presidente Collor há muito tempo'. Precisa h_aver uma forma de cada Poder ceder um pouco .. Creio que é posSíVel
encontrar esse meio, esse caminho. Há um PreSidente que
preside, que tem o poder, mas que deve_ ouvir o Parlamento
na hora de governar.
O SR- PEDRO SIMON- Em primeiro lugar; Se_nador,'
acreditamos que o Presidente da República deve ser eleitopelo voto direto. À seme_Lhança da F:rança:, é muito imp9rtante
que o_Pre_sidente da RePública tenha o respaldo popular. Segundo,_c.rem<?S que o Pi-eSidente .da .R~-pública não deye &er
"rainha da Inglaterra." s·emethante também ao exemPlo francês, cremos que o Presindente da República deve ser investido __
de maior autoridade. Por- eXemplo, as Forças Armadas dev_em
estar adstritas ao Presidente da República; a polítiCa exteiior
e o Corpo Diplomático devem estar adstritos ao J?r.esidente
da República. Acreditamos que todas as m_is&ões que não
têm o desgaste do poder e o poder de mando ficam bem
representadas pela figura dO PreSidente_ da República.
Em tese, acreditamos que a argumentação -de V. Ex~
tem lógica. O Presidente da R~pública deve ter autorid~de ..
No entanto, diferenciamos; por exemplo, Forças Armadas
e Corpo Diplomático seriam da alçada do Presidente da República. No entanto, o desgaste do dia-a-dia, qu seja, a manutenção e andança da máquina pública ficariam a cargo do
Primeiro-Ministro.
O Si-. Antonio Mariz Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. PEDRO SIMON - Com prazer, ouço o aparte
_
_
de V. Ex•
O Sr. Antonio Mariz - Senador Pedro Simon-, qu·ero_,
primeiro, felicitar V. Ex~ pela propriedade, pelo brilho, pela
oportunidade do seu discurso. V. Ex~ vale-se da crise que
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vive. O- País para acentua·r a necessidade da reforma constjtucion:al que teve ao p·arlarnentarismo. O presidencialismo faz
novamente as suas provas e obtém resultado negativo. EStá
aí O Brasil paralisado diante de um impasse, os mecanismO"s·
institucionais não parecem adequados à solução da cdse que
at!av_essamos, é, portanto, um instante, _seni dúvida algunia,
apropriádo para ·_discutir a questão do presidencialismo e do
patlãmentarismo. Foi aqui dito em apartes que o parlamentarismo não derivaria difetamente do voto popular. O que
não é estritamente ve"rdadeiro, visto como o parlamento, como
o Congresso se constitui pela manifestação expressa: e direta
do povo.. Mas seria inegável, a virtude típica, me parecé,
do presidencialismo, qual a escolha ser diretamente do povo
na ·constituição do Poder Executivo. O Presidente é eleito
sem intermediação. O povo, diretamente, o escolhe. E quando
o poVo elege, muitas vezes desarticula acordos, entendimen~
tos, cambalachos das elites nacionais.. E, aí, está o que eu
chamei a grande virtude do presidencialismo: permitir a participação direta da cidadania, desmanchar possíveis entendimentos e articulações de cúpula. Isso, em tese. Mas se analisarmos a realidade brasileira, se lançarmos as vistas para os
últimós 50 anos _da vida política do País, veremos que sempre
que o Presidente eleito- fez a sua eleição à revelia dos setores
organizados da sociedade, à revelia dos grandes Partidos, issodeterminou crises, que se re_solveram pela renúncia, pelo suicídio, sempre traumaticamente: É o caso .da eleição de Getúlio
Vargas, em 1950, esçolhido, indicado, por um Partido minoritário; é o caso de Jânio Quadros, em 1960; e, finalmente,
é o caso do atual Presidente Collor. Os grandes Partidos foram
derrotados, as grandes manobras da política nacional foram
desautorizadas; houve uma manifestação popular que desautorizou os segmentos organizados da sociedade. E mais unia
vez vivemos o impasse, vivemos a crise .. _Ora, é exatamente
essa incapacidade do_ sistema presidencialista de governo de
resolver as crises que determina o reexame do ponto constituci9n_al, que interessa. É exatamente essa vivência da política
brasileira que determina o reexame da questão. E, como disse
V. Ex~, em determiJ].ado m~mento a Constituinte pareceU
sensibilizar-se para este problema e chegou a aprovar, inclusive_na Comissão de Sistematização, o regime parlamentarista.
O mOmento_atual brasileiro, por isso me_smo, está a indicar
os.caminhos a serem seguidos pela Nação. Não tenho a menor
dúvida_ de que existe razão a V. Ex• quando defende o regime
parlamentarista. É essencial ao Brasil que as suas instituições
f_lw.çione~.p., que os governos ganhem legitimidade e realizem
as suas metas, os seus programas, sem a ameaça constante
da interrupção do processo democrático~ E é essa, a- meu
ver, a característica que deve predominar em nossa decisão:
a de assegurar instituições estáveis ao País. NãQ_ só .a experiência_brru;Ueira, m~s a experiência do mundo civilizado contemporâneo ·recomendam, pois, a adoção do regime parlamentarista. V. Ex~, parece-me, tem inteira razão no seu pronunciamento.
- OSR. PEDROSIMON-FelicitoV. Ex' pela importância
e pela oportunidade _da sua manifestação. -- Eu gostaria, nobre Senador, a esta altura, numa tarde
serena que estamos vivendo aqui, de colocar com_ profunda
sincerjdade a minha análise e a meu sentilç.ento. Cieio que
tivemos uma oportunidade únpar, que lamentavelmente colo~
camos fora, que foi a Assembléia Nacional Constituinte. Na
eu
Assembléia Nacional Constituinte, a imensa mãioria
era Governador de Estado, vim em seguida a Brasília - a

-=-
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imensa maioria dos Parlamentares, Deputados e Senadores,
com quem se falava eram favoráveis à emenda parlamen-

tarista. Havia um sentiniento não unânime, -mas pela imensa
maioria dos parlamentares favoráveis._ As pressões i:::OritiáriãS
foram grandes em cima da Constituinte. O próprio Presidente
Samey cometeu o seu gi"ande equívoco, embora o Presidente

Sarney trocasse o mandato de cinco anos para parlamentarismo, irifelizmente alguns parlamentares acharam que tinha

que ser parlamentarismo com quatro anos, na verdade, o
Presidente Sarney cometeu _os seus equívocos_.

As Forças Armadas, eu me lembro de uma manchete
num jornal, onde apareciam os Ministros Militares, lá na anti-

ga sede do Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro, aquelas
reuniões que, no regime militar, quândo apareciam aquelas
fotos, deixavam-nos tão preocupados.
A CUT, o PT, o Lula e todos os candidatos à Presidência
da República, inclusive o do meu Partido, praticamente a
imensa maioria dos governadores, eu me lembro, até ·o Presidente Collor, justiça seja feita-, eia parlamentarista; o Waldir
Pires era parlamentarista e eu era parlamentarista. O restante
dos governadores, inclusive todos do PMDB, era presiâencialista. A Federação ·das indústrias de São Paulo, também.
Havia um inovimento e·norme quase que pressionando a Constituinte contra o- parlamentarismo, sem falar na avalanche
que significa a campanha da grande imprensa.
Creio que hoje há um imenso sentimento- co:Otrái"io a
isso.
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aí. Quando, por exemplo se analisa o comportamento do Dr.
Britbla com relação à crise_ que estamos vivendo- digo que,

quando fala em 1964, em 1954, ele tem razão, porque pagou
o preço; pagoU o pt:éço em 1954, em 1964, _e se as coisas
forem para o que.~ imagina, ele terminará pagando o preço
de novo. Então, o Dr. Brizola tem profunda razão, e temos
que ter um profundo respeito pelo que ele é, pelo que representa, pelo seu património, pela profunda convicção que ele
tem das coisas que defende. Tenho dito, falando com o meu
-~igo, Governador do Rió Gran<;Ie 4o Sul, ainda que adversário, Alceu Collares, que vejo nele simpatias pelo parlamentarismo. Tenho dito a ele e a várias pessoas ..
Acredito que hoje o Dr. Leonel Brizola seria um candidato mais forte à Presidência da República, no regime parlamentarista, do que no regime presidencialista. E pena que
o Dr. Leonel Brizola não se aprofunde nesta conversa com
o Partido Trabalhista, que faz parte da social-democracia.
E veer na social-democracia dos países que ele integra ele Partido Democrático Trabalhista - senão o regime do
parlamentarismo. Ele, que conversa com "o seu -airiigo Mário
Soares, Presidente de Portugal, que conversa: com o seu ainigo,
Primeiro-Ministro da Alemanha, que conversa com o Primeiro--Ministro da França, que conversa com o seu amigo-~ o Prime:ITo-Ministio da Espanha; ele verificará que os· seus amigos
da social-democracia pertencem ao regime parlamentarista.
Creio que, hoje, Pela idade que tem, o Dr·. Leonel Brizota; pelã sua biografia, ele é o candídato mais forte- riufu -regime
parlamentarista do que num regime presidencialista.
A esta altura, creío que temos a obrigação dC f3.zer 1:l:ma
reflexão. Se a Assembléia Nacional Constituinte foi levada
a, na última hora, depois de ter sido aprovada na Comissão
de Sistematização, depois de instalar o Cabral II, na hora
da votação final, surpreendentemente caiu o parlamentarismo, a emenda do plebiscito foi algo como se fosse um escudo
para debater e analisar e, talvez, até melhor do que tudo
mais. Porque na emenda, que foi aprovada, que introduziu
o plebiscito, a Assembléia Nacional Constituinte, como que
reconhecendo o seu equívoco, reconhecendo que havia cedido, que voltava contrário a-sua convicção, derrubava a emenda
parlamentarista. Mas ao mesmo tempo introduzia na Constituição, nas suas Disposições Transitórias, o item que determinava que o povo fará um plebiscito para decidir entre parlamentarismo e pre.sidencialismo.

Aquele segundo turno, onde tendo o Dr. Ulysses, tendo
o Covas, tendo -o-Dr. Brizola, ter que se fazer uma opção
entre Lula e Collor, deixou a imensa maioria -da população
estarrecida e irritada. No Governo do Senhor_ Fernando Collor, o que está acontecendo? Os equívocos que Vêm surgindo
levaram a uma profunda meditação. As informações -que tenho
são de que as Forças Armadas, pelas suas pessoas mais influentes, hoje, ou silenciam ou são inclusive simpáticas ao parlamentarismo. Não há mais aquela aversão de considerar que
parlamentarismo é um movimento antimilitar. Não há mais
isso. Tenho, inClusive, conversado com militares e eles vêem
com simpatia; muitos têm algumas restrições, é esse medo
que se levanta, geralmente, de que o parlamentarismo pode
ser o caos. De repente, fica-se sem governo. Mas não existe
mais, por parte dos militares, aquele pavor do parlamentarismo. Pelo contrário, eu sinto que há imensos mOvimentos
simpáticos ao parlamentarismo.E·agoi"a teremos a decisão, tereffios a chance -_e, diga-se.
Os de esquerda, por exemplo. O Partido Comunista, imiide passagem, é a grande chance- quem é favorável ao parlatos do PT fizeram sua autocrítica, depois reconheceram que
mentarismo, como eu, que lute para implantá-lo; quem é
foi uma crítica'-imensamente eq"uivõcada e hoje estão fazendo
contrário, que dê ao pOvo o direito _de decidir. Alguém já
sua reflexão.
disse que, depois de cento e tantos anos, nós vamOS diddir,
O Covas, do PSDB, o Dr. Ulysses, do MDB, inclusive
inClusive, sobre a RepúbliCa. Quando proclamaram a Repúo próprio Lula, que tem interrogações, sentimos que há imenblica, disseram que haveria de sair um plebiscito ·para dizer
sas interrogações de pessoas que eram presidencialistas e que
se o povo queria República ou Monarquia.
reconhecem -o-equívoco· ou ·pelo menos, não digo o equívoco,
Pois bem, depois de cento e tantos anos faremos um
retiro, que reconhecem a situação, hoje são simpáticas à doa"veredicto. Eu votarei riã República, mas vamos aguardar o
ção do parlamentarismo.
resultado do veredicto para ver se o regime será parlamenEntão, sentimos, Olhando a própria grãnde imprensa,
tarista oU presidencialista. Será que é demais pedir ao povo
a Federação das Indústrias .. ; No Rio Grande do Sul fizeram
que tenha as condições de escolher entre um e outro? E será
uma pesquisa no mundo empresarial e 70% dos einpresários
que depois de cento e tantos an_os._de um regime fracassado,
ouvidos são favoráveis ao parlamentarismo. Uma pesquisa
que é o presidencialismo, não-podemos dar a chance de experifeita junto aos empresários paulistas, a imensa maioria é favomentar o parlamentarismo, que também não tem vida eterna?
rável ao parlamentarismo; a CUT, o PT, há hoje um senti_ Já adotamos o parlamentarismo e voltamos ao presidenciamento que leva à adoção dessa realidade.
lismo-; tivemos o presidencialismo durante quase cem anos,
Tenho dito, tenho o maior carinho, maior respeito pelo
votamos o parlamentarismo por meio de um plebiscito, ó
Dr. Brizola. ConSidero-o um dos grandes Líderes que tem
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povo não gostou e voltamos ao presidencialismo. Só que aquele parlamentarismo era ·anárquico, aquilo não ·era·parlamehtarismo;· aquilo era um regime rr6nico, ridículo, grotesco, que
não era nem parlamentarisMo, nem presjdencialisino. Vamos
experimentá-lo, vamos ·ctar uma: chartce' de experimentá-lo.
Será que a crise nO- parlamentarismo· será maior ·que .esSa
anárquica que é o presidencialismo de cento e tantos anos?
Creio que, votando o plebiscito, autorizando o plebiscitOD.ão
estaremos nem decidindo; será que não temos confiança· de
que o povo terá condições de decidir? O Povo, numa ·campanha, em debate de rádio e televisão, haverá de debater, haverá
de decidir entre o parlamentarismo e o presidencialismo~ E
.é isso que estail,los propondo.
Sr, Presidente, apenas me_chama a·atenção a coluna do
Sr. Janio de Freitas, hoje, na Folha de S. Paulo.
Ela, realmente, é de uma seriedade que envolve a busca
da veracidade do que ele está a dizer:

"Sob o argumento de que_ o Pres~dente Collor precisava de muito dinheiro para obter a aprovação das
refoimas ~conómicas nO Ci:>ngrésso Nã.cional, há apenas· dois a três meses Paulo Çés.,ar FÇt.rias recc;>IQ~\! pesadas contribuições fmanceir·a~_de grandes empresários,
segundo descoberta feita pela Polícia Federal. Não há
indício de que a grande soma tenha sido util~_da no
fim alegado."
_
Repito, Sr. Presidente:
"Sob o argumento de que o Presidente- COllor-=.isso nos envolve, envolve o Congresso Nacional- precisava de muito dinheiro. para obter a aprovação- das
reformas económicas no Congresso, há apenas dois
a três meses Paulo César Farias recolheu pesadas contribuições financeiras de grandes empresários, segUndo
descoberta feita pela Polícia Federal. Não há indício
de que a grande soma tenha sido utilizada no fim· ale~
gado.
Já existem comprovações documentais e testemunhais das doações captadas por· PC Farias. E é para
obtê-las, e não para relacionar notas fiscais fria.s ·com
.contribuições à campanha eleitoral de Collor, que o
delegado Paulo Lacerda está ouviiido grandes empresários desde segunda-feini."
Lacerda constatar~ que_ muitas das C~!J.tenas de
notas fiscais emitidas por empresas de PC Farías;como
cobertura contábil para grandes empresas, além de não
terem transações comerciais que as jusrificassem, Continham datas inconciliáveis com o período da campanha
presidencial~ porque muito mais recentes.
Com a soberbia q_ue lhe dá audácia sem limites,
Antônio Ermíriio de Moraes elevou esta- carãcterfstica
pessoal ao nível mais surpreendente, como immguarador~ na segunda-feira, dos depoimentos de grande_s
empresários relacionad9s por Lacerda para o esclarecimento das notas frias recentes. Antônio Ermírio fez,
de saíde~ o que os outros empresários não querem fazer:
confirmou ser um dos doadores~ Mais: informou haver
participado de unút cÕleta recente de contribuições.
E, para culminar a série ·de surpresas, explicou que
o pedido lhe fora feito sob o argu111:ento de ser necessária grande soma para a aprovação, no Congresso~
das reformas que Ennírio apóia.
As notas fiscais frias, <ilfe~o noticíário_ atribuía todas à cobertura de contribuições para a campanha de
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_. .Collor, acabaram levando ao conhecimento de um novo
, tipo de arrecadação praticado à sorhbra de Collor. E
· - o novo pólo de interesse político dos parlamentares,
ãpresentados pelos arrecadadores como· dependenfes
de suborno para decidir os seus votos no CongressO.''
Pelo andar do inquérito policial até agora, pare-ce
que a Polícia Federal desta vez romp·e Com sua tradi:;-ãO
de conclusões. irresultantes nos inqUéritos enVolvend-o
corrupção e figurões."
-··
Creio que essa notícia é séria e grave demais. Não tenlio
nenhuma confirmação, apenas tenho respeitO pelo Sr. Jânio
de Frei~as, que me parece um jornalista da maior credibilidade. Mas as infor:n:u~çõ~s que estão_ aqui s.ão Sérias demais .
Já p.ão seria o dinhei_rp,quf:! teria sido arrecadado na campanha
para Presidente da República por parte do Sr. Paulo César
Farias .. A informação é de que seriam verbas grossas que
estariam sendo arrecadadas há 3_meses,.até hoje, pelo esquema do Sr. Paulo Cés~I: Farias. E mais~ Sr. Presidente, envolve
a .n_ós do Congresso Nacional, porque o senhor PC teria dito·"que essas verbas seriam necessárias para amaciar certos parlame:ntares para votar as r.eformas fiscais que o país está riécessit~ndo",

O St. Eduadro Suplicy- Permite-me V. EX:~ Urii aparte'?
O SR. PEDROS!MON -Com prazer, nobre Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Pedro Simon: além
do pronunciamento que- V. Ex~ faz sobre tema que considera
tão importante, o parTãmentarismo, o -siSterrta de governo e
a crise por que passa o sistema presidenCial brasileiro, agora
comenta assunto da maior gravidade, já trazido hoje ao Plenário pelo Presidente Mauro BenevideS. lrifelizrilente; o Presidente Fernando Collor, pelo seu procedimento, tem enfraquecido a própria idéia do presidencialismo. A questão do parlamentarismo e do presidencialismo, na minha avaliação, precisaria levar em conta a experiência- do Sistema· presidencialista
com o primeiro Presidente eleito livremente, depois de quase
30 anos.
O SR. PEDRO SIMON - Eu não q\JiS usar esse argumento. Mas já que V. Ex• o está usando ...
O Sr. Eduardo Suplicy - Quando, em 1988, embora
não Constituinte, votei no DiretóriO Nacional do PT para
que o PT, naquela ocasião, votasse pelo presidencialismo,
eu tinha em mente que~ devessemos ter uma experiência com
um Presidente eleito diretamente. No que diz respeito a esse
aspecto, Senador Pedro Simon, a experiência- tiãõ tem- sido
positiva, não tem conseguido somar pontos para a idéia do
sistema presidencialista por causa do Presidente Fernando
Collor de Mello. E eu gostaria de ter viSto~o presidencialismo
funcionar bem. Considero importantíssímo que os braSileiros
-porque avalio seja o anseio do povc,- ~-possarrrcontiriuar
elegendo um Presidente diretamente. Mas estou cada vez mais
propenso a ser favorável, na revisão constitucinal, a: um sistema com um Presidente eleito já no sistema parlamentarista.
Em relação ·ao assunto que o Presidente Mauro Benevides
trouxe ao Plenário no início da sessão, ou seja, da revelação
do jornalista Jânio de Freitas de que o Sr._Aritónio Ermírio
de Moares, conforme V. Ex~ agora salienta~ teria efetivâmente
participado de uma coleta de contribuições~ sob o argumento
de que -isso seria necessário para a aprovação, no Congresso,
das Tj;:formas pelo Sr. António Ermírio de Moraes apoiadas,
tendo em vista que algumas recomendações foram feitas pelo
Presidente Mauro Benevides~ eu até, Senador Pedro Simon)
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quando soube pela imprensa, que o Sr. Antônio Ermírio de_
Moraes er'! presidente de um dos grupos para quem a EPC,
.'. -:e!nPresa do Sr. Paulo César Farias, havia emitido notas por
serviços que a Polícia Federal queria constatar se eram verdadeiras ou não, se as notas eram frias. ou não, avaliei que
seria o caso de a CPI ouvir o Sr. Antóníó Ermírio de Moraes,
assim como o Sr. Ermfiio Odebrccht e o Sr. Eduardo Andrade,
respectivamente, principais diretores do grupo Votorantim,
da Noberto Odebrecht e da Andrade. Gutierrez. Mas agora
a situação se tornou mais grave. V. Ex~ estará; dentro em
breve, e eu também, na comissão Parlamentar de Inquérito
que está tendo uma reunião administrativa para decidir o
que fazer. Eu gostaria que esse assurito -fosse objeto da nossa
reflexão na CPI; se será o caso apenas de o Senador Amir
Lando, como Relator_, requisitar o ·que disse o Si'. Antônio
Ermírio de Moraes na Polícia Federal, ou será o caso de
o convocarmos os demais empresários para, pet3ilte a CPI,
falarem a respeito desse assunto. O que se. diz, Senador Pedro
Simon, em São Paulo, é que alguns empresários teriam de
fato realizado contribuições diversas para o Sr. Paulo César
Cavalcante Farias. Aqui está Uma- das p_ossíveis interpretações.
Poderá haver outras. O Sr. Pedro Collor de_Mello havia dito
que empresárioS estavam sendo extorquidos, chantageados
por esse.senhor. Será que for essa a n-atureza da contribuição
solicitada? Ou terá sido essa outra, agora menciOnada por
Jânio de Freitas. Tão séria é a acusação, Senador Pedro Simon,
que o Congresso Nacional precisa esclarecer. Eu desejo que
a CPI, conforme sugestão do Senador Mauro Benevides, discuta o assunto melhor. Mas acredito que, na tarde de hoje,
o melhor caminho, após r_cflexão de todos nós, deve_ser tomado, para que tudo serja esclarecido.
O SR. PEDRO SIMON - AgraaeÇo o aparte e quero
dizer que V. Ex~ é muito oportuno na análise que faz e tem
razão quando diz que a Mesa, já no iníciO da sessão, tomou
as devidas providências.
Quero felicitai-O Sr. Presidente, que agiu com a·maior
rapidez, com a maior seriedade e tomou o rumo absolutamente
certo, absolutamente correto, que é exatamente este: se tem
uma CPI que está inveStigãrtdo a atu-ação âõ Sr. PC Fadas,
e vem um jornalista- que merece.respeito- e coloca na
sua coluna - de um jornal que merece respeito -que estariam sendo arrecadadas verbas pelo Sr. PC Farias cj_uc as
utilizaria para fazer com que o Congresso Nacional vote emendas da reforma fiscal, creio que fez bem o Presidente ao mandar o problema para a Comissão, poise sua responsabilidade,
uma vez que foi criada para apurar os equívocos do Sr. PC
Farias. E, pelo amor de Deus, que o próprio Congresso Nã.ciO~
nal estaria sendo um alvo; que seria preciso dinheiro para
comprar o Congres-so Nacional!
Creio que temOs a responsabilidade de investigar. E faz
bem V. Ex~ quando diz que vai- e pretendo também fazer
isto ~secundar a proposta do Presidente Mauro Benevides,
,no sentido que se dialogue na reunião da Comissão o que
fazer.
Isso vamos discutir internamente._ Talvez a melhor decisão - acho que seria - fosse que _o Presidente e o Relator
se dirigissem à Polícia Federal para ver a cópia, o que é que
tem, o que já existe com relação ao que apurou a Polícia
Federal e os depoimentos que lá foram prestados.
Do que já existe, da prova documental, dos depoimentos
prestados, o Sr. Delegado Lacerda poderá nos dar uma cópia
desse dossiê, e, de posse dele, poderemos agir. Porque aí
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não poderemos esperar mais dez dias para ouvir; teremos
imediatamente na nossa mão, na nossa mesa, os depoimentos
e a análise daquilo que já foi apurado pela Polícia Federal.
Não sei, Sr. Presidente- meço muíto as-palavras·; condiciona muito ·as palavras, pode ser e pode não ser- mas,dentro disso que está aí - e estamos vendo, que lamentavelmente muita coisa é, e é mais do que a gente pensa.
Aqui, a seriedade já é um fato nOVó. Inclusive, quando
rememoramos_ o Sr. PC, com aquela ironia, dizer: "A legislação é cínica. Imagine quem rião dá dinheifo para a-campanha
eleitoral! No momento em que a legislação proíbe que as
empresas dêem verbas para a campanha eleitoral, é necessário
fazer de uma maneira ilícita, como se faz".
Agora não se está fazendo. Pelo que diz a notícia, não
é campanha de verba eleitoral, não é de dois anos e meio-atrás; seria há questão de três meses. E a ser verdade a notícia,
para mim, seria em cima do debate do Sr. Pedro COllor e
em cima de todo o notíciár1o vinCulado pela imprensa; seria
o ãuge da audáCia e da coragem, ~o rp.au se_1_1li~q, de agir
dessa gente. Sob Q bombardeio_ do noticiário dªjmprensa,
o cidadão estaria em São Paulo. na maior tranqüilidade, arrecadando verbas que seriam vultosas.
O Sr. Divaldo Suruagy - A denúnciã. do jornalista J ânio
de Freitas extrapola os limites da CPL Ela teril Uma dimensão
que atinge o Congresso hO~seu conjunto, ria sUa globalidade.
A sugestão que eu acrescentaria, esposada por V. EX", é que
o Presidente do Congresso, o Senador Mauro Benevides, que
preside esta sesSão, com a responsabilidade que o· cargo lhe
empresta e a autoridade que detém, encaminhasse um expediente à_ Polícia Federal- porque ultrapassou o horizonte
da CPI, atingiu o CongresSO em seU conjliilto - e sOlicitasse
-da_Polícia Federal as informaÇões· necessáriaS'.
0 SR. PEDRO SIMON ...::senador~ coní todo respeito,
acho que a sua manifestação é correta. mas acho que a decisão
-do _Presidente do Congresso jà fól dada. Enviar um Ofício
à Polída Federal pelo s·r. PreSidente llão gararíte 0 envio
da resposta dentro de um prazo determinado. Com todo o
respeito ao Presidente Mauro Benevides, a CPI tem, para
executar. mais poderes do que ele prório; porque a CPI pode
requisitar e buscar as informações na hora que quiser, e a
Polícia Federal é obrigada a entregar.
Para execução do fato, acho que agiu bem o Presidente
Mauro Benevides, porque tomou a decisão de determinar
à Comissão -que tome providências. E, baseada nas palavras
do Presidente, a CPI tem condições de, hoje mesmo, executar
a sua decisão q':l~!- c~eio, vai ser a decisão tambéiÍl nossa.
O Sr. Eduardo Suplicy - Peirnite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, Senador,
o·sr~ Edu3rdo Suplicy- Queria-apenas fónieCer-presidencialismo e quando um presidente faz mau uso do seu cargo.
Recebi pá_ pouco um _telefonema de uma fu~ci~ná_ria ócupante
de um cargo de confiança DAS-3 do MinistériO da Justiça.
Informava ela que a Secret3.ria ExecUtiva -daquele MinistériÇt
convocou todos os funcionários ocupantes de cargo de confiança de DAS-3 para cima· para que, anianhã, estejam presentes
no Palácio do Planalto para uma manifestação de solidariedade ao Presidente da RepiíbliCa e que essa rriesma solicitação
ocorreu nos demais Ministérios.
O SR. PEDRO SIMON - Na subida ou na descida da
rampa?
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O Sr. Eduardo Suplicy - Parece que será ao meio-dia
a manifestação de apoio. Mas a funcionária está se sentindo
constrangida. Disse,-me que exerce um cargo de confiança,
mas que não se sente à vontade para ir ao Palácio do Planalto
prestar solidariedade a um Presidente cujas açõe_s ultimamente
coloca em dúvida. Tal constrangimento se- deve ao fato de
que o funcionário que não comparecer poderá perder a confiança, a sua posição. Avalio que seja importante este registro
por ser decorrente do regime presidencial, quando o presidente faz mal uso do seu cargo. Se bem que talvez o presidente
nem saiba dessa ação de seus subordinados, mas seria interessante saber, no momento em que recebesse a solidariedade,
se aqueles funcionáiios-estão ali por detenninaçã9 superior
ou espontaneamente.
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de v·. Ex' na tribuna é urna garantia de que não faltará resposta
a essas acusações, inclusive porque estamos perfeitariiente
aptos, pela nossa formação política, pela nossa posição parlamentar, de aprofundarmos essa questão apresentando à sociedade a resposta que ela naturalmente exige.

O SR. PEDRO SIMON - Agradeço o aparte de V. Ex•
Sr. Presidente, a esta altura dos acontecimentos, penso
que estamos vivendo uma dolorosa _realid_ade, com es_sa avalanche de fatos. _de notícias. É difícil ler Ç> jornal hoje: é difícil
abrir qualquer um dos grandes jornais do País e não ver a _
série de manchetes, as mais variadas e díspares, com relação
a equívocos, a erros, a escândalos praticamente em todo_ o
território naciori.al. C!'eio que, embora as pesquisas de opinião
pública digam, como a da Folha de S. Paulo que 75% das
O SR. PEDRO SIMON- Senador Eduardo Suplicy, quepessoa que avaliaram o Presidente Fernando _C_ollor, dessas,
ro divergir de V. Ex• Se ele não levar para abraçar o Presidente
71% acreditam que S. Ex71 está comprometido com o sr.
aqueles que detêm cargos de confiança, vai levar quem? Quem
Paulo César Farias; 65.% consideram seu Govern6 pêssimo
vai aparecer lá para tirar fotografias, para ser televisiOna:do
ou ruim, mas 71% crê que a Comissão Parlamentar de Inqué-_
e mostrar que o Presidente tem solidariedade?
rito_ não vai resolver nenhum questionamento. Eles chegam
InClusive, parece que Sua Excelência não ficOU mUitO- a essa conclusão porque. a rigor, é o que pensam. Há uma
satisfeitO coni- os-Governadores do ~ardeste. Os GoVerna- - apatia, uma mágoa, um ressentimento da opinião pública com_
dores chegaram lá para receber um abraço e dizer que Vão
relação ao Congresso Nacional, com a classe política, com
ganhar verba, mas, depois, disseram: cumpra-se a CPI e se
a própria Justiça neste País:Dolorosamente, é um fato. Para
faça o que se tem que fazer. Não era isso q-ue o Presidente
a opinião pUblica, nós, os parlamentares, somos vistoS com
esperava. Agora, se não levarem os funcionáriás de confiança,
grandes restrições. A própria Justiça neste País é vista pelas_
vão levar quem? Então, acho que aí, çom todo o respeito,
pessoas simples e humildes com as maiores restrições ... Que_
V. Ex~ me perdoe, mas dentro do .esquema que está aí, é
um fato como esse, que uma hora como essa, que um debate.
o menos grave. Acho que não é dos males maiores do Senhor
como esse sirva para iniciarmos a grande discussão em tomo
·
Collor.
da realidade brasileira.
No final do ano passado, Sr. Presidente, constituiu-se
O Sr. Eduardo Suplicy - Acontece que até -niesmo os
funcioriáriOs- de confiança estão perdendo a confiança. Este
uma comisão nesta Casa para debater as causas da impunidade
é o-sentido.
- V. Ex~ mesmo dela participo-u. Tem havido uma série de
reuniões para discutir-Se as causas dessa impunidade. Por quê?
O SR. PE,DRO SIMON -Entendi.
Por que ladrão de galinha vai para a cadeia? Por que a polícia
O Sr. Cid Sabóia de Carv3lho- Permite-me um aparte?
e a justiça colocam as pessoas de um bairro ou de uma vila
na cadeia?
O SR. PEDRO SIMON -Pois não. .
"
. -- .
.
--VI uma nota, Sr. Presidente, do Desembargador, no Rio
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Eu quero dizer a V.
de Janeiro, sobre a condenação daquele Juiz- e é um fato
Ex~ que estava ainda em meu gabinete, antes de sair para
que o Brasil inteiro aplaudiu - em 15 anos e .6 meses, esse
o almoço, quando ouvi o iníciO desta reunião t;::m que o Senador
que foi responsável pela corrupção na Previdência Social. MesMauro BeneVides faZia esclarecerimentos à Casa nobre _.essa
mq assim, o Desembargador, na sua nota publicada nos jornais
publicação da Folha de S. Paulo , na sua edição de h_oje,
do Rio de Janeiro, dizia o seguinte: uo_ crime compensa."
no artiguete assinado pelo Sr. Jânio de Freitas. E notei que
Não sei porquê, mas, na análise que ele faz, diz que, depois
havia, naquele momento, uma grande preocupação-do Senado, na qual se encaixa, perfeitamente, o pensamento do apar~-~ de um ano e meio de cadeia, esse juiz está solto, e há até
uma conta que dá quarenta e cinco mil dólares por dia de
teante Divaldo Suruagy. Quero dizer a V. Ex~ que Uma cernis~
prisão que ele vai ganhar e pode gozar depois de ser solto
são de inquérito não pode ficar ínovaildo todOs oos -dias, recedaquela penitenciária.
bendo as provas que dia a dia surgem, de fatos daquele moCreio, Sr. Presidente,_ que precisamos meditar sobre isso.
mento. Eu _entendo que, como processo judicial·- porque
Está-se formando um sentimento nacional de que- essas ·coisas
as comissões têm competência de natureza judicial, segundo
não podem continuar acontecendo. Creio· que algo vai acontea Constituição - o- objeto de uma CPI tem uma existência
dentro de um período, dentro de um d.eterminado espaço
cer, que, desta vez, a CPI e o CongressO v~o decidir. Não
me parece, todavia, que o mais importante seja apena~ à·
de tempo. Esse fato do PC Farias --:- mais uiii- IalO sóbre
o Sr._ ·pc Farias - surge no momento em que a ComiSsão _ decisão. Parece-me que o mais importante é decidir no sentido
do que do fazer para que essa impunidade não seja uma reali-=
já tem todos os se_U,_S objetivos perfeitamente defiriidos, e já
caminha celeremente na sua apuração: Daí por que entendo
da de, para que os "PC da vida" não pareçam e tenham a
que essa denúncia do jornalista Jânio de Feitas deve ter um
coragem de fazer o que fazem porque sabem que nada vai
acontecer. V. Ex• é mais responsável do que eu, Sr. Presidente,
outro trato a ser estudado pelos Presidentes_ das duas Casas,
do Senado e da Câm_ara dos Deputados. Agora, quero dizer
porque é o nosso Presidente. Creio que temos a responsaa V. Ex~ que a advertência feita neste momentO, riã tribu-na - bilidade de meditarmos, de refletirmos com_ base nisso. A
do Senado, à análise que aqui se faz, à vigilância que estamos
pOlítica brasileira atinge o ápice da discussão, em termos de
exercendo, tudo isso é capaz de demonstrar um novo tempo
tantos absurdos come_tido ou que_teriam. sido cometidos pelos
em que nada deve ficar sem resposta nesta Casa. A presença
''PC da vida." Mediante a apuração, a constatação, a veraci-
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temos a obrigação de analisar, de refletir e de verificar-

.. o que fazer para que não haja tanta impuriidade_.
,-,., .•'Podemos verifiCar-is&o nds editorais dos grandes jornais,
em apartes, em discursos que têm sido feito pelo Brasil afora,
em perguntas que nos fazem, como: "E daí? O que vai aco·ntecer no" futuro?" Há uma interrogação, não 'Só no sentido
de saber o que vai acontecer com o Sr. pc-oU Córo _os ?C
"e os PP, mas há uma interrogação pãra sã.ber- o que se fará
para·que essas coisas nãb-·aconteçam. Às vezes~ ·é neceSsáfiã:,

·a· ·desgraça para ·que venhamos a meditar. Já disse alguém.
.-sr. Presidente, que não· t na festa, não é·n.a -ãlegria, não
é no faUsto das luzes e 'tios aplausos- que meditamos sobre
o que fazer e que refletimos para onde ir: pelo contrário,
na hora da dor, da tristeza, da derorota, da mágoa, Uo sentimento -é ·que paramos para pensar. Creio Qué~á hora é essa.
Vamos agir? Sim! Vamos tomar posição? Sim! Vamos ter
coragem?! Siin! Mas tenhamos a grandeza de olliar ali adiante.
Depois dessa noite escura de desgraças, deverá raiar- O·-sol
anunciando uma nova realidade. Não vamos viver sob .os regimes do Dr. Collor, do Dr. PC o resto d_a vida. O que importa
é saber o que faremoS no dia de amanhá. Muito__ obrigado,
Sr. Presidente.
Durante o-diScUrso do Sr. Pedro SimOn, o sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira dapresid~ncia,
que é ocupada pelo Sr. Epiiácio Cafeteira.
-·
DUrante o disCurso dO Sr. Pedro_ Simon, o Sr. Epitácto CizféteinTdfiixa a _cadetrª_ g,g._pres_idênciil,_ que é
ocupada pelo Sr." Nelson Wedekin.
Durante o disCurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Nelson Wedekin, deixa a cadeira dapresid~ncia, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
__
Durtirite o-cztiSCurSo do Sr. Pedro Sfmon, o Sr. Magno Bacelar deixa a daceira da presldênciti,· que é ocupada
pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, antes de conceder a palavra, como Líder, ao Senador
José Fogaça e, logo em s-eguida, ao Senador Marco Mac_iel,
também como Líder, sente-se no dever de reitera-r à CàSa
os esclarecimentos prestados na abertura da sessão-, de que,
ao tomar conhecimento do artigo no jornal do Sr. JâniO de
Freitas, a Presidência Uo Senado convocou ao seu gabinete
a Comissão Parlamentar de Inquérito que ali esteve representada por oito dos seus integrantes, a começar- -pelo Presidente Benito Gama e o Relator Amir Lando, além de outros
integrantes, os Deputados José Múcio, Oàacir Klein, José
Dirceu e Vivaldo Barbosa que lá estiveram· representandO
a própria CPI. E, naquela ocasião, a Presidência, ao lado
de entregar o texto do artigo do jornalista Jânio de Freitas,
que é um profissional de respeitabilidade na vida jornalística
e tendo_ em vista também o prestígio· do órgão que divulgou
a matéria, a Folha de S. Paulo, a Presidência, ao entregar
o documento para que a Comissão adotasse as providências
que lhe parecessem mais aconselháveis, mais Urgentes para
o esclarecimento da grave denúncia, deixou claro que respaldaria, até mesmo por urna imposição funcional que garantisse
a investigação parlamentar, o trabalho da Comissão. Por outro
lado, esta Presidência deixou que a própria Comissão se incumbisse das providências necessárias, porque é indiscutível
que o seu poder coercitivo far-se-ia sentir na plenitude e na
abrangência dos dispositivos constitucionais e legais que regem
a ação das comissões parlamentares de inquérito~ A Presidência não quis-se exoilerae da responsabilidade que terá,
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de acompanhar a apuração na própria CPI. nessa matéria
específica, que pretendeu alcançar; porque situando sob suspeição todos os integrantes do Congres-so Nacional, os 503
Deputados e os 81 Srs. Senadores.
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peço a palavra,
. pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides} _-,- C.;nz~-do
a palavra, como Líder, ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Como Líder .
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o PiviDB, neste momento, quer fazer, em relação a V. Ex\
justiça e prestar, através da sua Liderança, a mais irrestritá
solidariedade ao gesto e à decisão tomada por V. Ex•; no
sentido de remeter à CPI as denúncias formuladas por um
articulista de ilJlportante jornal de São Paulo. Tanto o artículista quanto o jornal são fontes respeitá-veis de informação.
V. Ex• revelou realmente um estado de prontidão mOral, uma
atitude enérgica, pronta, decidida, que demonstra a busca

da transparência, a inexistência do medo ou do temor sobre
uma investigação de qualquer natureza. V. Ex• riãO tinha,
portanto, outra atitude a tomar, a não ser aquela que tendemos
inteiramente acertada, correta.
Por isso, a Bancada do PMDB quer fazer o registro da
solidariedade, do apoio e do reconhecimento da inteirã. Validade do gesto de V. Ex• Mas queremos também nos permitir
o ~ireito de fazer algumas observaçõ_es a respeito-desse tema.
Veja V. E~ que não apenas nós, que temos uína curta
experiência parlamentar de pouco mais de 14 anos, somÇJs
con~c::!lsuais _em dizer que esse _tipo de -_persuasão, atrav.és da
arrecadaçao de fundos,- nU.Dca-foi utilizada, jamaiS foi empregada para a votação de matérias de origem no Poder Executivo. Quero dizer que reconheço a respeitabilidade da fonte,
que respeito o jornal Folha de S. Pauloe o articulista que
assinou ·a matéria, pois se trata de uma pessoa séria, -de um
profissional qualificado e um dos jornalistas mais renomados
no País.
No entanto, se refletirmos um pouco sobre o conteúdo
dessa denúncia, vamos verificar que ela cai riUriüflógica um
tanto quanto absurda. A reforma fiscal, matéria de interesse
do Governo, visa a arrecadar mais para o Estado, tirar dinheiro das empresas, mediante aumento de tributos, para engordar
os cofres do Estado. No entanto, a denúncia que está sendo
feita, Srs. Senadores, é a de que os empresários são tão generosos que estão contribuindo para uni "fundo que vai aprovar
uma lei, com o flDl de tirar mais dinheiro deles ainda.
Mas, meu Deus d<1 céu, que· imensa generosidade dos
empresários brasileiros! Estão_ contribuindo para um fundo
que visa a aprovar a reforma fiscal e por sua vez, aumentar
os tributos e o Imposto de Renda incidente sobre as empresas.
Hoje o tributarista Ives Gandra Martins está- no jornal
Zero Hora, d~;.. Porto Alegre, dizendo que as empresas serão
prejudicadas. Até concordo que uma boa parcela do empresariado brasileiro seja favorável à reforma fiscal. Questiono,
entretanto, a lógica desse nível de generosidade e desprendimento. Não que o Congresso Nacional seja um templo de
vestais, não que, nesta Casa, não es_teja representada toda
a gama social económica e moral da sociedade brasileira. O
Brasil, moralmente, está aqui também; logo, não estou fazen-·
do presunção de perfeccionismo moral do Congresso.
Agora, nunca ouvi falar, Sr. Presidente, que uma matéria
de interesse do Governo precisasse de um fundo de origem
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na empresa privada para apoio à sua aprovação nó Congresso

NacionaL Principalmente porque nesses casos, q~ando há_úrP.a

matéria- de relevante interesse do Governo, a ser votada _os
instrumentos do Governo.,, por Si sõ,-já sãó e_xtrerila,rD.~IÜe
poderosos e eficazes.
--- -Jam~iS o oove-rno' prectSóu de úiridO Oiiúndo dó apoio
empresanal para votação de matérias -no Ci:::mgresso. Não!
Quando se trata de aprovar matérias de interesse do Governo,
o instrumental do Govemo--:....:...-esfoti falando daqueles_gov~r
nos que usam esses instrumentais, estoU falando em tese e
em gênero, não em espécie - de concessões, de benefícios
para e~ta regíão, deste ou daquele parlamentar; ou seja,- o
arsenal de favores que o Poder Executivo tei.n pata trocar
por apoio parlamentar é imensamente inaior -do que caixinha
que empresários possam fazer no Brasil.
_
_ Então, esse já é um segundo ponto que: cOloca em questao, que coloca em xeque a lógica dessa denúncia. Não estou
contestando a denúncia;- estOu a:rgüiildo, queStiOnando;indagando_ da lógica do seu conteúdo._ __ _ -·-·---- . , _
O que se sabe, na história dos parlamentoS do mundo
é que o lobismo prívado a tua em cima de matérias de interess~
faci:i0il3.1 ou privado. Nunca vi o_lobismo privado agindo em
favor de matérias do intere_sse público. Essa nã6!'Seria_a-Primeira e triunfante ocasião, na qual os empresários generosos
do Brasil estariam fazendo doações em favor da Pátria.
Por "isso; Sr. Presidente, não posso -deiXar de_ fazer esse
registro, apesar de reconhecer a fonte e de ser o articulista
~!1\__ ~o~~~- s~rio,_ que riâo yirfa--a-piíblico se não- tivesse realmente fundã.dãS lrlfOnita-ÇOes-·pa!a: tanto. Mas estou questio-~
_
__
nando essa lógica.
t:lão só me parece que há a discutir estes três pontos: empresános aprovarem urtla lei que aumenta impostos e onera mais
as empresas. Segundo, empresários apoiarem, riiediante um
fundo, uma- lei que é do interesse do Governo, que pOSsui
instrumentos maís poderosos e eficazes de pcrsuação do Parlamento.
Terceiro, lobismo privado existe para interesses privados,
aplica-se sempre aos interesSes privados.
Esses três pontos, ao meu ver, fazem periclitar a lógicadessa denúncia.
- - ---~-- - - '
Ficam um tanto quanto abalada a lógica, o sentido, a
racionalidade dessa denúncia. Mas, se pensarmos bem, vamos
ver que ela poderá render alguns resultados muito interessantes. Por exemplo: vejO qüe o nosso tão_sincero Senador
Eduardo Suplicy já veio aqui correndO, deU- o aparte- e -foi
correndo para a CPI convocar o empresário Antôriio Etntít'iõ
de Moraes, com aquela celeridade que o caracteriza, para
ocupar os e-spaços e tirar proveito em favor do bem c_omum.
Se cOnvocarmos o -empresário António Ermfrio de Moraes
para depor sobre notas frias que supostamente beneficiariam
Deputados, Senadores, na aprovação de uma reforma fiscal
estaríamos acabando com o foco, o contexto explítico e~
que se situa a Comiss"ã.o'Farlamentar de Inquérito. Evidentemente que, se alguém pensasse numa manobra diversionista~
neste momento, para aliviar a figura do Presidente da República, não teria naâa mais inteligente e máis propício do que
essa denúncia: tira o Presidente da_berlinda e coloca o COngresso Nacional; vira o feitiço contra o· feiticeiro. Como manobra diversipnista, parece-me inteligentíssima.
É nesse ponto que concordo com o SenadOr -Cid _Sabóia
de Carvalho.
A Comissão Parlamentar de Inquérito é o fórum adequado para valorar, aprecíar esSa qUestão. V. Ex~ agiu cbm a
-c
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. presteza moral _que o caracteriza, Com o acerto inequívoco
da s~a permanente conduta tão admirada, respeitada e ~eco
nh.ectda nesta Casa. A CP! deverá tratat desse assunto. Só
,não penso que·e~a deva fazer aquilo que, desde logo, se apressa
.~.ID. propor o Senado~ EduarQo Suplicy, ou seja, transformar
agora a Comissão Parlamentar de_ Inquérito em um nOvo palco
pe fabricação e geração de fatos escandalosos~
. .
. Na verdade, Sr. Presidente, se 'a CPI agora assestãr batena~ nessa questão de notas frias, possível fundo, o_u caixinha,
_ou__reserva para corromper Deputados e Senadores, não- tenho
. qualquer dúvida de que ela cairá no cansaço, no esgotamento,
na desmoralização, no esvaziamento e na perda, inclusive
.da sua legitimidade. Isso porque ela vai perder o foco, o
. objeto específico da sua investigaÇão. -com o conhecimento
co_nstitucional e-legal que o caracteriza, como jurista que é,
~ Senador Ci9. Sabóia de Carvalho _colocou as ooisas em pratos
limpos. A CP! deve centrar a sua atenção naquilo que é objeto
que a anima ~ que a justifiCa. _ -- .~ _ D~ todo__ mo_~<?- era_ peciso dar uma resposta àquilo que
fOI pub1Icado, e a resposta c_Orteta era e é o procedimento
adotado por V. E~, Senador Mauro Benevides, ilustre Presidente desta Casa.
-Se V. Ex• :5e_dedicasse a meramente repudiar, como estou
fazendo, se V: Ex• se dedicasse a contestar, como estou fazen·cto" aqui, V. Ex• púderia muito em· razão, uma vez que poderia
parecer estar falã.ndo apenas em nome de um interesse corporativo. Porque-v. Ex~ é o nom'e maior desta Casa, fala em
home dela, simboliza esta Casa, expressa esta Casa naquilo
que ela tem de melhor-e de mais ímporhlnte V. -Ex~ não
poderia, por si só, responder a essa questão_,_ por isso agiu
de forma lídiina, correta, insofisniaVelmente acertada: enviou
a matéria para a CPI para que ela dê o tratamento necessário
à questão. E" o·que recomendo à CPI, em termós de tratamento
necessário à questão, é exataroente nos termos em em que
aqui coloquei o problema. Trata~se de uma manobra diversionista, que possivelmente visa a tirar o foco de cima -do Presidente e colocá-I<> em cima do Congresso Nacional.
Espero _qtie- tenhamos a maturidade, 3 consciência para
-não cairmóS ·ne·ssâ· esparrela.
Obrigado a V. EX'
4

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência agradece ao nobre Líder José Fogaça sua iritervenção
na tarde de hoje, prestigiando decisão que, desde o primeiro
momento, a Presidência entendeu como a mais acertada e
compatível para a ·apruração dos fatos apontados pelo jornalista Jânio de FreitaS em seu artigo divulgado na Folha· de
S. Paulo edição de hoje.
Após a Ordem do Dia, falará o Líder do Governo, Senador Marco Maciel, transmitindo importante comunicação ã
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1~' Secretário.
É-nao o segl)iilte

EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Do Sr. 1 Secretário da Câmara dos Deputados, enca'mi- nhando à re·visão do Senado autógrafos das seguintes matérias:
9
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PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTI'J.'UiÇÃO
N•S, DE 1992
(N' 51/90, na Casa- de origem)

As Mesas da Câma_r_a dos Deputados e do Senado .Eederal~
nos termos_ do § .3~" do ~rt. 60 da Constituição Fed~r;:U, promulgam <.: seguinte Emenda ao texto constitucional_.

.1ispõe sobre o plebiscito previsto no art.

2'~

do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias.

Artigo úriico.

O plebiscito -de que -trata o art. 29 do

Ato das Disposições Constitucicrnais'Tt1l.nsjtórias r~alizar-_se-ã
no dia 21 de abril de 1993.
. _
§ 1~' A forma e q sistema de gove~no definidos pelo
plebiscito terão vigência em 1• de janeiro de i995.
§ 2~ A lei Poderá disp·or sobre a realização do plebiscito,
inclusive sobre a gratuidade da livre divulgação das formas
e sistemas de governo, através dos meios de comunicação
de massa concessionárióS ó_trpefinissionários de serviço público, assegurada igualdade de tempo e paridade de horários.
§ 3~>. A norma constante do parágrafo-anlerior não ~X
clui a ocmpetência do Tribunal Superior Eleitoral para expedir
instruções necessárias-à realização da consulta plebiscit~ria.

LEGLSLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPQBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
··················~·······························-·······-~·-··-···········

Art. 2• No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia
constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou_
presidencialismo) que devem vigorar no País.
-§ 1' Será assegurada gratüidade na livre divulgação dessas formas e sistemas, através dos meios de comunicação de
massa cessionários de serviço público.
§ 2 9 O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a ConstituiÇão, expedirá as nOrmas re·gulamentadoras deste artigo.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 68, DE 1992
(N• 2.990!92, na Casa de origem)
(De iniciativa "do Presidente da República)
Regulamenta os arts. 37, inciso XI e 39, § 1~, da
Constituição Federal e dá outras providências.
0 CongrP<>SO Nacional decreta:
A!f.. 1 1 A remuneração mensal de servidor da administração pública direta, acHrouiCa e fundacional, de qualquer
dos Poderes da União, terá co1no limite máximo, nO âmbito
de cada Poder, os valores percebidos como remuneração no
mesmo período, em espécie, a qualquer título, por:
I - membro do Congress_o_ Nacional;_
II - Ministro de Estado;
III- Miriis!ro do Supremo Tribunal FederaL
Parágrafo único. -os valores-percebidos pelos membros
do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do
Supremo Tribunal Federal, sempre equivalentes, somente poderão ser utilizados para os fins previstos nesta lei e como
teto máximo de remuneração.
Art. 29 O disposto nesta lei aplica-se, no que couber:
I - ao pessoal civil da administração pública direta, autárquica e fundacional dos Poderes da União e ao_ pessoal
militar;
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II:___ aos servidores do Distrito Federal, ocupantes de
cargõs da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Militar, bem como aos servidores dos antigos TerritóriOS remunerados pela União.
Art. _39 A relação de valores en.tre a maior_ e a menor
remuneração dos servidores públicos referidos no artigo anterior é fixada da forma seguinte: · · I - o valor do maior vencimento básico ou s.oJQo. não
poderá ser superior a vinte vezes o menor veDCül:tento básico
ou soldo;
_II -:-a soma das vantagens percebidas pelo servidor não
poderá exceder a duas vezes.o valor .do m.aior vencim.ent_p
básico ou soldo permitido como teto nos termos do inciso
anterior, excluídos:
a) salário-família; b) diáriaS;-c) ajuda de custo em razão de mudança de sede;
d) indenização de_ transporte;
e) adicional ou gratificação de tempo de serviço;
______O gratificação ou adicional natalinos;
g) abono pecuniário, auxílio ou- adicional de nª'talidade
e ~e funeral;
b) adicional de férias;
i) auxíliO-fardamento;
jf adicional pela prestaçãO de serviço extraordfnário;
I) adicional notumo;
m) gratificação de compensação orgânica;
li) gratificação de -h-abilitação militar; _ _
_ o) gratificação prevista no art. 62 da Lei n9 _8.112, de
11 de dezembro de 1990;
p) vantagens incorporáveis das parcelas de quintos.
§ 19 No prazo_de quarenta e cinco dias o Poder Executivõ proporá ao Congresso Nacional projeto de lei de revisão
de suas tabelas remuneratói"ías, estabeleCendo faiXas de vendmentos Ou sOldos correspondentes aos níveis superior, médio
e auxiliar, com efeitos. financeiros a partir de 1~" de setembro
de 1992.
§ 29 Os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério
Público da União adequarão as suas tabelas ao dispostO neste
artigo, nos termos do preceituado no art. 37, inciso XII, da
Constituição Federal.
Art. 49 Os ajustes das tabelas de vencimentos e soldos,
necessários à aplicação desta lei, não servirão ..de base. d~
cálculo para _o aumento geral dos servidores públicos da União.
Art. S: A parcela de remuneração que, na data da promulgação desta lei, exceder o limite_ fiX-ado no inciso II do
art. 3P, será mantiâã cOrilõ diferença indiVidual em vã.lor fixo
e irreajustável.

Art. 6" Nenhum servidor receberá, a título de venciimportância inferior ao salário mínímó.Art. 7• As autoridades competentes do Poder Executivo, do Poder Judiciário, e as do Ministério Público da_ União,
bem como as da Câmara dos Deputados e as do Senado Fede-ral adotarãn as providências_~e~~ssárias para a aplicação integral do disposto nesta lei à política remuneratória de seus
servidores.
Art. 89 Aplica-se o disposto nesta lei aos servidores inatívos e pensionistas.
Art. 99 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
men~" ~"~,,soldo,
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MENSAGEM N• 219, DE 15 DE JUNHO
, DE 1992 - DO PODER EXECUTIVO
Senhores Membros do COngresso N3.Cíõllal,
_
_
Nos termos do art. 61 da ConstituiÇãô Federal, submeto
à elevada deliberação· de Vo_ss,é!_S_ Excelências, acompanhado.
de ExpoSiÇão de MotivOS dos Senhores .MiriíStros -de Estado
da Justiça; do Trabalho e da Administração e do Senhor Chefe
do Estado-Maior das Forças Arinadã.S, o anexo projeto de
lei qüe-"regulamenta os ar_ts. 37, XI, e39, § 1~ da Constituição,
e dá_outras providências".
Brasflia, 15 de junho de 1992, - ,Fernando Coll<\r
Mello.'

de

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 8/92 DE 15 DE JUNHO
DE 1992DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO
DA JUSTIÇA; DO TRABALHO E DA.AP.MINISTRAÇÃO E DO SENHOR CHEFE DIT ESTADOMAIOR DAS FORÇAS ARMADAS.
ExcelentísSfri:tõ Senht'r PreSident~ da República,
A Co~stit_uiçã9, em Seú aiL,'37, X:I. diz que "a lei fixará

o lhní'té máx'imó -e a ·relação dC valores entre á. maior_· e a
menor remuneração dos servidores públicos"._ Mand~ o~ser
var, como limite máximo, a remuneração dos membros do
Congr~so Na~Q,n_<,t.l, )V,Jini~tros ..qe ~~t,a9o e. Mil}i~trc;>~ dq_ Supremo Tribunal Federal, no âmbito de seus poderes. 2. O projeto de lei que ora submetemos à apreciação
de Vossa Excelência _busca estabelecer:
__,..que o limite máximo e remuneração dos ___servidores
setá a fiXada para aquelés titUlares de Poder .citados.na Cons_tituição;
. _
_
-que havei-á um lim-ite- pa:ra ã.s _vantagens perCebidas
pelo servidor;
......:. que o maior vencimento básiCo OU sOldo será até vinte
vezes maior que o menor vencimento básko Ou S.Olãó, e que
os ·servidores de nível superior, médio e auxiliar dos Três
POderes perceberão vencimentos, confOrme ra:ixã:S comuns de
remuneração, estabelecidas na própria lei;
-que- os titulares de iniciativa legislativa sobre política
remuneratória seguirão estçs pri:ii.Cfpío:S-ilas propostas cjue vierem a adotar.
3. O presente prõjéto dC lei ao propor a reguJ_amen_tação_
do art. 37, XI, explicita que--o art. 37, XII da ConstihiiÇãO,
estabelece o vencimento pago pelo POder Executivo -para -cada
uffi dos níveis (sUperior, médio e a:uillfar) como parâmetro
para o-s demais poderes.
-,c
-·-·
4. Aprovadas estas regras igu~is (isonomia, em grego)
para a política remuneratória dos três. Poderes. a adoção futura
de projetas pelos detentores, da iriiciatiVa legislativa asseg!Lrará aos servidores que todos compartilharão das vantagens
de uma retomada económica, que, a prazo, permitirá ao Tesouro Nacional, dentro dos limites constitucionais, proporcionar-lhes vencimentos mais justos.
Respeitosamente,- Cé_lio_de Olbeira Borja, Ministro
de Estado da Justiça - João MeDão Neto, Ministro de Estado
do Trabalho e da Administração- Antônio Luiz Rocha Veoeu, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ln
Da Organização do- Estado

CAPÍTULO VII
· ., - ' Da Administração Pública
SEÇÃO I
DispõSíÇões ne:rais
Art. 37: · A administraÇãO" pUbliCa direta, indireta ou
fundacional, de'qualquer dos POdereS _d~ União, dos Estados,
do Dis~rito Fec;Ieral e dos Muniçípi_os-obedecerá aos princípios
de legalidad~.- j_m·pessoalidade, moralidade, publicidade e.
também, ao ·seguiDte:
·~
' · ·•
--

-

-----

f.

XI- a Ieí "fiXará o limite -máxiritó e a relação de valores
erifte a maio!-"'e ·rlnêriOr remuni:rtlÇá6 dOS SerVidores .públicos,
observados. CoMo limites máximOs' no àmbito dos resj>ecti vos
poderes, os và"Ioie's' "percebidos Corria [e.ffiuneração; em espécie, a qualquer'tftulo, por membrOs· do. Congresso Nacional,
Millistros de -Estado e MinistrOS do Supremo Tribunal Federal
e seus correSJ)u-tldentes nós EstâdOS~ no Distrito Federal e
nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como
remuneração, sçm espécie. pelo Prefeito;
XII- os Vendmentos dos cargos do Poder Legislativo
e do Poder JudiCüirio não poderão ser superiores aos pagos
- · · ·· ·
pelo Poder Ex~cupVo;

e

, - . ' • • • • • • • ·-·-· • • • ._.._,._, ~._.,_. ~· • • • u

• • • • • ~~~· • • • ·-· ~~·

-=-'· ••••••·••• -•••••••••••• ,-...... "·

SEÇÃO II
-··Dos Servidores Públicos Civis
Art. 39. · A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. instituíráó, no âmbito de sua competência, i"egime
jurídico únicó'e·ptanos de carreira para -os servidores da admi~_
nistração púbiica direta, das autarquias e das fundações públicas.
§ 19 A lei .asSegurará aos servJÇores da_ administração
direta~--isonom1a ·de VencimientõS~Pãi~- cargos :cte-- atribuições
iguais ou as-semelhados do mesmo Poder ou entre servidores
dos Poderes _Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas
as· vantageiis --de _caráter indiViduãf e "ás relativas à natureza
oU ao lOcal de ti-ãbalho.
-

LEI N• 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 199D
DisPõe sObre o regime jurídico dos Servidores Públicos. Civis_da União,_ das autarquias e das fundações
públicas federais.

TÍTULO III
Dos Direitos e Vantagens

CAPÍTULO II
Das Vantagens
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SEÇÃOII
Das Gratificações e Adicionais
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SUBSEÇÃO I .
. ,
Da Gratificação pelo Exercício de F1,n;tção de
Direção, Chefia ou Assessoramento
Art. 62. Ao servidor investido em função de dire_ção,
chefia ou assessoramento_ é, d~yida uma gratificação pelo seu
exercício.
§ 1"' Os percentu~is de gratificação-serão listabelécidos
em lei, em. ordem decrescente, a partir dos limites estabelecidos no art. 42.
,.
§ 29 A gratifiéaÇão prevista neste artigo--inCOrpora-seà remuneração do servidor e integra O proVentO da aposentadoria, na proporção de_ 1/5 (um quinto) por ano de exercício
na função de direção, chefia ou assessoi"ãrriento, ãté o limite
de 5/5 (cinco quintos): .
.
.
§ 39 Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a importância a.ser incorporada
terá como base de cálculo, a função exercida por maior tempo.§ 4 9 Ocorrendo o exercício de funçãO de nível mais elevadoy por período de 12 (doze) .meses, após a incorporação
da fração de 5/5 (cinco quintos); poderá haver a atualização
progressiva das parcelas jáincorponidaS, obSerVado o disposto
no parágrafo anterior.
-~_
§ 5 9 Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trara o incisO II do art. 9~, bem
como os critérios de incorporação da vantagem prevista no
§ 29, quando exercidos por servidor.

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

···~·

.

~· -~--, ---.-~· ~-~ ~ ~.

·- --· ..

~-

.. -·--··

~-~

LEI N• 6.732, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979
Altera a redação do art. 180 da Lei n• 1.711, de
28 de outubro de 1952, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
_
.
_ - . , _:. _-_ _
_
Art. 1> O art. 180 da Lei n> 1.7!1,_de 28 de outubro
de 1952, alterado pela Lei n• 6.481, de 5 de dezembro. de
1977, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 180. O itincionário que ·oontar tempo de
serviço igual ou superior ao fixado para aposentadoria
voluntária passará à inatividade:
I - com o vencimento do cargo em comissão, da
função de confiança ou da função gratificada que estiver
exercendo, sem interrupção, nos 5 (cinco) anó_S ante~
riores;
II -com idênticas vantagens, desde que o exercício de cargos ou funções de confiança tenha compreendido um período de 10 (dez) anos, consecutivOs
ou não.
§ 19 O valor do vencimenJo de cargo de--ii3tUieZ3.
especial previsto em lei ou da Função de Assessoramente Superior (FAS) será considerado, para os efeitos
deste artigo, quando exercido por funcionáriO:
§ 2"' No caso do item II deste artigo, quando
mais de um cargo ou função tenha sido exercido, serão
atribuídas as vantagens do de maior valor, desde que

Julho de 1992

lhe corresponda um exercício Il"!Ímmo de 2 (dois) anos;
{ora dessa hipótese, atribuir~se_;;ão as vantagens dO_ cargo ou_ função de valor imediatamente inféridr. dentre
os exercidos.
- ~ · · - · -. ... · '" · § 39 A· apfica:çãb do regime ~si~lieieciqo ne~te
- - artigo exclui as vantagens instituídas no art. 184, salvo
o direito de opção."
Art. 2• O funcionifrio que coátar 6 (seis) anos completos, consecutivos ou não, de exercício em cargos ou funÇões
enum_erados 11:e~ta lei, fará jtis a ter adicionada_ao vencimento
do respectivo cargo efetivo, como Vailtagem pessõal, ã. impor~
tância equivalente a fração de 115 (um quinto):
·· ·
a) da gratificação de função do .Grupo_ Direção e Assis~
- tência Intermediárias; - '
-· ·
b) da diferença entre o vencimento do cargo oU função
de confiança do Grupo DireçãO e Assessoramento Superiores
ou do cargo de natureza especial previsto em lei, ou da Função
de Assessoramento Superior (FAS) e o do cargo efetivo.
§ 19 O acréscimo a que Se refere este artigo ocorrerá
a partir do 69 ano, à razão-de: 1/5 (um quinto) por ano completo
de exercício de cargos ou funções enumerados nesta lei, até
completar o décimo ano.
_
_ -· _
§ 29 Quando mais de um cargo ou função houver sido
desempenhado, no período de um ano e ininteriuptainf:nfe,
considerar-se-á, para efeito de cálculo da importância a ser
adi~onada ao vencimento do carg~ efetivo, o Valor do cargo
ou da função de confiança exercido por maior tempo, obede~
cidos os critérios fixados nas alíneas a e b deste artigo. .
- § 39 Enquanto exercer cargo em comissã,o, ful)çã.o_ de
confiança ou cargo de natureza espedal, o funcionário não
perceberá a parcela a cuja adição fez jus, salvo no caso de
o-pçâCf~-çt-elo vencimento do cargo efetivo; na foi"ma jjrevisla
no art. 39, § 29 do Decreto-Lei n~' 1.445, de 13 de fevefeiro
de 1976 .
§ 49 As importâncias referidas no art. 29 desta lei não
serão consideradas para efeito de cálculo de vantagens ou
gratificações incidentes s_obre o vencimento do cargo eYetiVo,
inclusive para qüinqüêniOS:
Art. 3~> A contagem do período de exercício- a que se_
refere o art. 2 9 desta lei terá início a 19 de novembro de
1974, ou a partir do primeiro provimento em ·carg~ ou funÇão
de c~:mfiança e_ em- Cãrgo d"e natufe_za especial previsto- em
~~~-'-~e posterior àquela data.
Art. 49 O funcionário que vier a exerCer catgo em comissão ou de natureza especial, ou função de confiança de
valor superior ao dos que geraram o direito à adição de 5
(cinco) fra~ões de 1/5 (um quinto) poderá optar pela atualização progressiva das respectivas parCelas, mediante a substituição da anterior pela nova, calculada com base no vencimento ou gratificação desse cargo ou função de maior valor.
observado o disposto no § 29 do art. 2~' desta lei.
·Art. 5~> Na hipótese de opção pelas vantagens dos arts.
180ou 184da Lei n9 1.711, de 1952, o fu_ncionário não_usufruirá
do benefício previsto no art. 29 -desta lei.
Ai"t. · 6>' Esta lei entrará em vigor na data de sua publica~
ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 4 de dezemb_!'O de 1979; 1589 da Independência
e 91' da República. - JOAO FIGUEIREDO- Petrônio Portella.

(A ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidaâania.}
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -,A proposta
oe emenda à ConstituiçãO que acaba de Ser lidi eúá sujeita
às disposiçóes específicas constantes do art. 354 e seguintes
do Regimento Interno.
.
Os Srs. Líderes deverão encaminhar à Mesa os nomes
dos int~grantes de suas bancadas para --compor a comissão
respectiva.
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel) -Sobre a mesa
projetas que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário. _
·,_
São lidos os seguintes:
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Art. 79 A pesquisa, a lavra-e a exploração mineral na
faíX3. -de fronteira, definida nos termos do § 29 do art. 20
da -constituição Federal, terão, da parte do Poder Executivo,
tratamento específico objetivan'do o desenvolvimento sócio-económico daquelas regiões.
_ "
Art. 8~> A União, por seus órgãos competentes, procederá ao levantamento geológico dos recursos_ minerais objeto
desta lei, estabelecendo prioridade para sua exploração no
contexto do total dos recursos minerais do País.
Parágrafo único. O Presidente da ~epública, imediatamente após coilcluído o levantamento geológico de que trata
O- caput, encaminhará à apreciação do Conselho de Defesa
Nacional projeto integrado de aproveitamento dos recursos
minerais na faixa- de fonteira, estabelecendo prioridades e
prazos para a execução do referido projeto.
Art. 99 O Poder Executivo~ no praZõ de 1 (um)" ano,
procederá ao levantamento dos alvarás de pesquisa e concessão de lavra em vigor nas áreas objeto desta lei, concedidos
até a data da promulgação da Constituição Federal, tomando
medidas para que se adaptem às exigências desta lei.
Parágrafo único. Ficam sem efeito todos os requerimentos "de pesq~isa protocolados a~~~s -~a promulgação desta lei.
_ Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
promulgação.
Art. 11. Esta lei entra em vigOr na dãta de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disPoSições em con-trário.

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 107, DE 1992-COMPLEMENTAR
Dispõe sobre a exploração, pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas e na faixa de fronteira.
O -Congresso Nacional decreta:
__ _
Art. lO? A exploração, pesquiSa e lavra de reCUrsos Ini~
nerais localizados em terras tradicioiialmente ocupadas pelos
índios ou na faiXa de fronteira sujeitam-se às det~~J;!~Ções
constantes desta lei.
Art. 29 O Congi"ess-OONacioifàl autorizará a pescj_Uisa e
lavra de recursos minerais localizados em terras indígenas
aqs agentes que se tiverem QUalificado nos termos da legislação
vigente sobre a exploração mineral no.País.
§ 19 O projetO de illineração encaniihhadO à ãpreciãção
do Congresso Nacional será necessariamente aCóinp-ãnha4o
dos documentos atestatórios da consulta às comunidades indíJustificação
genas diretainente afetádas pelo referido projeto.
A Constituição Federal reconhece a necessidade de trata§ 29 Além do cumprimento das exigênciaS constantes
mento instifucional deste assunto de importância capital quanda legislação menci9nada no caput, poderá o Congi"esso Nado determina:
cional, por iniciatiVa de qualquer de seus membros, a requeri"Art. 231.
mento de qualquer órgão público, entidade privada ou cida•!-----· •••••
••••• •••••••••••••••••••••
dão, estabelecer diligências quer em relaÇão à cjua:tifiCação dos referidos agent~s, quer em relação ao exercício de ativida9
"§ 3- -- O aporveitariiento dos- recurSos hídricos~
des que tiver autorizado nos termos desta lei.
incluídos os potenciais enetgéticos, a peSquisa e a lavra
Art. 39 Em cada reserva indígena onde se realizem atF
das riquezas minerais eni terras indígenas s6 podem
vidades de mineração será criada comissão responsável pela
ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional,
fiscalização dessas atividades, composta de _3 (três) represenouvidas as .comunidades afetadas, ficalido-lhes assegu·tantes das comunidades indígenas. da reserva, de 1 (um) reprerada participaÇão noS- resultados da lavra na forma da
sentante do Ministério Público estadual e I (um) representante
lei".
do órgão público federal responsável, no estado onde se loca-lizar a reserva, pela execução da política indigenista.
Para cumprimento do dispositivo adnia, inclui ~ntre as
Art. 49 Em cada reserva ou área de ocupação indígena
atribuições do Congresso Nacional, no art. 49:
ainda não demarcada, a União estabelecerá zonas onde será
permitida· a mineração, com base em critérioS previamente
"XV -- autorizar, em terras indígenas, a exploestabelecidos, tendo como parâmetros a localização dos núração e o-aproveitamento de recursos hídricos e a pescleos indígenas, a defesa dos seus interesses e'conômicos e
quisa _e ~avra _d~ ~q_(l_ezas ~ine:ais."
as .decorrências do contato interétnicO.
Art. 5" A compensação financeira pela exploração de
No que se refere à regulamentação da atividade minerária
recurs:os minerais de que trata a Lei n" 7.990, de 28 de dezemna faixa de fronteira, atém-se o projeto à defiriição constitucional, no art. 20: ·- ------ ·
bro .de 1989, quando tal exploração se fizer em terras ind~ge
nas, reverterá em benefício das comunidades indígenas.
"§ 29 A faixa de até cento e cinqüenta quilômeArt. 69 A qualquer tempo, em face do não cumprimentrQs_de largura, ao longo das fronteiras terrestres. desigto das condições previstas por esta lei, por outros dispositiVós
'nada como faixa de fronteira, é considerada fundalegais pertinentes ou p"elo contrato firritado entre as partes,
mental para defesa do território nacional, e sua ocupao Congresso Nacional poderá suspender ou cassar a autorição e utilização serão__ reguladas em le'i."
zação de pesquisa ou de lavra, por iniciat.iva própria ou por
CoriSiderada fundamental para a defesa nacional, o assunprovocação do Ministério Público, dos órgãos minerários, de
to é de novo tratado na subseçãO ~·do Conselho dé Defesa·
profeção ao meio ãmbiente e de assistência aos índios, da
Nacionaln, atribuindo a este Conselho, no art. 91, a cornpe.;
comunidade indígena afetada, dos índios, de suas organizatência para:
---- - ções, óu da empresa autorizada.
~-· ~~·

~

v • • • • • • • ~·'·--··· • • ·~h··---,
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"III- propor os critérios e cqndiçõe_s de utili~ação
de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente ~a
faixa de fronteirá e nas relacionadas com a preservação
e a exploração dos recursos naturais de qt!alquer tipo."
O presente projeto de lei visa nonnatiiàrt8is-dispoSit1vos:Com este propósito, trata-se o assunto nos -seus elementos
essenciais, evitando-se, de um lado, a ínclsuão de matéria~
de interesse geral já normatizada na ampla legislação mirierária nacional e, de outro, o detalhamento desnecessário e
inútil, de nível normativo infi"a legal.
Acompanha-se assim a tendência no sentido ele des.blJ.tOcratizar as ativídades económicas em que é ineVitãvel a pre-sença do Estad_o e de _simplificar õ effiáranhado de leis decorrentes de uma visão errôn~o des5:~ presença estatal.
Sala das Sessões, 9 de julho de 1992. - Sen~dor César
Dias.
·
·
·

(À Comissão de Assuntos Soçiais;)
PROJETO DE LEI DO SENMJO
N• 108, DE 1992

Dispõe sobre redução, ou isenção, de pena, em razão da participação na elucidadão de crjmes contra a
administração pública e dá outras providências.
O Congr:esso Nacional decreta:
_
_
Art. lo;o Esta-fei àJ)lica:se-aos crimes contra ~r administração pública direta, indireta ou fundamental de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios capitulados nos _arts_- 312- a 359 c}o _Decreto-Lei
n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, em
que haja concurso de pessoas.
·
Art. 3<;> O juiz, de ofício ou a iecjuerimenlOâe Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, poderá aplicar
o perdão judicial, reduzir as penas ou convertê-las em restritivasd_e_direitos, na forma da Lei Penal, ao agente que, através
de depoimento ou confissão, efetivamente_ contrip_~a_ para a
elucidão dos fatos delityQSos e para a identifiCação dos demais
responsáveis.
Parági'aiO único. · Os benefícios çie _que tr~ta este artigo
aplicam-se somente ao âmbito penal e não excluem responsabilidades civís, fisCaíS, patrimoniais; preVidenciárias _OU de
qualquer outra natureza.
. _
_ __ ... __
Art. 3? O juiz,-na:- fiXaÇão-das penas, poderá reduzi-las
de um a dois terços.
.
§ 19 Para reduzir _a pena, o juiz atenderá aos aspectos
previstos no art. 59 do.Ot;creto-Lei n9 2.848._ de 7_de dezembro
de 1940 - Código Penal, e também à espontaneidade e ao
grau de contribuição do depoimento ou da conffssã:ó-do agente
para a elucidação dos fatos. _ _,. _
_ , _ ~ -··- .
§ 29 O ageri.te beneficiado com_ a__conversão ou com a
redução de penas, na forma desta lei, é pasSíVel da aplicação
cumulativa de multa.
§ 3~"- A multa pode ser aumentada até o décuplO, nas
hipóteses desta lei, se o juiz conSidera que, em razão da situação económica do réu, é Ineficaz, embOra aplicada ao máximo.
Art. 49 O ·perdão judicial, a conversão ou -a redução
de penas não se estendem aos demais agentes do delito.
Art. 59 __ A autoridade que receber o depoimento _oferecerá -ão depoente, e à sua família", garantias de _incolumidade
física, Ou patrimonial, ressalvadas _as hipóteses de reparação,
previstas no § 19 do art. 39 desta lei, ou de multa.
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___ Art. 6 9 Q_Ministé_riQ Públicq da l)nião_çu, se for o caso,
os do-S EStados: Poderá media_r propostas de depoimentos ou
de confissões de quê trata esta lei.
Art. 7' Serão aumentadas de 213 (dois terços) as penas
previstas para OS criiiles Cdiltiã a_·:administração pública se
o agente, ao praticá-los, premeditou beneficiar-se na forma
desta-lei. - ·- ·
·
·
_ Art. 89 Esta lei entra em vigor n_a data ~e sua publicação.
Art. ~ Revogam-Se as disposições em··corttrário.
. Justificação
_ _ Este projet-9 de lei ~em_ por_objetivo estimular a denúncia
por crimes pratiCados ccintra a administrãção pública, em qualquer dos seus níveis. Esses crimes, com mais freqUência, são
pratica-dos através de licitações. .
. ·
-.
É ev~d.e.nte_ o paradoxo de se servirem Os criminosos de
processo criado exatamente_ para igualar os fornecedores de
bens é serviços e, conspurcando esse processo, transformarern.::no:-o em fonte _de proveitos ilícitos, em desapreço à administração pública e, de conseqüência, a todo o povo, que
a mari.tém através do pagamento de impostos.
Ocorre _que esses crimes são perpetrados na penumbra.
Poucos são os que deles têm ciência. É necessário, assim,
que venham a público pela denúllcia de quem, seja por arrependimento, remorso, medo ou outro sentimento, dispõe-se
a testemunhar contra os cc-responsáveis.
A _denúncia pode ocorrer na fase processual ou, se _for
o caso, através da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em
qualquer hipótese, será a autoridade judicial quem decidirá
sobre a possibilidade de aplicar-se o perdão judicial. redução
de penas ou sua conversão.
Prevê-se ainda a possibilidade de participaçãO do Ministério Público, como mediador, entre a autoridade judicial
e o _depoente, de forma a, desde antes da fase processual
propriamente dita, arquitetar-se a negociação da redução da
pena ou do perdão.
A proposição acompanha, passo a passo, o disposto no
Código Penal, inovando apenas quando estritamente necessário, como é o caso_da aceitação do depoimento ou da confissão para reduzir a pena ou isentar o co-autor denunciante.
Todavia, mantém a sistemática -punitiVa do Código, exceção
feita apenas na hipótese da ampliação dos valores das multas,
para que o juiz pOssa dispor de meios puntivos mais severos,
não necessariame11te restritivos de liberdade ou de direitos.
Inova também_ quanto ao perdão, aproveitando-se da redaçãÕ
do art. 107 do Código.
--A hipótese de exas~eração de penas em razão da premeditação, isto é, _a prática criminosa contando o- agente com o
benefício desta lei, decorre da inversão do próprio benefício.
Em outras palavras, não se pode deixar de aplicar pena mais
severa ao- agente que se utiliza de meios ~scusos para tentar
fugir à pena; essa é exatamente a filosofia adotada pelo Código
Penal, mantendo-se com ele consentâneo o projeto também
_nesse aspecto.
Sala das Sessões, 9 de julho de 1992. - Senador Nelson
Wedekin.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO,LElN• 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO IJE 194()
Código Penal
(À Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania
- decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 109, DE 1992
Regulamenta o artigo 208, IV, da Constituição FeM

deral, criando o Programa Nacional de Educação das
Crianças de zero a seis anos de_ idade, em creches e
pré-escolas, e dá outras providências.
O Congresso ~acion".arcte-cretà:
_
_ __
Art. 1~ Fica ciíádo_ o Programa Nacional de Educação
das Crianças de zero a ·seis anos de idade, de qu"e, trata o
artigo 208, IV, da ConstituiÇâo Federal, com .-a finalidade
de coordenar as ações do Poder Público, de_stinadas ao pleno
desenvolvimento da população infantif, nas esferas 3.ciministrativas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
_ _
_ :__: --~-_ '
§ 19 O acessO à educação, a que Se refere o caput deste
artigo, Constitui_ direito dO_ cjdadão-c:riança e Hvre opção dos
pais, devendo ser proporci<Ynado com a colaboração de toda
a sociedade, sobretudo dos setores produtivos.
§ 2" As ãçõeS-dOPOOerPúblico são todas aquelas que,
executadas por quaisquer setOres- d-a administração'- fed~ral,
estadual. municipal ou do DiStrhó Fedeial, effi prOgramas
de educação, nutrição, s3ddc c assistênCia, visam -ao bem-estar
e à educação da criança de zero a seis anos de idade.
§ 39 As creches e pré-escolas são os locais ap-rop-riados
à acolhida da população-alvo desse Programa, devendo- os
aspectos de proteção, guarda e desenvolvimento 9as c:rial).ças_
serem assumidos por agentes dotados de_ formação didáticopedagógica especffíca. _- ·__ - --- ··- -- · ~~ ---~=-~~
Art. 2" A exécuÇão do Pr.~,g_~al!l~_: OÉ~_qecidos o~ princípiOS cotistitucfóriãiS dã -deSCentralização político-adminiStrativa, partidpaçãO.da pofilllação e- gestão democrática, é da
competência da administraçãO dos slsteinas de ensinO-do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação cÇ>m o~ sis.te.J;D.as
federais e estaduais de educação, saúc;ie, trabal~o, previdência
e assistência social, de mOdó- a evitar-se o ·paraleliSmo de
ações e a dispersão de recursos.
-Parágrafo único_~ As creches c pré-escolas, mantidas pela
iniciativa· priVaâa, estão sujeitãS à autorização e- iValíaçaO doPoder Público, que zela pela qualidade educacional do Programa.
Art. 39 Os recurSOs distiriados aOPi-ograma são provenientes das seguintes fontes':
I - orçamento da seguridade social;
II- orçamento da educação;
III -contribuições sociais;
IV- outras fontes.
§ 1" o salário-educação, previsto--no -a-rtigo 2í2. § 5",
da Constituição Federa~ como fonte adicional de financiamento do ensino público fundamental, é aumentado de 2,5
para 3% da alíquota incidente sobre a folha dos salários-decontribuição, a fim de atender às creches e pré-escolas.
§ 29 A arreC_<idação, distiibuição e fiscalização do s~lá
rio~educação são realizadas de modo a viabilizar a execução
deste Programa pelas administrações_ municipaiS e do Distrito
Federal.
Art. 4"' A obrigação, constante do _artigo 389, § 19, da
Consolidação das Leis do Trabalho (CL T), fica ampliada para
incluir cria:nças-Coffi-idã-de de até três anos e -onze meses.
Parágrafo único. Além do que lhes ~c~ta o §_ ,2":_çio
artigo 389 da Consolidação das Leis do TrabaJlio, 3s empresas
podem optar pela manutenção indireta ·de creches para os
filhos de seus empregados de zero a três anos e onze meses

_ _ _ __

(Séção II)

Sexta-feira

tá

5805

de- idade, medíaiiie cOntrib-uiçãO sÕcial de um salário-creche
récolhido mensalmente à administração municipal, com base
no custo anual por criança atendida, e estabelecido por conselho de educação competente.
. _ _ __
_ ,_-Art. 5" os- Conselhos Municipais de EGUcação-·Oú; na
sua auséncia, os Conselhos Comunitários;- Co"nst1tuldóS- por
representantes dos pais e mães- das crianÇas e por représentantes de outros _setores da com-unidade local, cuidarão para
--que este programa se realize de ac_ordo com os seguintes parâ·
metros:
a) otimização dos recursos materiaiS e -fin~aiíCdrOS;
b) preparação adequada dos recursos humanos;
c) diálogo permanente com as famílias das crianças;
- d) articUlação dos vários agentes;
e) avaliação periódica do processo.
Art. 6~ Os Conselhos e as Secretarias Estaduais de Edu··
- cação, no âmbito de sua competênda, atuarão- conjü.ritamente
com os MunicípiOs, riO Serifíáõ âe obterem para este apoio
técnicO e financeiro- da União e dos Estados na implementação
-- deste Programa.
Art. 79 O POder Executivo i-egUlamentará-eSta Lei, no
prazo ·cte noventa dias.
Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9~- , Revogam-se as disposições em contrário.
o

_.

•

Justificaç~~

Durante a preparação e realização da Assembléia Nado·
nal Constituirit€:,_ Uma das gr-andeS baJ?:deiras dos movimentos
_ organizados pela sociedade- civil, eD.tre os quais se destacava
o das mulheres, foi o da educação das criariças de zero a
seis anos de idade-'As propostas apresentadas e posteriormente assumidas
pela grande maioría-dos parlamentares, nas discussões e votações da Assembléia, deslocavam o foco da atenção de um
atendimento ·meramente custodiai e assistencialista das crian_ças para o do direito à educação como desenvolvimento pleno
de potencialidades. A :criança de zero a s_eis anos de idade
- dev~ria _ocupar espaço no contexto dos dispositivo.s educacionais da Lei Maior. Sua presença aí marcaria verdadeira
ruptura com a concepção que desconhecia o dever do estado
para com a Educação integral do cidadão-criança antes dos
sete anOs de idade, ligando-o umbilicalmente à situação da
mulher-mãe trabalhadora. Na verdade, não se trata de uma
única ruptura· operaaa pelo text() constituCíónal_ vigente. Ao
contráiio, temos duas· posturas altãniente revolucionárias no
r~ç_q_nhec;imento dos Ç_ireitos à educação d~ _crianç-ª" d~- zero
aseis a-QOS d~ id3.de-.- Ao mesmo -tempo-que Se alarga o alcance
do sentido da educação fundamental, cujo início já não pode,
sob pena de inconstitucionalidade, ser .fixado apenas a partir
dos sete anos_-de idacle,-~upera-se também o enviesamento
da questão vista prevalentemente sob a ótica da necessidade
da mulher-mãe-_ttabalhadora.
Quanto à primeli3 ruptura, deve-se salien-tar que já foi
-por demais significaH\i3 a inclusão do "ãiendimento;-em_creche
e pré-escola, às crianças de zero a seis anos de idade" entre
as garantias c<;>~s~i!_uçiona!_s a serem efetivadas Qbrigatoriamente pelo Estado, pois a situação calamitosa_ em que se
-- encbhtra a _infâricia no B:rasil, tende a piorar, em _termos abso- lutos_, no final da d~cp.da. Em 1985, por exemplo, o aierldi- mente à população de zero a seis anos só 3tingia pouco mais
--·de 9% de um total de cer~a de vi~te_ ~ _quatro milhões de
crianças. É verdade que, desde o início dos anos 80, com

•

5806

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO CONGJPlSSO l'' ACIONAL (Seção II)

Julho de 1992

a crescente sensibilização dos Poderes Públicos para o proble- . devendo sua--atuação fixar-se ''prioritariamente-no ertSíno funma da educação pré-escolar, os cuidados coro_ a infância já
damental e pr~-escolar" (art. 21 ~, § 2"). Essa ~unicipalização:
não se realizavam meramente em programas de assistência . -é bõm frisar, deve- ser entendtda sob o pnsma do que fot
às populações de baixa renda, com o objetíVó único ou prevaenfatizado anteriorm~nte_, ou __s~ja, nãÇ> pode tornar.:se ·ação
isolada do Município, entreiue às suas próprias forças, mas
lente de suprir suas carências alimentares e higiénicas, já que
traduzir-se de modo prático e imediato numa nova política
a educação pré-escolar, englobando a primeira infância, vale
por si mesma, enquanto processo_ de vida com um universo - de descentralização articulada sobretudo no âmbito da Unipróprio e específico, e não apenas por preceder e preparar
dade FederatiVa a que pertence.
a etapa seguinte da educação, sistematizada em séries e 9e!sdoNo que diz respeito aos recursos, o projeto assume uma _
brada em conteúdos cognitivos ináis complexos. Tendia-se,
postura inovadora, sob o sopro da nova ConStituição, ao in~ro
deste modo, a superar a questionáVel educação compensa- .duzir modificações significativas _no texto do__ Q_ecreto:-l,..~I n?
tória, advogando-se, em nome de fundamentação filosófica
1.422, de 23 de outubro de 1975, qtie inStit"t~:Tosalário:-e
e psico-pedagógiCa niãis ampla, um lugar ao sol para a educaducação e no da Lei n• 5.452, de 1• de maio de 1~43, que
ção das crianças de zero a J>eis ;mos de_ id&de. E;s~a é t~o . f'OQ>O.li.dou. ~ legislação trabalhista.
fundamental, exigente e inadiável quanto a: que há de desenO Salári~-educação, ·d~sÚnado ~ao ensino fundainentã.I,
deidade.
_
__
__deve __abra_nger, nurp.a 41-terpre!ação atualizada, também o proNo que tange a ruptura da coilcepção_.custodial e as.sistencesso educativo que precede a seriação do até eiüã"o chamado
cialista, "que insiste na priVação pelas cnanças dos_ cutdad~s
primeiro grau de freqüência obrigatór~a e correspondente à
maternos, quando a mulher-mãe trabalha fora de casa, _enfatifaixa etária doS sete aos quatOrze anos. Ao pleitear a extensão
za-se agora a obrigação do Estado de oferecer .~ducaçao adeda contribuição social do salário~educação para o firianciaquada e o _direito da~ cria.nça de não ser consi~e~ada _me.!?
mento de creches e pré-escolas, apenas transformamos em
objeto de guarda e depóstto. Nesse ân?ulo de VIsao, vtablhlei o que, já há dez anos, parecia ao Conselho F_ederal e
za-se a participação da mulher na sociedade, uma vez que
Educação uma prática justificável. Na esteira da chamada
não cabe só a ela como mãe o cuidado das crianç~_s. Esse
educação compensatória, esse colegiado aprovou, na sessão
deve ser um empenho conjunto da ml,llher e do hon:t~~' b_em
plenária do dia 9 de julho de 1980, a aplicação dos recursos _
como de toda a sociedade - empresa, ·grupos comullltános,
do salário-educação em programas do pré-escolar, destinados
associações - que devem criar espaços ~ovos para a ~ducação
a ofereCer, Sobretudo às crianças carentes, condições adequadas crianças. O processo de desenvolVlmento da cnança pedas de prontidão para o sucesso no primeiro grau (Indicação
quena não se realiza só com a interação entre mãe e filho,
n• 8179 -Parecer n• 792180 in Documenta.2.36:1S_4s, CF. item
mas percorre todo um: raio de~ influência, as_niais divers~s,
4 do voto). Se es_sa_YiSão Ine_ram.ente preparatória do pré-esque não se esgotam nos estreitos li~ites ~do lar. ~~sas. sa?
colar para a etapa seguinte é hoje pouco defensável, permaevidências_ de sã psicossociope dagogta que em mutto c~n~~
nece a v~lidade qo propósito para se utilizar os recursos do
buiu para alicerçar, em bases novas, a educação _d~ cnança
salário-educação para a fase da educaç_ão que antecede a serianessa faixa etária, deste modo, não se trata de I?roptctar meros
ção, uma vez que creches _e pré-escolas fazem parte das messubstitutos da mãe-trabalhadora; criando alhures arremedos
mas obrigações con_stitucion_ais dq E§tado, na promoção do
do lar mas de oferecer à criança condições de desenvolvipleno desenvolvimento da criança, sujeito de direitos como
mento' e cuidados executados por profissionais aptos à assumipessoa e cidadão que é deste País.
rem um papel específiéo nesse pro.cesso. - ~ · Além do salário-educação, cuja alíquota e d~stinação foO projeto que ora apresentamos tem~ ~ort~nto! o obj:tivo
ram modificadas, altera-se também os parágrafos 19 e 2? do
de reverter, em obediência às norma::rconstitucxonats em v1gor,
artigo 389 da Consolidação das Leis do Trabalho, que já obritodo um quadro catastrófico da educação das crianças de zero
gava as empresas a colaborarem com suas empregadas nutria seis anos de idade, em nosso País._
, ..:-- -- _ _ __ .
__ zes, colocando à sua disposição locais apropriados para amaOs Poderes Públicos devem, no entanio-; enfiefltai'êSSe
mentação dos filhos. O projeto, neSse- -particular, ao mesmo
desafio de forma coordenada, articulandO todos oS sist~riia~
tempo que dilata o período dos cuidados a serem oferecidos
educacionais entre si_-e com os demais setOI"es que' também
a essas crianças, cria também salário-creche como alternativa
têm de algum modo a seu cargo _os cuidados com a infância,
oferecida à empresa para satisfazei o preceito legal. Entencomo os setores da _satíde_, -~ssi_s_!ªDcit~~éi~l e_ traba_l~o nas
demos que a criação de uma nova contribuição social só deve
empresas. Estudos !;!_pesquisas apontam constante~ente _o
tornar-se efetiva quando a empresa -ilão quiser utilizar-se dos
paralelismo e a superposição de açõ~s, "~;em como a_ 9tspersao
outi-os mecanismos facultados a ela por lei, tais como a existêne pulverização de recursos, ent.re os m_ats graves óbtce.s a ~p1a
cia d~ creches_ mantidas diretamente por elas, ou_ mediante
política Coerente e produtiva, de educaçé'io da infâncta, uma
convênios, ou creches funcionando em regime diferente-.
grande massa de recursos é alocad~, em todos os ~íveis _ad_miDe qualquer modo, o projeto não abre mão da autorinistrativos, para atender a essa f~x~ da popul~ça?, ~mbora
zação e fiscalização pelo Poder Público das creches e pré-esa maior parte dos mesmos não attn]a suas rea1s fmahdades,
colas mantidas pela iniciativa privada, pois o propósito ·maior
perdendo-se no emaranhado da burocracia e da admJni~tração
deSSe- Programa Nacional é precisamente o· de proporcionar
dos programas.
às ·crianças de zero a seis anos de idade um verdadeiro e
Nossa proposta, em consonância com a letra ~ o ~spírito
coritpleto desenvolvimento educacional, afastando de muitas
da Constituição Federal, procura incutir novas dtretnz_e~ ao
iniciativas be"rri-íntencionadas a improvisação, o despreparo
atendimento edu~ciollal da população infantil, estabelecen-do
do pessoal que lida diretamente com as crianças e a mera
0 MunicípiO- coroó 1rtsrância execti_tiv~ e fiscaliz~dora _dess~s
~unção custodiai e assistencialista de muitas creches.
ações, uma vez que lhe compete "manter, com a cooperaçao
Neste sentido, esperamos ter prestado um serviço à causa
técnica e financeira da U níão e do Es_ta_do, programas de
educacional de nosso País, coloçando os cuidados com a infâneducação pré:..escola_r e de ensino fundamental" (art. 30, VI,
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cia em patamares sólidos e abertos a perspectivas bem mais
promissoras.
_
Sala das Sessões, 9 d~ julho de 1992, - Senador Márcio
Lacerda.
LEGISLAÇÃO CITADA
·CONSTITUIÇÃO DA
· REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 30. Conipete-aOS Municípios:
I -legislar sobre assuntos de interesse local;
VI- manter, com a cooperação técnica--e financeira da
União e do Estado, progr_amas de educação JYr~:;;.escolar· e
de ensino fundamental;
•••••
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será eJe!ivaçlo mediante a garantia de;
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IV- atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade;
Art. 211. A l!nião, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios _organizarão -em Tegime de colaboração seus
sistemas _de_ ensino.
§ 19 A União organizara e fin3.ri.ciafá o- Sistema federal
de ensino e o dos Tetrifõrios-;epresrará assistência técnicil
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e.aos Municípios
para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória.
§ 29 Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental e pré-escolar.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos
de dezoito, e os Esta:c;Ios~ _o Distrito. Federal e os Municípios
vint_e_ e cinco-p·or- ce-rito, no- rninimO~ da receita resultante
de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 5' .O ensmo fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição _social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela
poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental
de seus empregados e dependentes.

DECRETO-LEI N• 1.422,
DE 23 DE OUTUBRO DE 1975
Dispõe sobre o Salário-Educação
Art. 1' O salário-educação, previsto no art. 178 da
Constiü.J.ição, será calculado com base em ·alfquota incidente
sobre a folha do salário-de-contribuição, como definido no
art. 76 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, com as
modificações introdUzidas pelo Decreto-Lei n9 66, de 21 novembro de 1966, e pela Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973,
não se aplicando ao salário-educação o disposto no art. 14,
in fine, dessa lei, relativo à limitaÇão- da base de cálculo da
contribuição.
. . .
§ 19 O salário-educação será estip'ulado pelo sistema
de compensação do custo atuarial, cabendo a todas empresas
recolher, para este fim, em relação aos seus titula_res, sócios
e diretores e _aos empregados independentemente da idade,
do estado civil e do número_ de filhos, a contribuição que
for fixada em correspondência com o valor da quota respectin.

· ··

§ 2"'

A alíquota prevista neste artigo será bxada por
ato dQ Poder Executivo, que poderá alterá~ la mediante de-
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monstração, pelo Ministério da Educação e Cultura, da efetiva
·.va-riação do custo ·re-al unitário do ensino de 1"' grau;
·-r,
§ 39 A contribuição da empresa· obedecerá aos mesmos
prazos do recolhimento e estará -sujeita às mesmas sanções
_administrativaS;- penais e demais riõnnas- relativas àS- contribuições destinadas à Previdência Social.
§ 49 O salário~educação não tem caráter remuneratório
na relação de emprego e não se vincula, para nenhum efeito
ao salário ou à remuneração percebida pelos empregados das
empresas compreendidas por este decreto-lei.
·§ 5"' Entende-se por empresa, para os fins deste decre.tO-lei, o eriipregador como tal defiriido no art. 29 da Consoli.dação das Leis do Trabalho e no art. 49 da Lei n~ 3.807,
de 26 de agosto de 1960, com a redação ·dada pelo art. i'
da-Lei n~ 5.890, de 8 de junho de 1973,bem ...orno as empresas
e demais entidades públicas ou privadas vinculadas à Previdência Social, ressalvadas as exceções previstas na legislação
específica o excluídos os órgãos da administração direta.
Art. 29 O montante da arrecadação do salário-educa-Ção, em cada Estado e Território e no Disttito Federal, depois
de feita a dedução prevista no§ 39 _deste artigo, será creditado
pelo Banco do Brasil S/A. em duas contas distintas:
a) 2/3 (dois terços) em favor dos programas de ensino
de 19 grau, regulare supletivo, no respectivo Estado, Território
"ou Distrito Federal;
b) 113 (um terço) em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
§ 19 Os recursos de que trata a alínea a deste artigo
serã-o empregados nos Estados e no Distrito Federal, de acordo com planos. de apliCação aprovados pelos respectivos Conselhos de Educação, e nos TerritórioS de .conformidade com
o Plano Setorial de Educação e Cultura.
§ 2"' O terço destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da educação será apJicado:
a) em programas de iniciativa própria do Ministério da
Educação e Cúltura, de pesquisa, planejamento. currículos,
material escolar. fofmação e aperfeiço"amentO de pessoal docente e outros programas especiais relacionados com o ensino
de 19 grau;
b) na conc.essão de auxílios, na forma do disposto nos
arts. 43 e 54, e seus parágrafos, âá Lei n"' 5.692, de 11 de
agosto de 1971, sempre respeitando critérios-que levem em
conta o grau de desenvolvimento económico e social relativo,
tal como especificados em regulamento e, especialmente, os
deficits de escolarização da população na faixa etária entre
os sete e os catorze anos, em cada Estado e Território e
no Distrito Federal, de modo a contemplar os mais necessitados.
§ 39 O INPS reterá, do montante recolhido, a título
de taxa de administração a importâllcia equivalente·a-1%
(um por cento), depositando o restante no Banco do Brasil,
para os fins previstos neste artigo.
·

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

....... ..................... .......... ·················
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 1~ de maio
de 1943
···~

_

_

TÍTULO III
Das Nonnas Especiais da Tutela do Trabalho
CAPÍTULO III
Da Proteção dO-TI-abalho da Mulher

···~-·
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ae !989;pela transformação de 28. cargos çle· Analista Legislativo 'éffi. igU.ãl' itúrt"t!!ro· de cargos' de 'Assess~r Leg'i_slatívo.
• AssiÍp; pode ser sbfuciõn'aO.o '6 prõb1ema 'sem· qUe' a: 1nedida
·•venha causar-·aqmerito-de- qe~pes'a~ · · ·.
·' · -' ' · ' ' ~ •
Art. 389. Tóda empresa é obrigada:
Registre:.se; pôr Op8'ft"iiü1f~ 1 'à r eJds'tên-c~á-·de. 87' (ôife'n'ta
....
..
·e sete) cargós' vagas de Analista'Legislatívo; do~ quais 20
_- ---~-§ 1~ Qs estabelecimel).tos em quetr,abalhj:lr em pelo :me(vinte) estão reSe'rVádospara átender a cançiida~os aprçlVados
nos 30 (trinta) mulh~,es,' cóm mais de 16 (düessejs) anos
_Q.O concurSO plíbliCo:'qUe se encóntra eôi ârtd-an'lentç,·_~e5fu
de idade, terão tocat~prOp.ríado onde seja 'pêiffiitido às-emprezindo em 28 o li"úiliero de ca_r_gos de Analista Legislativo,
gadas guardar sob vigilância e assistênci~a os- Seus fjlhos no
na forma da presente proposição; ·mesmO a_ssim restai"ão 39
período dll amamerttàçãct'. ' · ._' ·
_ · - ··- '··
'_çargos atspóníveis; qué-pbderãõ ser.-provido~ <:~gundo as ne§ 2' A exigenc'ia 'do § 1' poderá ser s\lptída por meio . é:essidàdes que' vietem a ser detectadas, . . . . . . '. . ·. ' .. . .
de cheches distrità~ IDab:1idas;ditetameúte;óU "inediante cónNesSãs cOndlçõ'eS, o pr'ojeto'bU:scá. ;sUpri!· área táre:tite
vênios, ·coi:n outras entidades públicas· óU_ jJhVadas, pelas próde pessoal na· Câsa, c;le Vital _itnPO_rtànéiá_"pa'rã à- óorll átld'aprias empresas; em regime comunitário; pu â'"éargo do' Sesi,
men.to dos tr;abalhp_s legislativos; Sem 'côritUOb Pré]u.diCaf GUdo Sesc, da LBA ou de enti'dades sindicais.··'>~
' tl-65 se't6r"es também essenciais. · ·. ' -·.' · '- · ·' · ' ·
'
:,
.~
.
'" • • •
• • • • • o • • • • • ••• < '""'""..,. • ..,._.-...v...,.-••.• ••
• .........,..._:; •-• o
coi.> ,~S.a)a.das Sessões, 9 de julho de 1992.- Senador Femaililo
...... ·-·· ........... ' ..... ~..........., .. ._ ...,..,.... ~-~----·--· ....... '-'"'~-·--~""'-'' "'-: ' ..
Henrique Cardoso.
·
'li·i"'·

SEÇÃOIV

Das Méto~9s ~ ~~ais de 'l'r:.ab!l~h~:

--~~-~--~········~··-··~··-~.-;·:-·~~

~. ~

~

~

.. .

-~

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

....._..~ ·~

,.,.,,...,~,

(Às ComiSsões de Constituição, Justiça e Cidadania
e Diretora. )_

(À Comissão de Educação- decisãO tfj_tmln"?lti\.ia.)
O SR. PRESIDENJ'E. (Mauro Ben.evi<je~}:,- Os projetes
lidos serão publicados e remetidos às comi~s9~~- comp~~e~tes.
Sobre a mesa, pto'jeto'q"ue será lido pelo Sr. 1? Secr~tár\o.
É lido o seguinte
'
PROJETO DE R,ESOLUÇA.Q ,
. Ne 46, DE 1992 . . ....

.

Dispõe sobre a recomposição do Quadro de Assessores Legislativos.
·
O Senado Fedetal resolve:.
. ... -·· ..
Art. I' São transformados 28 (vírité..e:·o1to) cargos <le
Analista Legislativo em i&ual número de ca'rgos de Assessor
Legislativo da Parte Bspec!al do Quadro de Pe,s*oal do Senadp
Federal.
·
Art. 2? Esta resolJJ.ção entra ~m- 0~<?r. ~a data ~e_ sua
publicação.
Art. 3" Revogain-sé as disposiçõe-s e·rit. cpntrário-.
'

.

. ...

Justificação
Em 1» de abril de 1989 a assessoria contava -com 140
(cento e quarenta) cargos de AssesS.OJ__M:'giSI<itivó, dos quah
139 (cento e trinta e nove) estavaf!I providos. Tal núme~o
de assessores revelava~se adequado ao· atend_imepto Sãfisfatório das necessidades tio Senado Federal.
Todavia, o quadro foi reduzido para 112 (cento doze)
assessores, por força oda Resolução n~ 33, de _1991, que extinguiu 28 (vinte e oito)_~Çt.rgos vagos provenieb:tes de aposenta·
.
dorias ocorridas no p_eríodo ele 1989 a 1991. ·
Não bastasse esse desfalque, as aposentadorias con~it!ua
ram a ocorrer após setembro de 1991 e hoje o Seriado dispõe
de apenas 92 (noventa e dois) Assessores LegiSlàtivos efetivos,
núm~ró esse que representa 66% (seSsenta: e seir{por cento)
do qUantitativo havido em abril de 1989. -· · ·
Tal redução começa a preocupar, posto que o auxilio
de assessores ,legislativos é de fuJJ.damental importância no
desempenho das atividades parlamentareS e a assessoria já
vem encontrando difiCuldades em atender convenientemente
às demandas que lhe são apresentadas pelos Seriadores.
Urge, portanto, recompor o Quadro de Assessores Legislativos, fazendo-o retornar ao quantitativo existente em abril

e

.

O SR. PRESIDENTE (Mauió Behevitles)'.!... Ó projeto
·de resolu_ção _que acaba de ser lidO fiCaiá Sdbr.e--a ffiêsa; dllia'nte
cinco seSsões ordinárias, a- fifi- de reCebef eniend.á.S: ·_t<'iríóo
esse prazo, será remetido às comissOes ·competentes~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1" Secretáiiõ~ · ....
São lidos os seguinte~ .
,
·.. . '

REQUERIMENTO N' ?()1, DE 1992
Excelentíssinio Senhoi Presidente' e. c).e"n;t~i~ Me~Çro~ ~a ~ésa
Ditetora do Senadq Federal ,
_
.
.
. . Requeiro ~os'terínós dPs arts. 2I6 e 211\lo Regimento
Inter~o do Senado Federal e com base no- art: 50, § _2», da
ConstituiçãO Federal,_gue sejam solícltaôàs f!Q ÉXri1" Sr. _Miriistro d3:_Jus~"iça, Célio Borja, as Sêgu_lrite~ jnfOfiTI~ç6es:. ..-···a) Quais São os memb,ros dp. "Si!J.dicato do O<,>lp~~'~ a
· que ·o Exm9 Sr. Presidente da- Rei)úbiicà, Femaliçlo Collor
de Mello 1 sob a responsabilidade d.o -~xet_cíCió 'do.' ;m:ais''alto
cargo público da Nação, se refere: em ~e.Us _bilhetes diiigi;dos
ao Secretário de Impren~a da Presidência d3.'Rep'úbliCa, Pedi-o
Luiz Rodrigues e.dados à_ divulgação pública através dosrrH~ios
de comunicação?
· - -fi. Quais as providênciaS que estão sendo tomaçl_as pelo
Ministério' da Justiça e órgãos que lhe estão ·subordinados,
no sentido de apurar as denúncias 'do Exrri"_S_eDhor Presidente
da R~pública, Fernando Collor de Me,llo~ a respeito das ativi~a~~s do aludido "Sindicato do Golpe"?
-JuStificaçãõ O Exm9 Senhor Presidente da República, Fernando Collor de Mello, através de documentos manuscritos ~--dirigidos
ao Secretário de Imprensa daquela Presidência, Pedro Luiz
Rodrigues, datados dos dias 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de julho do
corrente ano e amplamente divulgados por todos 'os meió's ·
de comunicação aos brasileiros, cita uma organização, que
iritit~la "Sindicato do GolPe", fazendo alusão de que esta
"entidade", entre outros óbjetivo-s maléficos à Nação, pretende conspirar contra a vontade popular, optar J>efo golpismo, atentar contra a estabilidade democrática, arrastar o Presidente da República para 'o convívio das brasas, pregar um
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golpismo baderneiro e promover o desrespeito aos direitos
constitucionais do cidadão, invadindo sua privacidade.
Assim, há que se supor que o ExmÇ> Sr. Ministro da Justiça

esteja empenhado na busca desses inimigOs da democracia,
que a tanto custo _o povo brasileiro conseguiu resgatar.
O .desrespeito e a ameaça ao regime democrático merece
prioridade primeira do Ministério da Justiça.
Na qualidade de representante do povo brasileiro e defensor intransigente da consolidação da democracia e do respeito
à Constituição, que ajudei a redigir, quero dar a meus pares
no Congre;sso Nacional e a todos quantos queiram exercer
o legítimo direito oà cidadania, a tranqüilidade que a Nação
precisa, com a identificação dos inimigos da democracia a
que se refere o Exm~' Senh-Or Presidente da República, para
que Sejam submetidos a execração pública.
Sala das Sessões, 9 de julho de 19920 --' Sen~ador Mário
Covas.
--(À Comissão Diretora.)

REQUERIMENTO N• 502, DE '1992
Solicita qu"e o Ministro-das Minas e Energia, Dr. Marcus
Vinicius Pratini de Moraes, informe sobre os assuntos aqui
referenciados, sobre Eletrosul e Fundação Elos.
Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art, 50, parágrafo segundo da Constituição Federal e do art. 216, inciso
I do Regimento Interno, que seja solicitado ao Senhor Ministro das Minas e Energia que nos preste os seguinteS informes,
·
respondendo às seguintes perguntas:
1) Como se deu, quais os detalhes constantes em ata
específica, a compra de ações da Sul Americana de Engenharia
S.A. (SADE), pela Fundação Elos da Eletrosul? É verdade
que a Direção da Eletrosul recomendou a compra (ata da
101' Reunião do Conselho de Curadores da Elos) de tais
ações? É verdadeiro c}ue, diante da alegação da Fundação
Elos, de que não havia recursos para essa compra de ações
da SADE, a Direção da Eletrosul entrou com os recursos
junto à Elos? O Ministério teni conhecimento desses fatos?
E se tem, que providências tomou?
· 2) O MinistériO tem conhecimento que a dívida da Eletrosul com a Fundação Elos é superior a· US$40 milhões?
Está- correta esta afiimaçâo, ou a dívida é maior ou menor?
Enfim, qual o valor do referido débito? Coffip pretende o
Ministério efetuar ou mandar efetuar o pagamento em causa?
3) O Ministério sabe que a Eletrosul faz uma retenção
dos valores deduzidos em folha de pagamento dos funciOnários
mas não os repassa à Fundação Elos? E que tal se constitui
em apropriação indébit~?
4) O Ministério conhece o parecer do consultor atuarial
Dr. Jessé Montello, registrado no Balanço Patrominial de
31-12-91, onde se chama a atenção pelo nível de retenção
da patrocinadora Eletrosul, que já represerita 117,42 por cento
da parcela integralizada da Reserva de Benefícios a Conceder,
quando o limite máximo permitido em lei é de 30% (trinta
por cento)?
~
5) O MinistériO tem ciência de que a atual Diretoria
Executiva da Elos já tem seu mandato expirado em abril
de 1992, mas ainda permanece a frente da ·Fundação'? Como
se explica, como explica o Ministério ou a Eletrosul essa ilegalidade, essa irregularidade grave, tolerada pela Direção da Eletrosul? Os atos praticados pela Diretoria Executiva da Elos,
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depois de expirado o mandãto, não são passíveis de nulidade
ou anulação?
Todos esteS fatos nos foram transmitidos, chegaram ao
nosso conhecime_nto. !ulgamos II!~~to -~onsistel!t_~s os informes.
E por isso elaboramos este requerimento de informações,
·para obter do Ministério e _do Ministro à resposta mais adequada, mais completa, a confirmação ou não dos fato~, a sua
real extensão-.
Conhecer os fatos na sua integralidade, é o nosso direito
-e este requerimento se constitui em· dever nosso, diante dos
informes qUe nõs chegaram ao conhecimento .. Com a respósta
-do Ministro teremos melhor condição de nos situar perante
os fatos, e dar deles uma notícia mais cuidadosa e detalhada
para os interessados e a sociedade.
Sala das Sessões, 9 de julho de 19920 -Senador Nelson
Wedekin.
(A COmisSão Diretora.)

REQUERIMENTO N• 503, DE 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Seri.adO _Fe_deral,
Senador Mauro Benevides,
-Com fundamento no disposto no§ 2Y do art. 50 da Constituição Federal e no art. 216 do Regimentõ Interno do Senado
Federal, e tendo em vista o documento anexo de autoria da
Assocüição dos Engenheiros da Petrobrás, requeiro sejam
solicitados, ao Presidente do Banco Nacional de DesenVolvimento Econômico e- Social e da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, Dr. Eduardo Mediano,
através do Senhor M~nistro da_ Economia,__Fazenda ePlanejamento, Dr. Marcilio Marques Moreira, esclarecimentos sobre
as seguintes questões:
1 - Qual o. percentual das chamadas "moedas podres'_'
recebidas como pagamento na privatização da Copesul? Houve deságio dessas moedas?
2- Há informações sobre como a PPE adquiriu t3ís-moedas para emprego na aquisição das ações da Copesul?
3 ~O BNDES cedeu moedas utilizadas pela PPE onessa
aquisição? Se positivo, em- que quantidades? Em que condi.
ções?
4 -É _verdadeira a informação da Associação dos Engenheiros da Petrobrás de que foram quitadas_ as dívidas com
detentores de "moedas podres", {>assando os mesmo à condição de credores do Governo'? Se verdadeira, quantos foram
os beneficiados?
5-Os acionistas -minoritários da Peiroquisa e da Petrobrás foram obrigados a trocar suas ações por títulos do Governo?
6-Os compradores da Copesul, incluindo a PPE, despenderam algum capital de risco?
7-=- Qual a relação entre a geração de dividendos pre"<'ista
para a Copesul e o cronograma de pagamentos estabelecido
p:ira os compradores?
8- É correta a previsão de que os adquirentes terão
de pagar apenas US$70,4 milhões do total ele US$588,3 milhões financiados pelo BNDES~ ao final de 12 anos?
9- É verdadeira a informação de que foram dadas, em
garantia do financiamento, as próprias ações da Copesul? Em
caso afirmativo, qual o risco (inerente aos neg6cios) dos adquirentes?
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A análise elab.o.rªda pela Associação dos Engenhéiros
da Petrobrás, sobre o processo de privatiza,.ção· da Copesul;
levanta_ sérias dúVidas sobre a. eficácia e. a .Hsut:a .do proc,esso
de privatização a cargo 'do BNDES e juStW.Ca as reserVas
com que temos encara_do s.ua evolução. , .
-Pelo qu.e informa o documento, o BNDES- está seildo
utilizado como fonte de.fJnanciamento, de-· longo prazo e-a
juros subsidiados, para os ádquirentes das· empreas estãfàis
privatizadas. Acresça-se a istO o .fato de que u programa· de_
privÇttização teve iníciO eX:atamente pelas empresas mais rentá~-
veis, das quais seria de se esperar resultados líquidos positivos
·para os cofres do Governo. Se assim tepl' sido em relaçáo
a estas, que esperar da:privatizaçãO das empresas menos rentá·
veis?
· :.--.
No caso específicç da privatização da Copesul, uma em~
presa de rentatvilidade sabidamente alta, as puqjeções da AEPET, feitas de acordo QJm_ parâmetros fa,vgr_~ve_iS aos ~Çofres
públicos, o embolso. líquido, ao .final do_ 'Pf~ZP de 12 anos
do financiamento dado aos .compradores de .su~s ações,, seiia
de apenas US$70,4 milhões. ,
.,,.
,
Diante de.ssas.in{QqnaçQes_, entendo que o_.Senado Federal, no exercício da competência fiscalizadQta dos atos do
Poder Executivo, que lhe assegura o texto. çon;)t.itucional,_ Qeve
solicitar as informações- alinhadas acima. . , __
.
Sala, das Sessões, 9 :de j'ulho de 1992. ,:..,. Senador l,'~drp
Simon.
>o~''·
·--

'2) ,t_edeu· à PPE moeda.s de privatizaçãO"-,~ fíriancíanao ·o
-:ota1 d_os 'recu~os ne~ess~os •. para paga~e~to_ t:D;l: 12 <.!Iid;s,
~om '2,5 anos de . carência e juros de 6,5% ao an,o, pagps
semesiralmentb, senâo o salàó devedo"r cOI"rigíâo ntonetariámente pelo !GP- M;
· ~) a PPE. Utilizou estaS moedas, n·o· Seu' Vaioi- 'de' face
pata pagar ao BNDEs'as aÇões da Copesul;' '
· ·· : '
· 4) o BNDES converterá as diversas moedas utilizadas
no leilão, em Títulos da Dívida Pública (ainda não Ú:gtit3.meÍltados) e pagará à Petroquisa.
_
· · · ·_GrMicanierite pOife-se VerifiCar que O consóCio PPE.adquíriú parte substancial do COJ?trole da Copesul, ·sem despkm"det llin úniCo tt~zeiro~
.
~· · · '
,.
GR~FICO·DA

Moedas

OPERACÃO

·I ·

Crs·ou

Pqdres

US5

BNDES

''
PRIVATIZAÇÁO DA PETROQUÍMICA
Contrato ·
Moeda;
A GRANDE NEGOCIATA,,
da
4e
Realizou-se em 15~5-92 ·a venda do contrOle societãrio·
Pr i v, (valor de fae,e)
da mais rentável empresa·da petroquímiCá ~i-a'síleira--. a·cO-· Finil~c.
pesul.
· -. ·
_Foram postos a yerida9.454.672.290 açõ~ or<ljn.áriasda
empresa, que represe:tita 62,94% dó SeU '~3piiaT -0 apurado
p p E
totalizou- .cerca de US$830 -milhões, valor 3.bai'xo do que os
técnicos'dosetorafirnlam·v·aler:
- · ···'' - ---- -- -0 priricipal conlpl-ador.fÓi o Chamado cOtiSOrcio PPE (~~
sociação entre a Poliolefinas, a PPH, a Einpetro (por sua
vez, associação do Polisul, o Banco ·Ecónômico ~-outrOs)."
Hoedas da !Privat.lza;;ão
Este consórcio adquiriú 45,6% ·das ações leiloâdas no valor
(valor de face)
ACÕES
aproximado de US$379_ milhões. Os prinápais· consorciados
são associações da Petroquímica, comos_seguintes sóciOS. Poliolefinas '-- UNIPAR e N. Odebrecnf; · · ·~
- PPH- PETROPAR, N.Odebrecht e Himont;
BNDES
- POUSUL -Grupo Ipiranga e Hoechst.
D A
Compraram em leilão, mas com que dinheirO?
Em 22-5-92 a Câmara de LíqUidação e ClfSfódla iOfQJrn~:m
ao BNDES as moedas utilizadas no proCesso -de llifUidação
Título> da
do leilão, como discriminado no Quadro I.
_
DiVida
Públic<
Verificou~se que qua·setienhum cruzeiro ou dófai eritrou
(valor
COPESUL
de
facel
no processo de liqüidação, sendo a Copesul adquirida pelas
chamadas "moedas podres" pelo seu valor de face,_s,em nenhum deságiO. Conlo o PPE adquiriu um tal volume de moedas de privaPETROGUIS(,,
tização?
DesCrição detalhada da operação, Pode se-r resumida na
forma seguinte:
_
._
1) O BNDES adquiriu no mercado a cesta de moedas
A PetroquiSa- (e o-13NDES, cujas ações estão ta_nlbéM
de privatização e, evidentemente, despendendo recursos que
sendo vendidas) perdem o valiOso património· da Copesul e
poderiam ser empregados em projetes· importantes, para a
ficam em mãos com títulos que nem mesmo estão tegularetomada do desenvolvimento nacional;
mentados.

I
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Na realidade, foram quitadas as dívidas com os possui~ desembolsar em 12 anos o IJ.10ntante de US$588.333 mil, se
doies pe ''moe,das podr~s'' ~em lugar passaram a s.er Credores
levado em conta que a Copesí.ll estafá propiciando, no mesmo
Çlg :Governo, cex:ca _de 450 mil acionistas a Pe_trqquis~_ é d~
período, divideridos decorrentes- do resUltado de s_uas ciperaP~robrás, pela emissãO de títulos da díVida pública de longo
ções industriais; e· o consórcio PPE tem direito a estes· divfdenptaio'.
·
·
dos· proporcionalmente a sua participação no capital da Cape. Assim, por imposiçãO do acionista controlador os ~ciosul, que é de 28,73%. - · · ·
· -.
---nistas min'oiitários da,Petroquisa.e da Petrobrás, foram obriga·
E importante lembrar que a geração ·qe dividendo:s estí~
dps a, trocar as ações_de empresas lucrativas geradoras de
mada para a·copesul, foi -realizada pelo consultor Arthur
dividendos, por títulos sem rentabilidade e prazo de resgate
D. Little, em bases conservadoras;conforme Anexo IV .. · ~~especificãdos, ou seja, mais "podres" que as "moedas poO Anexo· III demonstra cabalmente que os dividendos
dres", o que no mercado financeirO está sendo denominado
que o consórcio PPE tem a receber, são-suficientes para amor"Mico do Mico".
__
_ _ . .. .
tizar qúase que totalmente os desembolsos referente-s·ao prin·o BNDE·s· despendeu recursos nece_ssários ao desenvol- cipál'e jurosdo,finandarnento concedido pelo BNDES, restanvirnento nacional e retomada do crescimento econômic'o, -na
do na pior das hipóteses ao cons-órcio- PPE, o pagamento
compra de "moedas.podres".
da bagatela de .US$.70,4 milhões do valor total comprometido
O cons6rcio PPE e os demais compradores ga_nham urpa · de US$588,3 milhões, ou seja, cerca de 88% dos valores despendidos com o.financi3nleflto s-erão pagos çom recursos de
empresa sadia e altamente econômica e dâo ___ em trocã um
compro!Disso_ de pagamento de financiamento em condições
caixa gerados -pela própria Copesul.
Mas não foratit sõmente' e~tas· as vantagens- conc'edidaS
favorabilíssimas. Não despenderam nenhum capital de risco.
Esta operação foi regulada pelo BNDES através da Resoaos compradores'da-Copesul. Pelá-Resolução n9 780/92 (Anelução- n' 780/92 publicada no Boletim de Serviço do órgão
xo I), as garantias exigidas pelo BNDES para o cumprimentO
em 30-4-92. O Anexo I, cópia- do referido documento, no~
das obrigações do financianlento- sãC,-as -piõpfias açõ'eS da
seus objetivos, explicita: "regular a utilização, por terceiros COpesul o que· equivale _diz~r ·que ~e todas as expe-ctativas
investidores, de ati:vos fixos de que o BNDES (istó é, socie.:- - -fOrem desfavoráveis nenhum riséó ·restará para os compi"adade brasileira) é titular no pagamento do preço de aquiSição - dores, pois -obVL:iniente devolverão as- 3.Ções ao piópriO banco.
Assim esta-se buscando a ~<modern-idade" Ca :'cornpetitidas ações representativas do capital social das companhias
inclu!'das no Programa Nacional de D. esestatizal·a·o----=PND".
·
· ~ nac10na
- - · 1. 0 Estad o e~trega
~
vidade,. da indúst:i"ia
petroqufmü:::a
Certamente o BNDES_ não explicita na mídia, a forma que
suas fábricas económicas para o empresário Privado, que não
coloca nenhum capital nem risco na operação.
está vendendo as-estatais brasileiras. Será que o-Congresso
Nacional está sabendo disto?
É necesSáifO fiiSat, no eritallto.- qUe rião Io-riffi somente
É fácil agora examinar quanto de subsídi0-0-GOVeffio favoreceu aos compradores da Copesul, representado pela
os felizes compra'dóres da Copesul os únicos a conseguirem
diferença entre os -desembolsos que seriam realizados pelos. . estas excepcionais- doações. O mesmo esquema foi propiciado
aos felizes con)Pradores da Petroflex •. neste caso os ·cemsor.compradores sé obtiVesSem 'fínà.nciameritoS~ para compra dos
ativos sendo privatizados, nas condições de mercado e os preciados no PIC, isto é, a Norquisa, a Coperbo e a Uriipai.
Não é por outra razão que três empresas em difíceis situações
vistos dentro do que propicia 0 BNDES. As taxas de mercado
a longo prazo estão sendo negociadas com juros de 15 a 20%
ecQiiômico-fin3nceira se a:present.ani. 'para tal empreendimen· to. Quem pagã ê:a sociedade brasileira,.,_que ficará ainda mais.
ao anu,-havendo casos que alcançam 30%.
O Anexo II apresenta cálculo consei":vativo estimando-se
:injuStiçada, quaD.élo Uma camada sup~rior desfruta de privilé_juros de 15% ao ano. O Governo que se diz contra o-s subsídios gios para adqu~rj.r o patrimônio do_ povo. brasileiro.
·
está propiciando um equivalente a 32% ao ano de subsídio
Agora o BNDES anuncia na mfd.ia- que "outros casamenno caso do negócio feito pelo PPE. .
tos" de empresas estatais com o empresariado privado, estão
Mas o negócio é ainda mais estarrecedor, pelos dados
sendo promovidos, mas omitiu que a festa e a riCa' lua-de-mel
do Anexo· II, acima cit3dos, onde o consórcio PPE deveria estão sendo pagas·pelo sofrido povo brasileiro.
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QUADRO :

HOEDAS UTILIZADAS NA LIGUIDAC40 PROVISóRIA
DO LEILÃO DE ACÕES DA COPESUL

TOTAIS

CEf
CP
CPV
CRZ
DVR
MOfA
NCZ
NUCL
OfNDPDRT
SIBR
SOTV
SUMA
TOA

Letra hipotecaria da Caixa Econõmjca Federal
= Certlflcadó de privatização (CETIP)
Certificado de privatização (BANCO CENTRAL)
= cruzeiros
= Débitos vencidos renegociados da SIDERBRAS
= Créditos ~a divida externa
Cruzados novos
Créditos vencidos da NUêLEBRÁS
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvlnl~~~o
Débitos vencidos· da PORTOBRdS
= Debêntures da SIOERBRÁS
= Débitos vencidos da SOTV
= Débitos vencidOS da SUNAMAM
• Titules da divida agrária

Julho de 1992 -
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Resolução n'i 179m

Resolução n~ 780192

As•nnta: Alt:r-o.y!c. oa Orpniz•ç•n lotern.a Sk.i::.
do BNDES. -a.;>ro,'1da pela Res.oluç..So o!
763, de 2.9.91, do Q=tit.ativo das Funçôcs
Exccuti""' c de A=oram<:nlo.

A~sunlo: Alten:;.l.o

Rcfcn!neia: lnformç!o Padrona.&da G!'IGAn .,,.
1192. de 5.3.9.2.

10 5813

c: c:oru.olk1aç.1o de corma.s

disci~ ·

do wo de ati vos de prop~
do BN :
ProJ:r=a Na=io:W de De"·
&esta •
áo- PND, aprovadas pc:a Rcr.olu- 7I,dc 18:11.91.

. pli.o.adc

=

Rclerfnci&: Informação Padronizada AFIGE.JUR ""
S/92. de 12.3.92..

Endossando o pan:o:r do ReLator. a Dirc:turi.b. do

So·

B = Nacio=l de De>eovolvi=nto Ecooórruco e
ciaJ- BNDES. no u~o d~ atribuiçiY-.....s qu: lhe confcn: à
a:bgo JS, inciso IV, do Estaruto do Banco, aprovàdo
pelo Decreto n~ 104, de 22:.4.91,

RESOLVE:
ArL 1'- Alterar o Aocx.o Ill da Resolução o! 763 1
de 2.9.91, aprobat6ria da coosolidaçlo da Organiza;áo
Interna Bási::a ôo BNDES. modificada pelá Rcso)ul'ão
Jl~ 767. c1e 30.9.91. DO que s.c: ~fere ao -item rcla.th·o ao
Gabinete da Prcsidfncia,
se segue:

=mo

GAB.U.'ETE DA PRESlD~ClA

·oJ Cbcle do C.úir.c:~ da Pn:sidóocia
01 Sulx:befe do. Gabin::t.e da Pn:sidéocia
01 Chefe da Secretaria Geral do Gabinete
da Presidóncia

05 Cbefcs de Dcpanam=to
15 Gerenii:S
15 Coordenadores de Serviço

EodUis.:todo o pa.-.:o:r do RcL>tor, a D'.retoru do
BancO Na...-iºn.al de Dcs.::ovolvíroento Ecooôm.ico e Social - BNDES. no us.o das a!ribW;õcs qu: lhe confere o
artigo 15, inciso 1, alloca -b", do ·Estatuto do Banco,
aprovado pelo D-..cn:to oO 104. de 22.4.91,

RESOLVE:
An._ J!' - Aprovar a altt:raç.áo e coos.o!id"a;ão du
normas di.sciplinarloras. do u.s.o de ativo:s de_propric.dad::
do HNDES no l'Iop.am.a l'o:acjonal de ~St2tiz..a.yáo
PND, aprovadas p::l.a Rcs.oluçáo n• 771, de 18.11.91, de
acordo com os tcrmcn. constantes do Aoex.o à pr~D~

Resoluçw.
ArL 2! - Esta Rcsolu;ão eotn cm \-igO:r nesta~dal2..
a de n• 771, de 18.11.91, e d:r:cis dispos'i·
çõc:s em contrário.
rcvo.~;adas

Rio de J anciro, 16 de março de 1992
Eduardo Mazco Modiaoo

PraidcTzu:

.At.:r.xo

3S
ArL :Z~ - Esta R cso1ução- cntr.t cm vigor nesti data,.
revogadas as disposições em cootclrio.
.

Rio deJanciro,l6 de mazço de 1992
Eduardo Marco Modiaoo
Prai<U:nu:

CAPITuLO!
DOS OBJL'TI VOS

ArL 1~- As pr~ntes t'orn::as té:m;por oüjctivo.
· re,gular a utiliz.a.ção. por Lr:r.:eiros invesôdon:::s. de ati vos
de que o BNDES t. .titular no paF~ruo do preço d~
d~ oçõc-J. c:e"r"rc.s.cotativas -do capital social ou
de bens de =mpanhizs inclul&s no Propz= Nacional
de De.>estatização- PND.

aqui.iição

ArL
ram-se:

2~

-Para os. cfc:i10s

d~stas

f'oi"Q'1.3.S. conside-

a) Ariws ~~nn<rucs ao BNDES - Crá!itos detidos
pcla institWção relativos a dcbéomres emitid:». pela Si-

derurgia Brasilein S.A.- Siderbris (cm liqui:i:l.:;ão), cm
outubro de 1988~ be.u. cotDO CTédito!. oriliiia-os d:: contr.uos d~ ím.ancia.-n:oto qu:: se enco:ltr:am com obri.;::a·
ções ioadimplidas~ ccl:.brad~ com a Sid!:r-".;~~ oU cnm
suas s~bsj~.. com [.,t.;U'lç.a d<!.qud.a. b::m c:on.ro outro!>

c:ro!ditos detidos pc:l.a institui;W =itos no Pl'o'D.
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b) 7t:Tc.LiroJ irn~....:!ata- Pc:!.~..U fl;.l=u rcslcknt=
c doaJic-:.i.J~ no p:ili, J"C:.<.OU jurl&.::u cont.ro!.~.
diseu c: in::!i.r::..L...-w:::n..:. r-c-J.u pria-IC.i.r:a.:s. lu11d:..;r~ ,\c:
prc'\-id!nd..:; pÓ,arlJ.. fo::h..:J4:u. OOtu.titu1d.:u. DD J~·-e
JuodOS d:. inYCStl.ro':Oto C:rD .:a.:;t.cs, CI:D fC:n!, :õl.drn.i..ci5.t.n·
(I~ no~. cc~:~ quotisus ~u! r-ald:nu:s c do~icilad~
'

r.u!t;rdo 6nicc,;,.. Os cn'dJ1m oxiondos do" cxmtnto> a que soe refere o ccpur ó~t= :uti_so pod!:I"Zo~ fulurzm:nJr, vir a ser t:'p~<.cc~s por úullos da d!"~-~
p6blic.õl fe.d:.~ :o;..-.6 :a: ;u~UO'iic d_~ T:SJ:'ct'th·:u dh·id~

fCb União !e.d:r-l c :rro...-:z;~o do

Con.&;r=~ l'!~cio-?a!

l cmi.ss.lo dos ft:fc:ridos rlruJos..

·

c;.rlruLOn
DO.S ~tECA.NIS:O.tOS 01::. UTILJ.Z..,ÇÁO DOSA'lJ\'OS

A-:t- 3~- O BNOES hzblli~ por icst.·1.ro:mos cb
r..=:,. :,:dO CSf~:lricos, 2fC:Ol:S fun."'lO::iros â Ut:ili.z.ZJCID .0~
:a:hos dc:ftcidos oo an.:i~o 2~ .. ktra ~·a··;.na aqui.si;ão dc·
ações,. ordil"'.irb.s ou rn=:ícrcocbis., de qu:llquer c~.
cm Jeilád r::./ou proc:::ssos de coloca;Zl pública.. p:.ua
Coneomitz.ot.e tc~oe:Jdl;a &i próprios e/ou .a !.CUS cli:mes..

dos dtulos ~adquiridos.

P:ui.s,ra!o tíoieo-- O disposto o:st:·:rti_so t:!m!::ém
se: aplica l otquWç.io d::. outros bens qu: \;crcm 'a ser
alicn!ldos no âmbito do PND.
ArL 4! -A revenda d::. tilulos. conso:!.nlC prc,·i..o;to
110 aniso 3!. scri .n:.:ili.z..lda com p:lsam::nto a pr<UJ:),
a~~s de ftn:l.nciameoto a s.:::r concedido pelo BNDES.

mediante :r. util.iz,:t;.5o das linhas. de ftnanci.unento d: qu:
lr.IU'b C:!:pítulo 111. ses:uintc..
CAPfruuJJD
DAS Uf'\IIAS DE.Fl.~A.l"''ClA..,IEJ\"TO

-O BNDES :a.bM lin..l-aas, coleú\·u~ d::. fi.
:!!gcnL:S fm:mc::iros. para cá.da ptoc~:s:so
tk i:lc:s~na±açiJo, vis:mdo à rt=\'coda fl."l:mclada t:l= bc~
'OU açôcs aos próprios a.f:-et:~t=s e/ou aos respccti·;o~
clientes_ nas con:::ii;:õcs ptc\·isus nc:si artit,os 3~ c' 4~.
An...

~

J~V~ciam:nto 2

antcrlore.s..
, ArL

6~- O

DZDCiamentos

pa.;:uncnto dos débhos relativos aos fi-

n:1

\-ceda de:. bc:ns ou açõcs s::r~ cfctu:ldc

t!a sc,guiote form;!:

a) PrinciJXll- c:uéncia d: 2 anos c :lt.tDOrtiza;áo p:!~a
scmestnlm::.ntc'cm 10 ZJJós. a p:u1.ir da d3U da vcod~
~os seguiDtcs p:rcc:uuais:
~

duas parc:bs d: l.Sc;õ cada u:t'L3. lio primeiro az:o

de &l:DOrtiz:f;io;
ii) du.u p:uo:las d:

2~

cda uma co s.:,&undo ano é::.

amorti:r.açlo;
iii) duas pnc:.lz de 2.5% da uma co terceirO l!.:j,o
de amortlz,:!.;5o;

iY) du.2~ pouccl.!.'\. d: 4'1· t-•:!1: L::::..a

Julho de 1992

f'C'

qu.:JJ'W z.ho ck

)IJIIC.Il'1 U'~ !\()~

Y) du!l~ f':UCCl.c. d~ y:; caJ~ un..J hl.l cp.tinlo c s.e1U:•

- &zos. de:

a:nortlz.:l;.Ao~

e

vi.l eh_~ s•out;.c.l:::t... _d::. 7_!.~. c2:1:1. u:na
. ,;o. nf'1uu r i:!f...'imn aurl•. de ~-~·u1ir!\.;~u.

r"'('<

i.l.titno; oiu.·

',', ~~) .Ju,OJ_- p:1~C'~.., "":'ll~'tr.Jlrn:=.ntc. a r.J.I'lir d:t. d;;~ou
,·cod.a..

-

Ó.:.

--

c} O ~.r~ncnto n ....:. p.\Jci-1:-.'~-- c'!: ::...iortit~~5~ e ck
juto"S <~n-cri ~nzpt: no da l!J do:s. rc:s.Jie::tivos. o~
de \'cnri:n:nto.
Art.. 7'!- Os. d.!t<_ilo~ ~r.:;.o ;t!l.l.:!.!i.:..::rlos. rooocu.-'i:..-

.m:n_t~. d::.a.co~~o com o ~~JJic.e G:;..il_ d~~~·t.:.çoS- ·M!:r~
CJ~O (lGP-}1.1), d:::. Funda;!\o Gctzlli::) '\'.art:as. e so~~
o sc.spe~ti,·o ,·.alor corripdo iD=1d:ri:o jtnos d: 6.5~
{~is. ç· m:-io i'Or r:ento)"ao :!:.!lo~ C:::Ucubôos. c!G a dta.

Art. 8~ - Os. 3fentc:S. Íin:uz::::::irO~ r:Jfa.~o. indJ,-j.
du.:Um:nt::.. ao BNDES, ó::. uma só ..-cl.._ oo ato da·z.s.si.

d: fi:'\_:.n.:i"~rilo: c=..z
taxa ru.a de CrS 5.{){)'J.OCIO.OO {cinco r:ülliz.es de cruzeiros),~ qual !o:cladi=iu:;;:.:b. .a ilnporüncia equh·.:!:r.!!:
D::J\W'3 dos CQDl.Jõl.tOS d::S ii.nl'lzs,

a 0,025t;;, (vinte e ci.nc..O m!l6.1J:oo$ por o::-pto) dos "õl.io-Jc:s. por ele ~lidr.."tdo~ p:z.r- ~krtW.a d: crédito. cm .cada
proce!'..'•o'dc d=:~st.'\ÜJ~:'z.o.
Art. 9!- No C!1..<-o U::: ~ rc,·cnd:s da!. ~çõe:s ou b::~
!ter c:fc:lt.tlda 2 clientes dos 2rcnl:s rmZ.Oc:irc:6~- ~ies.
poderão rcp:!S~ aos pri.....-.=-i.ros os fil'l.'lnda.s:peni.os obtidos no âmbito da.._ linha.<;. de que traU o prc~n1c c.,rr. \ulO•.

ArL 10- Será d!sp:!:lls;J.da a constitui;lo dC: .sa.~·
tias cm favor do BNOES. ao-- i:2:SO d: revcDd:a aos
clientes dos. a~cnt.::..s ful::!.!Jcc:itus.. os quais. Se t~poru.a.!::li~
lii:u.:io rctz' obri~aç&Cs de ~LI.!Il:ll flll.l!lo:ira. iDó:·
pcud:nt.c:m:ntc do ~z:u cumpric;le-otô' pelos. beoefici.irlos
fll"'.::is da rev:ndJ..
Art. 11 - Qu.:!l'ldo

~

U::.L:!r de_ tr\.cnda aos próprio~

agentes .fm..:mceiros, a f:!r.:LDtb. do B·N'OES s.::.cl cozcituida por cau;-.<!o d::tS aç~ ~d~·uirid:u. nos t=n:oos do ::!! ti~o 3~. ou por E=ar:!l'IÜ.:s. rc=1l dou fidej::'>.!.6ria.. por é:·.
'ct.-.ãu, cm co!ljunto. do' DUctor_ ·da· Ár=A F~&:.tr., =
l_ntc:ru:.s.::::ion:U - AF c:: do DirctOr·Sus-=ri::t.:tté:nt: ~
BNL>ESI'AR.
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ANEXO II
PRIVATIZAÇÃO DA COPESUL

1.

REALIZAÇÃO DE LEILÃO
Gon~~~cio 'PPE' {~OLioCi~I~As·- E~PET~6-- PPHI

1.1

-NE ·de •ações ·adqu I r1 das-:
4<31:"1.627.3!5'9
% das ações leiloadas:
45.67.
·
'l. do capital da GOPESUL adquiridO:
2.8.73;..:
Preço unitário ln--ié·ial da-S'açõ.es:
CI'S i78-;"0_6
Preço unitário obtldo:- CrS 230r0~ C29-,i7% acim~ do irticiai>
2~

VALOR· PAGO PELtr CONSóRCIO, ,EM !10Ep,AS PoPRES
·.,-· •!:315.82'7.359

VaJ·or pago em uss

3.

X

230,00
C:r$ 992.64D.2S2.570
· · c'rs"ss2:S4D.292.57ü
. 2.612,80

· · =.

US$'379,914,3~D

DADOS SOBRE FINANCIAHENiO üO BNDES
ca~êncla:.2,5 ~hos
.
-·Amoi-trzaç~ro'·do Principal':

-

4.

Juros:

6·,S'l. AA

.

. ...

_,-a·anos

DEMONSTRATIVO DA AMORTIZACÃO DO FINANCIAMENTO
-Conforme condições

~o

BNOES:

(6,5% Juros,

1~

anos, cerênc•a·

2,5.•.-nos>
I

II

A N

c

2.r1n-:;

SALDO DE
FINANCIAMENTO

28. gg.::

'

- -_!

1

AI10RTrZACí'>O

56

~:~==.

.JUROS

s

r; ..

!

~'-·----!

~a~~~~~-~-+~~~~~~~--~~--~~~~~~c~~~---+----~~c"c,.

I

TOTAl.

379.91.;

208.419

5816
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Art- 12- O BNDES, a criltrio·ile .:u Di.rctori.i. 'e
~a zn:!!is.e elos respc:nivos pedido•, poderá adtnitir •
tnuu.fc:réocia do fm3..!'lciamcnto obje1o

des~ Rc:s.:ol~çlo

p3n os cli.:oU:s óos 3~cntc.s fmancciros.. COm a come ..

qúcnte dcsobrisa;io dos CtlümcY...

Julho de 1992

Pa.rif.ra:io '60;-éo~-"N·a hipfn.::te-vén;. '1.1.a
.
nt' capw
de& te a.n.iro. 'o\· ·éiiíls ick rlc:_ r~l.e: K.)-e ·V::;>Ut.:~~.!J.CH1~,~ tU·
biiUs ·d;:5. llio!.:u -d~ f~~nC~ucntO ~ól· trérliws. .d:- cad:._
irutitui~- fu,an'ci.ilit>n-.:c·r:m d:ftnidos; p<!u' !lt>DES,
au?t:-rl!s _de dc)::;;~lto BQ .I?~rftor'. da_ Au:..a, F1r...:mo:J.Ia e

lnl:i'n.aciouar '- Ar e ao Oirctor-Sl:j-:rin_i!:,rídeOU: .d~

CAPITULO IV
DOS ACEr.TES f"L.,.ANCEIROS
'

.

'

.. . .
:cr:-

• ArL 13 -Para efeito do disposto, no a.njso.J~. p.or
dc:::rio ser h.ab~~os todos. os af!~nlç's fl.nanq:Uo}
denc:i>Jlos como l.:ll pelo Sistcni.a BNDES para outn5

znodalidadc:s opcr=io=is..

BNDE.S Pa.n..iciMI:>e• S.A. - ENDE.SPAR~ ·~m coojunto com a.\ dc:ua.::. i.J:sti1u~&-...s. controbd.u pelo ~e.tor
póblic:o.
.

Art. 19 - Competirá i !:n.:DES Panicip.1ç6es. S.A.
- BNDESPAR adowr todo~ c quai.~-u::r procedUnentos
necesúrios-A cfc:ti\·.a.;!io d~ OJcra;-ões'agu.i pn:vist..a5..

ribdi::::anx:nu:. os 'limiLcs. lllixirnOS de: -endi,·ida:uénlO de
C>dA agc:nt:: fuunc:iro cootnU!!lt:: das Jinh.>s d: C.nan-

~ .Pa.:riz;.nr.fo ónjco --d lll\:DES e a; rcfc:'id.a ·Suhsi·
di.iria c:elctJJ.:.u.5o convtnio tendo por õb_1:-tci a a!n!'nll·
s~o. àquela Co:!lp:l.•'ll~. dz.s resrons.abili:i~::s FlC\.'i!-t.Z.S

c:i:úo:nto.

DQ

Pa.rigrafo tinico- _Para os ft.ns previstoS ~;u;_ ~
ti.ÇO. os limitcs mi:Umos de c:ndiVidarne:nto D.s.o ·Se riO
c:oo.siderados &otro dos l.imii.c:s. ~oiE=n~ p.u?-. '?~u_as
mod.;ilidades opcracionili_

Resolução

Art.. 14- Caberá A área de Cr6:lito- AC fíur, p<-

ArL 15 - Cada um dos

agc:ot~::s

ím.anceiros. beocfi-

ciirios da' linl=. de fwan::iamomo responderá pelos

·C:Opur d~t.e atlif~:
.

demais cm relação is. obrigações por c:s~s cont.;aid~

n!>. . 78Ú92
.'

·Assunto:. Autori.;:.;:;ão· para. rc""Cf;'~~ Ca Rc!i.olu;ão
cn• 594. de l7_JL53,aprob:ll6ri> d>..' Diretri-·
z.es para a A tU3ção do Sist:::-in.J B!'!DES nas
AtiVi~c:s..

d~itos e obrigã.çõcs rcsu1tanL::S óc sUas próprias opera~

çõc:s. nio se: responsabiliz.ando solidariamente com ""

'

~_

d::. Pan.icipa;.ãó· Acioniria c d:

Mercado de C"Pit.ais..
Refcténc:ix: Inf-oima:;:i'o T'adfórli7..ãâa CóiuUnt.a ~Ft

GEJUR-!JO
· · de 17:3_92.

1>

(UNDJ::sl'ÀR)

oC

l it9~

CAPfrut..oV

DAS DISPOSIÇÕES GÉRAIS

An. 16 - Caberá ao Dirctor da Áre:a Fmancc:ir.l
c lntema.::ional - AF c ao Di.rctor-Supc;rint::nóCnte 'da
BNDES Participações SA_ -BNDESPAR, por delegação da Diretoria~ d:;cidir. cm conjuii.to, sObre O ~·alar da
li:nh:l de !inanc:i.=un:nto par.a cada .opcr.aç.ão e sobre O!.
l'tSpOC'tivos a~cntJ:s [lJ12DCCÍIOs bcncfici..irios. bem como
sobr: alt.:raçõcs das J.a):.as previstaS no anigO S'?, c:obra~
das dos asen t.Cs f.l.Dl!Ilt::l:its.

An- 17 -As opc:raç.ões de' que tr.:nam as pao.cnte.s
Normas oão se sujç:itam aos ptocedim::ntos de erqu3dramc:nlo a que diz. n:spcilo a Dec:is.'io DlR o" 76, de
25~-91-

ArL 18 - Podc:.rão participar dos rwa."lcian»e:ntos
disdplinaüos n::stas Normas ou~ instiluiÇOCÇcdnl!l.'b.:b.s. pelo s.etor público. celebrando. ao lJdo do
BNDES. como fma.n:::ildof'C..\. os :esp::ctivos. contrat~.

Endossando- o pan:.cer do. R c!;. tO r~- :a -~'Oir.: teria· do
Banco Nacional de ~nvoJvW:~àto Econõrrüco e Soci.ai: .BNDES ~ 06 uSO d-.iS-ztôbu~õc.S' que U1c: confCn:. o
art.i*<? .1~. ~.::i~o I. do.Est.illuto· do Banco. 2ptõ.,;·adoJ,~lo
IJ::.CIC~O n!' ~ ()...:,

de.

2~.4.9} 0 e

CONS!DERA.'.'DO: ..

• estarem

supcn.d~

as condições. que d::t=rminararn

.a. edição. r»e:la Oitc.twia dO B NDES. da Rc•..oluç;to n!'

594, de J7_l !.83, aprob:lt6ria das Dir:uu.=s p= .:
Atuzçio· da !:ii..<a:m·a BNDES n:1S Ati ..id~d-=s ci:: !'articip3.Ç-ão Acion.ir.i.t::: de. r!"icrc.ado de Capiuis. c::,- ..inud:
da allCração d:i ·esu.utur.;. i::U.ern.J. do Ei:!.ncc, 1:\·ada 2
'efeito po::b Rewluç5o o~· 714. de 10.4.90. :::!.:'ti'Oa pelas

Resoluçb::s n,-; 729

i:

738, de,

re.'I""'t;i,·:;.-,-,::::~,

JU.9-9'J

e 20_1 !.90.

• que a nwté!'JJ. ohj:to da aludi::!~ ReS()!~;i..") cnt.:eta·
. tr.t·s.:. p;uci~.!.m:=:nte. di.....df'linad:a por att:s n.;n:o;lti'-_·~
JXJStcriotc~.

c

não m.:l!s.

1.::..

justificar a perru.m::uc:U:

rc:m..-uae-~otc!., .u.:i.~) rçvog::d-3$. cuu.:;!.;Wt.:..s.

ac:inl3

m:nc:ion~a.

RESOlXE:

oom1a..(,
::.~e~h.o;'!l.t'

C.!.'-

d.:.
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J>n. J!- Rc.oru.a Resçl..;lo D~ 59,4, de 17.11.83,
cà' .Diretoti> do BJ-;DES; <JUO ,•provou lU Ditetri=
pua·a· AI~ do.Si.<t:ca BND.ES ~ Ath·idad:> ele
P~.Aciocl.-i> e ele M~~ço ~.::.D,,iaà..

Presidência·

'.t;.rl.'~-~ Est.il.e~Jurio'~otn cm VÍ)";ot ~Csb datO.
JICYO~ ~ <fuPo<">,~; Cal amlrlrio. .

Portaria n\' 20/S2

Eduuclo Muco Modiaoo

..

~.

'-.

-.

~~~

},}.

buiç-&:1 ·que llt= éóóti~~- -,; Utjfõ J7: j·~_:·U~·/j_ IIÍ; do 8131ul6 Sócül do EiàntO. ,.,,o,":1:lo p::)o 'o.:.dn:,.; o-.~ j o.;,
di: '22.4.91,
. . .
. . _. . .
.~~ .

l'n,sii!:aur

.

-_'''

Assunto: Autoriz.z;:5.o p:u;a altcra;:lio <l• Rcwlu;áo tl~
77rJ, d: 28.10.91, c:>odifi=d~ p:!a Rcsolu;ão
n! 717,d= 242.92.

ltcfcrlnci<L: lnfon=?o Padroníz.ada AO/GEJUR
12192, de 2.4.92.

n~

Enc.\os..~o

o pZiec:r do Relator,. a Diretoria de ·
BZ!'lCO Na.::ional d= .Dcs.=nvoh·.Ím=:nto 'E.c.o:õci.iOO-·e Soci:ll- BNÓES • .00 us.o das. atribW;-õci. ·qu·e ·Ih:: confere c
zru.so 15, in:iso 1, alin= -b-, do Est~luto do Banco,
,.Pro>õ>do pelo D-..crelO tl~ I 0-l, de 22.4.91,
RESOLVE:

, Pnx:cd:::.r !s ~;l.!ip'cs a,]er:Jções no an:xo ã ReSQlJ.t- _
çioo!770, de 28.10.91:

Art.. l~-DarDO"-:a rc:da;:ão ao~o4~ do Aoex.o·~
Rcsolu;rãon• 770!91, como. se "");u<::
- ArL 4!- Os Hnant:b.mc:mos d:::com:nt:::s dc:su Jinh2 de atdi,lo Dão poderão ser utilizados para o pa-

pm;nlo d: tribatos c d,õbitos. vc:ncidos e •-ino::nd"'· .
p::nnt.c insütW;õc:s !i.c.ancc;.ira.. excelo os de:"ide5
aos .a~ente.:s fmancci.ros dccorn:otes de opera;õe:s de
R:p35SC de l'eCUI'SOS. oriun.dos do Sistc.co.a BNDES
clou de: op:rz;ões diretas com o mesmo

PuJ:srafo 6nieo -Os beneficiários das or<:raçõc:s
·c!: fortzl:ci:n=n;o fm:lDcciro que CsúYerCi:it-irl34~~
pl=:ot:s junto :ao Sist:.m3. B NDES eJou .aos agentes
ímano::iros. n:fcrx:.ot.es :a df~iõzs provenientes de
op::~-õc:s: dç repasse de recursos: do Si.o;tCn.a
llNDES, d:,-::rão, ouando da ut:ili=çio dos rccun;o,;

Ít:passzdos no funbilo desta linha d: crédilo, dar
pn:fcrCncia à n:J;Ulariz.a;ão· dos débitos pc:r.mle as
~.,rc.s:!S intc:p-a.ot.cs do Sistc.a13. ou aos. Jc!cridos
a~t.es 1in.2no:iros.....
ArL 2~- Esta. Resolu;:ão cntht em vigor nesta data..
rc:votz::h.s·zs d!!;rosi;.ões cm conuário ..

lüo de Jzn:iro, 6 de z!>ril de 1992

Ed....,do t..b;:o t.lodiaoo

-

O _ru::sidentr:: do ·ll:mc:o f'i:a.tir.r~..J .crc- Oc-'-C'rnohi ..
u.rnlo l·.t.c.,IJóuUc o c:. Stoo...i.:IJ - B!..:IJJ"_-;~ ho us.o ~u .atn-

Rio d: Janeiro, 30 de nur;o de 1992

1'1csitúr.u

Sext3-feira .10 .5.8).7

~- .--,~

\--...-, ";"':-·

~--·

,..,

-~

... --=

RE:SOL\'E:
Desi,gr&ar Lidnio Vcla"'CC JCmior. Oíi:cioi dAS: Dh-i<>&s Opc:r.~cionais 4 c.6 ~, Bl"DES.Paiticip>ções·s ..... ~
- BNDESPAR, rara >ul:-stituu o DinolDr Sér;::io Zc:ildron, no p::ríodo de 6 • 12.3.92.

·, Rio de J >.n~iro. 6 <lo nun; o di: i 99 2
F..du3tdo Ma1co

''

~l~KJ~~~

r~~~i.dcnu.

Portaria n!:> 21/92'
O PJc:.sidemc: do Banco Ka:ioró.f -dr"' t:5c:s.cn .. o1~·i
.mcnlo E.conõmico c: Social - BNOES. no us.o d:!S :nribuiç&::s. que lhe co:nfcr_c-_ o anizo1 7* incis-o X 1H. do bt.at~lo Social do B;!.l)CO. zrro ...-ado relo. Decreto n!" J(J.;.
de 22.4.9!,

REsÓL\'E:
Dcs.i~ar l.>.u bn. Jõ~ Dótc:.J Swi0~.- 'Di'rc:tor. d3. Âr~
d: Op:raç&-_s 1 da Aré-~-;:ia Esp::.ci.il de Fini.n;:Umcoto
lndus't.ri:a] -

Flf\:AME. para sub:sti.tuii--o Dirc:.tor Jo~

.Mauro M:.tu:a.u C~i.Tõ rla Cu'i:üu.. ni-.Ré:l.!'cião brd.inári.a da l?irçtoru do Ê~T()ES. a rc..iú.z.M-"~ o.:su data.
Rio de J ano iro, 16 d: r=rço de ~992
~

Eduardo J\1arco Modi.wo

- ~ '~

5.

II

DEMONSTRATIVO DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO
UTILIZANDO AS MESMAS CONDICÕES. RELATIVA AO
PRAZO DE AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. CARÊNCIA.
PORÉM COM JUROS DE MERCADO (15% AA>

SALDO DE
FINANCIAMENTO

A N O

I m!

!Iii!
~~~

r

I

..

!!!:~~!

JUROS

~~J~~

-

5 698

I~!J!;

~~~~ii

- r-

TOTAL

6.

AMORTIZAC;i\0

~~!J!i

~~:~~~

fíí!l
I

Julho de 1992
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HJ!-}
!!:iii

;-

!-

_,_

379.914

~J~!

!~]~~-

-i'
i

''
--

--.-~--

t

.

--- ;

1g:7H
480.969

COMPARATIVO ENTRE DESEMBOLSOS EM FUNCÃO DO FINANCIAMENTO
DO BNDES E FINANCIAMENTO A JUROS DE MERCADO
Total

de desembolso

conf:

Financiamento do BNDES:
208.419 +
Total de desembolso a taxa de mercado: 480.969 +
Total do subsídio con·cedldo:
~

d~

subsfdlos recebidos

379.91~
379.91~

588.Z33,
860.883,

272.550,
32'1.
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7.

AMORTIZAÇÃO DE JUROS + PRINCIPAL, RELATIVOS
AO FINANCIAMENTO DO BNDES. EM COMPARAÇÃO COM
A PROJEÇÃO CONSERVADORA DE DISTRIBUIÇÃO DE
DIVIDENDOS PELA COPESUL

r-

I

DIVIDENDOS
PROJETADCS

ANO

'""'"

_i993

íl"'"

3~

i

s:>

~Q9~

!

.c 9QA
"9"17

I

i99R

'"""
J ?010•?20~·1
')(J)Q.·...,

A9

I

~

:::n·
9:::

I
PPE

DIVIDENDO
PPE

i
I

10.0
;o R

'
!
I

i

''él

R

?~

~

r-"??.:7:-:t

~R

~ ~-=--:

!

:'19

..-.-ço

-~..,

.. R

~r.

~z

~1

14(.)
1 _,.,

4o7•

'

l

~40

I

""'

'"')(.lj04

!

~

I

"'~

I 1.463,0

i

i

40

II 420.0

,_

I

.I

9--4-R

-;-

+'' A~O~TIZACÃV PAGAMENTO '~ DESEMBOLSO
REAL (2)
EFEITO FISCAL'' PRI~~IPAL DE JUROS
'

"'

~·~.

-:-

:'=l:.J.
~·r-:.,

"
4

~:c;·.

f.·,

~

~

~

9

4~· ..
â4

'

"r;, .?.,
97.,9

i

I

o

';J! --

7

l

~

~-;;

"•"· ,,-~

r·;
I

379~9

~)

1208.4

;

~-v-.
'-~

.(
(

~

F<

":) .':: E

; (? ~

c:; 'i

"'
1
!i
)

::> ')

..., 'i

i

( ~ 9

;

~~
!
(70,4)
~

·~

= Dedutlbllldade do IR sobre encargos da dívida
(2)· =DIVIdendos+ Efeitos Fiscais menos Amortlzaçlo do Principal +
Juros.

(1)

Pelo quadro acima exposto está claro que do total
previsto
amortização do empréstimo contedrdo pelo BNDES a PPE, !Juros +
Principal) no montante de US$ ·:sss,s mi lltões,
o consórc1o somente
desemholsará·US$ 70,4 milhões, ou seJa, lJS$ 517,9 milhões, cerca de
~8~ serão pagos com recursos de caixa gerados peló prôprta ÇOPESÚL~
par~

The Conserw·a~IV€ S::e!ia~IO tests t!"i: e!.st:i!l;)\10!"1 oi é ns;:-1!.:: t:t~n e:-r.:Je:1e~ raw rr.:!!:nal c~st.ln tn:s.s::er,ano. naontha :S related 10. i.2 ~1mes Sre!"lt Den::')m;r~ ::~uoe oi!. Tn:!. JS
htgher than the h:stoncal ave:cge c;! CDPESUL r.a;.htha nurcr.a!>es o! le!.s than 1.0 umes
C.ren:.. tJut ref•e=:s tne current naph::-.a ou:=lnç

a~rt:t:na.:nt ~r&e:a~a

b\o'

th~

~

J

:::; .. V.~
..

"

'.::.:

r-:: ·'

. ('I

':lR__

.,.._

-; ·•

•'

".. -Âcn

I

ç·- 'í'

.· :;· .-·
r

ll ~-, - _,:: .

517,.9

....
I"

..., '

·":-; s:·"--~'

.-.""

:::--::.-.8

-

·--~-

:<

"::, -·~

'"?fi.

A.(.;

·'

...

_, ·'

,.

..:L~

<

_

'::·.:..

:--;~

1

' I ~ '

i

' - ",,

~··

:'=!"""-

~+'';.?

_, I
"_, I

.,

i

-,

'),

r

I
I DIVIDENDO
i

•!

~--

''

1

(!)

, ' .A" .
' - . .fl
1'
.(

?

i

"'-00":::

TOTAk

iI

"4 4

1.~·:-:::

4 0:·

I EFEITO
FISCAL

SJC1Ye.mrr•en:.

•'~
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
SeCretário.
É lido o seguinte

1~

REQUERIMENTO N• 504, DE 1992
Requeiro, nos temias dó artigo 210-do Regimento Interno
do Senado Federal, a transcrição nos Anais do Senado Federal, da matéria publicada no jornal Correio Br_a_ziliense, do
dia 09 de julho do corrente ano, página n" 3, sob o título
"Uma Carta Sentida a Um Presidente Imperador" -coluna
Visto, Lido e Ouvido, do Jornalista Ari CUnha, conforme
--cópia em anexo.
Sala das Sessões, 9 de julho de 1992.-- Senªdor ,Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De acordo
com o art. 210 do Regiiriento, o requeriffieiúo Jido será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos_ pé-lo Sr.
19 Secretário.
São lidos os seguintes_
REQUERIMENTO N• SOS, DE 1992.
Requeremos, com fundamento no art. 336,-"alíriea "c",
do Regimento Intemo,-urgência para o ofíciO ·~s" n9 17, de
1992 (of. PRESI-9211005, de 24-6-92, "submetendo ao Senado
Federal pedido formulado pela Prefeitura da cidade do Rio_.
de Janeiro, no sentido_ de que seja autOrizada a emiiisão e
colocaç-ão no mercado de Letras Financeiras do Tesouro Municipal- LFfM-Rio, destinadas ao giro de 18.510.000 LFfMRio, vencíVeis-nO 29-semestre de 1992".
Sala das Sessões, 9 de julho de 1992. -Maurício Corrêa
- Marco Maciel - Ney Maranhão - Esperidião Amín José Eduardo - Mansueto de Lavor.

Julho de 1992 ·
.. ---·- -···

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- (PSDB - BA. Para
questão de ordem. Sem re'ii~â9 _fio _orador) -_Sr. Presidente,
eu deveria, talvez, aguardar que entrasse em discussão essa
matéria do item I da pauta de_ hoje, mas como somente agora
pudemos iniciar_ a Ordem'-ao _Di~ e Uma outra--obrigação me
leva a sai{ do ple-ti.ãfiõ; goSfaiia "de Obter uma informação
da Mesa, tendo em vista que houve uma tentativa de colocar
essa matéri,a no regime de _urgência b, numa sessão anterior
_ - não me recordo bem se foi na quarta ou quirita-feirã. da
semana passada - e com a retirada de suas assinaturas não_
foi possível encaminhá-la dentro daquela sistemática. Mas
hoUve uin peido para enviar o projeto -ã Comissão de Relações
Exteriores e DefeSa Nacional, porque consideraram, alguns
Senadores, aqui presentes nõ m-omento, que se a matéria
dizia respeito ao Ministério das :Relações Ext.e:riores,-não era
possível que a Corrllssão específica não viesse a to~ar conhecimento dela.
Não sei se realmente foi feito esse encaminhamento porque, pelo menos aqui no-despacho, no avulso que temos diz
apenas ...
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A Presi- dêfl::~ia esclarece ao"Senador Jutahy Magalhães querealmente
o Senad~r Ronan.Tito requereu, nos t~rmos ·re_giín:entais que
fosse ouvida a Comis_são de ~elações_ Exteriores. e Defesa
Nacional._ Como a matéria se encontra_em regime dé urgência,
a Comissão de Relações Exteriores Sei"ã oUvida realmente
nesta sessão.
O Sr. J utaby Magalhães- Mas, na época, ela não estava
em regime de urgência, porque havia um pedido com 54 assinaturas que, com a retirada de duas, deixou de ter efeito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneviâes)- Realmente,
naquela ocasião, O requerimento deixou de ser apreciãdo pela
retirada a_e assinaturas. No próprio instante em que-se reabilitou o requerimento com o atingimenfO dos 54 Senadores
-que o subscreveram, retornou o caráter de urgência para essa
matéria. E somente agora o requerimento será lido pelo Sr.
19 Secretário.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Então, quer dizer que
esta matÇria está em regime ·de urgência b?
REQUERIMENTO N• 506, DE 1992
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A urgência
Requeremos urgência, nos termos I) O art. 336, alínea "c",
do Regim,ento Interno, para a Mensagem n9 238, de 1992 é a c.
(n'239192, na origem), pela qual o Sr. Presidente da República
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com 54 assinaturas
propõe ao Senado Federal seja autorizada a República Federa- seria a urgência b.
tiva do Brasil a ultimar contratação de operação. de crédito
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Naquele priexterno, no valor de até US$126,000,000.00, junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desen"Volvimento- BIRD meiro momento, a urgêncFi seria com 54 assiiJ.aturas, a b;
(Banco Mundial), destinado ao financ1ariiento _do Projeto de _ -mas diante da_ retirada de assinatu~as e tendo. em vista a ponderaçãcr que foi feita pelos Senadores Nelson CarneirO e Ronan_
Descentralização do Transporte Ferroviário Metropolitano no
Estado de São Paulo, a cargo da Companhia Brasileira de _ Tito, os Líderes entenderam de favorecer o projeto com o
rito regimental da alínea c, o que- efetivamente ocorreu
Trens Urbanos- CBTU.
_ .
.
Sala das Sessões, 9 de julho de 1992. - Marco Maciel
O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, a mi'
- Maurício Corrêa - Ney Maranhão - Esperidião Amio
nha questão de ordem é para solicitar a V. E~ que em conver- José Eduardo- Mansueto de Lavor.
sas, entendimentos com as Lideranças desta Casa, procuras-se
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os.requeri- estabelecer uma pauta- sei que V. Ex11- teve hoje Uma reuniãõ
mentos lidos serão votados após a Otde_m do Dia, nos termo:" --'-pois já estamos começando a estabelecer pautas em regime
·
de urgência.
do art. 340, I, do Regimento Interno.
São Vários os pedidos de urgência que estão sendo feitos:
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra .
SãO maté_rias que -nos chegam aqui hoje e temos que votar
para questão de ordem.
em urgência c, que e a melhor_ das hipóteses para o Senado,
ter 48 ho(_as para tomar conhecimento da matéria, ou-Urgência
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
b, quándo se consegue atingir 54 assinaturas.
a palavra a V. Ex~.

Julho de 1992
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Hoje iremos vqtar a urgência c para a isonomiâ; qUe
foi votada hoje na -câmara. Então, já vamos ser chamados
a votar um pedido de urgência c para o proJelO de isonomia;

- J únia Marise - Louremberg Nunes Rocha - Magno Bacelar - Meira Filho .....,.... Ney Maranhão - Raimundo Lyra ~
Ronan Tito.

e outros projetas já estão pedindo também urgência. Se vamos

sempre continuar aqui a ser cari_mbad,ores do que é votado
na Câmara, tudo bem; se esse é.o nosso papel, ótimo, vamos
exercer esse_ papel de cartório; maS rlão iremos sei' Urna ·c_asa

revisora a examinar os projetas. A isonomia é ·uma matéria
sobre a qual deveríamos nos debruçar um pouco·para vermos
como devemos votar.
É um pedido, é um apelo que faço a V. Ex•· pára que
não continuemos aqui votando, como estamos· fazendo. até
hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ...,-Nobre Senador Jutahy Magalhães, V. Ex• sempre foi um propugnador
da tramitação das matérias nesta Casa sem que· sé CSli.ólraísse
a prerrogativa das comissões no exame de todas essas proposições submetidas a esta Casa. Mas na tradição da postura
absolutamente correta que V. Ex~ assumiu, entendíamos que
a restrição inflexível de V. Ex~ se: relacionava à alínea b~
aquela exatamente das 54 asSinaturas. No pr6prio instante
em que se transferia para a alínea c, pela qual, pelo menos
durante cinco dias - neste caso específico, terfamos sexta,
sábado, domingo, segunda e terça - analisaríamos essa proposição, pensei que haVeiia aquieséênCia~ ou aSséntiffientO
de V. Ex• Era a interpn.!t3ção da Casa, e seria ideal,"realmente,
que nós pudéssemos fazer essa proposição -" e todas ela.s
-tramitar até 31 de julho nas comissões, e garantir o exame
de toda a pauta da convocação extraordinária sem nenhuma
restrição.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, permita-me apenas fazer uma ponderação. Não sou eu, no caso
a ~brir mão desta ou daquela forma. Sou um voto_ apenas
entre 81 Senadores. Agora, sugiro às Lideranças que entrem
em entendimento com os presidentes das coinissões, iriclusive,
para que elas, pelo menos, se manifestem, para vófãtrrios
aqui com um parecer emitido por alguém de uma comissão
que teve tempo de estudar e de ter o seu parecer debatido
na comissão. Que haja esse entendimento, para qu~·possamos
votar com conhecimento de causa. Perdoem-me O$ Srs. Senadores, mas com o que está -aqui não dá para votar t3i matériã.
Há alguns anos era impOrtante termos a:penas a Secretaria
Geral do Ministério das Relações Exteriores~_ Depois, decidiu-se mudar e transformar em três secretarias. Agora Volta-se
ao que era antigamente. Por quê?
·
Ninguém discUte a questão, ninguém quer saber, ninguértf
quer tomar conhecimento.
Não concordo_ com. tal procedimento. Se a ffiaiérla·ro~se
para a Comissão de Relações Exteriores, que é a cómissão
especializada nessas questões, teríamos o seu aval, e votarfamos aqui a favor dessa matéria com conhecimento da m_esma.
Não sou contra votar:se em rito b, c. Creio que 0 Senado
é que deveria examinar essa: questão; não eu. O -meu pontó
de vista é pessoal, voto de acordo _cotn a .minha consciência. _
Agora, faço um apelo para que os Senadores, especiãimente os Líderes e os presidentes das comissões entrem n..um
entendiminto com relação a essa questão.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES;
Albano Franco- Alfredo Campos- AluiziO Bezerra
- Amazonino Mendes- Áureo Mello- Carlos De"Carli
- Darcy Ribeiro -Eduardo Suplicy - Fernan~o Henrique
Cardoso- Flaviano Melo- Hydekel FreitaS- João Calmon

~·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) o pe·rfodo destinado ao Expediente.
_-~Presentes na Casa 69 Srs ..Senadores.
Passa-se à

Esgotado

ORDEM DO DIA
Item l:.

_

1

_ ·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~ 60, DE 1992
(Em regime de urgência,' nos- temroS dO ar"t. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em. turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n~6Q, de 1992 (n~2.341191, na CaSa de origem),
de iniciativa dó p·residente di_ Rep~blica, que altera
a estrutura do Ministério da Relações Exteriores, e
dá outras providências (Dependendo de parecer).
Designo o nobre Senador Francisco Rollemberg para proíefir.parécei-sábre-a matéria
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
1.:.... Relatório
Vem ao nosso exame o Projeto-de Lei supra, que "altera
a estrutura do Ministério das Relações Exte.riores, e=dá ou~ras
proVidências". O cifado projeto de lei, iriiCiillmente sob n9
2.341, de 1991, encaminhado pela Mensagem n9 700, de
29-11-91, do senhor Presidente da República aos Membros
do Congresso Nacional, sofreu proposta de alteração (Mensagem n~ 214, de 10 de junho de 1992), oriunda daquela alta
fonte original. Segundo a Exposição de motivos n~- 209/92/G
- MRE, do Minis"tro dé E.sfado das Relações Exteriores,
a proposta de alteração objetiva, com pê-quarts modificações,
"melhor qualificar os cargos propostOs, bem como pormenofi.zar a descrição da Secretaria-Geral das Relações Exteriores''.
2. Quando _clª_S!la regu~amentar tramitação pela Câmara dos
Deputados, a matéria foi aprovã.da por suas diversas cOmissões
técnicas, assim côino aprovada foi a sua Redação Final, em
23-6-92. Isto posto, o piojeto de lei chega a este Senado Federal_(fls. 43).
n _ Voto do Relator
3. O Projeto iniCial do Poder Executivo introduzia na·estrutura básica do Ministério das Relações Exteriores algumas·
alterações à situação _vigente, com a nota especial para o seu
art. 2~. onde são criados os cargos de: Secretário~Geral das
Relações Exteriores (cargo de natUreza especial) e os de SubseCretário-Geral de Assuntos Políticos (DAS-101.6), de Sobsecretário-Geral de Assusntos Económícos (DA.S-101.6), de
Subsecretário-Geral de Integração, Promoção Comercial e
Cooperação (DAS-101..6), de Subsecretário-Geral do Serviço
Exterior (DAS-101.6), de Inspetor-Geral do Serviço Exterior
(DAS-101.5), e de Secretário de Controle_ Interno
(DAS-101.5).
4. Na Proposta de alteração, o Senhor Presidente da RepUblica ·houve por bem dar nova redação aos dispositivos da
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lei artteriór; já-'Cit;âda. Efetívamente, o nOvo tixtO visa- noni.inar, com· espetificidade própria, os novos cargos- propostos.
-Quanto ao cargo de Secretário-Geral das- Relações EXte_riores,
.a·sua importância ~_.substituto legal do Ministro de Estado

-·:,-estava a reque'rer maior detalhamento em relação às
condições exigidas para a ocupação do posto.

-5: ·

Por derradeiro·, Chamamos a atenção para o expoSto
hb.art. 2~ da Redação Final do projeto de lei em causa, quanto
•à quantificação do vencimento do cargo de natureza especial
·de Secretário-Geral das Relações Exteriores. Não é de boa
norma, pernüssa venia, tal indicação, póis, a cada alteração
-de valor do citado·vericimento; corresponderá, rigorosamente
por lei, (o gripo é nosso), nova iádicação de valor, o:que
trará óbvios percalços à espécie cogitada.
Feitas essas-breves considerações; ·o nosso voto é pela
aprovação da presente matéria.
. O SR: PRESÍDENTI!; (Mauro Bl:l)~Xides) cônclui.faVoraVeime~ú~'à matéria.·-·~··;'

O parecer

SoQre a m~s_a,_p?querimento que· será lido pelo Sr. 19
Secretário. '·' ·' "·-- ·
· ·· ~
É lid~-~ ~P,-~ov~do o s~gu,~n_te_:.
REQUERIMENTO N• 507, DE 1992
RequeirO; nos termos regimerit_àis;___Seja ouvida aCRE
sobre o PLC n• 60; de 1992.
Sala das Sessões, 2 de junho de 1992.- Ronan Tito
O SR. PRESiDENTE (Mauro ile~evides) - Áprovado
o requerimeTitó.' ·
Estando am11-~éria em regime de urgência, concedo a
palavra ao nobre Senador Ronaldo _Aràgão, para proferir o
parecer da Comissão de Relações Exteriores.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para proferir parecer.) -SL·Presidente. Srs. Senadores, pelo exposto
pelo Relator Francisco.Rollemberg, somos favçráveis.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Parecer
do nobre Senador Ronaldo Aragão conclui favoravelmente.
Completada, portanto, a instrução da matéria, vamos
passar à discUsSãó_do projeto, em turno único.
O Sr. Cid .Saboia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra para dicutir o projeto.
- c·

O SR. PRESIDENTE- (Mauro Benevides)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia·de Ca:rv~l_'h ......
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - (PMDB -CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é inegável que depois da mudança da estrutura
da Presidência da República, através de medida provisória
que foi transformada em lei, se tornou necessária uma adaptação do Ministério das Relações Exteriores às novas circunstâncias administrativas do País.
Mas quero dizer que o presente Projeto de Lei da Câm&-a
n9 60, de 1992, contém um considerável aumento de despesas
no âmbito daquele Ministério, porque as criações são maiores
que as extinções.
Aqui no Congresso nacional há uma mania de identificarmos "trens da alegria", inclusive, no caso da Advocacia
da União falava-se que existia no País 42 mil assistentes jUrídicos, quando, na verdade, existem pouco mais de 400; há essa
defesa intransigente do Erário em determinados momentos.
Eptão não qi.ú::fõ deixar que o projeto chegue a- esta Casa,

que os pare<::eres sejam examinados em :ctia em _que a presença
nãO é tão forte nesta ·casa, sein ~qú~ reSstiltern.õ·s qUe O"_Ç3-(>Vtiin0
Federal, que tanto apregoOu a retluçãó de des~esas~··sertlj)i-e
que nos manda aJgo sq bre suas orgallizàçOe~'_dfai
3éréSCímos, como está aqüi bem'co'nfiguiãdo· iio-caso PreSéhie.:'- -~,
Sob o ponto de vista de relações_exteriore$~-::i~~Çt:beffi,
no parecer o Senador Rõnaldo ;c\ragão e_nte_nde ql,!e ,e m;cessário adequar o· Miriistétio a uma· iriaiot·mobilldàd~; 'quiÇá
seja isso mesmo ·que está acontecendo.
No aspecto administrativO, a estrutura,- o Relator Francisco Rollemberg, no ãml?ito de outra comissão, destacou
exatamente a criação dos. cargos, mas. não tivemos·áqdi uma
análise mais demorada da estrutura propriamente dita do Ministério. Então fica aquela indagação a_tinep.te _;ãs .._peçuliaridã.des do Ministério das Relações EX.fe'riOres; poi-q'iie:ai_nda
não conhecemos aqui as outras alter~çõ~s _que qevesfein ser
-,_,_- - ~ --~- -- ~ -_ '_
apresentadas aos demais ministérios.-·
Quero dizer a V. Ex~ que este Governo_ já mudou, de
tese, muitas vezes, sobre o funcionamento _ministerial, inclusive quanto ao número de Pastas, aumenta, diminui e nãO
há um tratamento_ definitivo na_polítíca Palaciana'-q'"Uáiúü" à
estrutura dos ministérios. Quero dizer_ a,_ y .. :Ex' que' estranho
o acréscimo de .despesa, muito embora considere_ r<}z,oável
a existência de um gabinete, de um cerin;10nial, de ·uni_'! ·inspe~
toria-geral de serviço- exterior, de órgãos setoriais, como a
_ S~~re~ariade Controle Interno, a Consultoria- Jurídica, órgãos
eSpecíficos que aqui também estão_assinalados, mas que fique
bem claro que estranho o acréscimo de despesas numa época
em que cassam~s bruxas e identificamo~ ''trenS ~a_,a!egria".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
a discussão.

c;om

O Sr. Garibaldi Alves
palavra, para discutir.

Filh~

-

Sr_. Presidente, peço a

O SR. PRESIDENTE (Mauro Ílenevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Garibaldi AlVes Filho.
O SR. GARIBALDl ALVES FILHO (PMDB -RN. Para
discutir. Seni revisão do ó~ád-or.) ___:_Sr.Pr!!sidente, Srs._Senadores, não vou ent:rar no mérito- da matéria; voU:·, ·a·penas
tr:ger uffia Palavra de solidariedade aO ·q-ue-roi ditO aQúf pelo
Senador Jutaby Magalhães. S. EX' fala com a voz da autorif]ade
de quem está nesta Casa há Ínuítos a_rios, e eti 'filiO cóm a
voz de quem tinha expectativa de que as matérias pudessem
ser votadas com maior aprofundamento, maior qUestionamento.
Sr. Presidente, não tivemos este ano aquele apagar das
luzes dos trabalhos legislativos, quando temos uma verdadeira
enxurrada de matérias tivemos·, pelo contrário, uma C:Onvocação extraordinária do Congresso Nadon_al para que possamos permanecer aqui durante todo o _mês de julho. Então
por que, Sr. Presidente, não ordenarmos os n_ossos trabalhos
durante o mês de jUlho, para permitir a discussão e o debate
de cada matéria de_ uma forma mais siS.tem.áticá, nials cOii.Sistente. Creio que, por exemplo, numa matéria coni.o" essa,
o Govenló nãO criaria objeções a que os debates fossem fei~os,
realizados em torno_ç!e_uJDa nova estrutura do Itamaraty.
_
Qual o receio do Governo em ver o aprofundamento
do debate em torno dessa matéria? Entretanto pede-se urgência, vota-se sem ter o ·conhedmeilto e·xato do. que se está
votando.
Realmente, Sr. Presidente, faço esse apelo, porque confio
muito em V. Ex~ Tive o privilégio de conhec_é-lo desde quando
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era deputado estadual, quando presidente da UPI -~União
Parlamentar InterestaQual. Sei que V. Ex~ é dos _que se bateJTI
pela valorização d~ _tr~l?~lh~.legisl_at_iyo, v~lpriz~ç,ão_que se
faz não apenas atrav~s das_CPI, nãq 3f!e,n;tsat_ravés do, trabalho
de fuve~tigação,: com~ tamt?ém. <;t_tt;<),'{~.-ÀQ.~~~rpe aprofundado
de cada matéria:- . -~ -.. t • ,:v - -.. .
. -~
Daí pó r que, Sr. Presidente, em homenagem ao trabalho
do Sendor Jutahy Magalhães, em _homenag~~ ao se1:1 eª-forço,
em homenagem a sua obstinação, quero !~:fazer essa palavra
de apelo também a V. Ex• de uma maneira idêntica.à abordade
por S. EX'
O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Permite-me V. Ex•
fazer apenas uma observação.
·
O SR- GARIBALDI ALVES FILHO-"' Pois.· não,nobr~
Senador.
- -_·
· ; _·- -'-" . -· ~
O "Sr. Cid Saboia de Carvalho- Quero-dizer que, com
a urgência dessa matéria, desaparece toda e quàlquer possibi~
!idade de uma informação mais minudente a respeito de cada
um desses órgãos. N,J_as, de qualquer maneira, a urgência está
consumada.
O SR.' PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em discussão. (Pausa.)
.
· _ ..
Não havendo quem peça a palavra, declaro- enc.errada
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 60, DE 1992
(N• 2-341191, na Casa de origem)
(De Inciativa do Presidente da República)
Altera a estrutura do Ministério das Relações Exteriores, e dá outras providéncias.
O Congresso Nacional decreta:
_ _ . __
Art. 1'? A estruturá básica do Ministério das Relações
Exteriores passá a ser a_ seguinte:
.
. ..
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro
de Estado:
a) Gabinete;
b) Cerimonial;
c) Inspetoria-Geral do Serviço Exterior;
II- órgãos setoriais: -a) Secretaria de Controle Interno;
b) Consultaria Jusrídica;
III- órgãos específicos:
a) Secretaria-Geral das Relações Exteriores, colllposta
de:
1. Subsecretaria-Ge_ral de ~sun_tos J;>olítico.s; .
2. Subsecretaria-Geral de Assuntos .Económicos;
3. Subsecretaria-Geral de Integração, PromoçãO- Comercial e Cooperação;
4. Subsecretaria-Geral do Serviço Exterior;
b) Instituto Rio Branco;
c) missões diplomáticas permanentes;
d) repartições consulares.. ~
Art. 2"? São criados, no Ministério das Relações Exte. IiQI.:es, o cargo ~e natureza especial de Secretário-Geral das
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Exteriores, com vencimento de Cr$2.28.8..948,54
(dpjs, milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos. e
quarenta e oito cruzei;r:ó"s e ciilqütmta e_ qUatrO centavOs) acres:.
_çLdP da r.epresentação mensal correspondente a cem por cento,
e. o~ 4e _Subsecretár,io-Geral de Assuntos PolíticOs
(DAS-101.6), de Subsecretário-Geral de Assunto$ Económicos (DAS-101.6), de Subsecretário-Geral de Integração, Promoção Comercial e Cooperação (DAS-101.6), de Subsecretário-Geral do Serviço Exteríor \DAS-101.6), de Inspetor-Geral
® .S_erviço Exterior (DAS-101..5) e de Secretáno de Controle
Interno (DAS-101.5).
·
··
§ 1'! O Secretário-Geral das Relações Exteriores será
n(H,n.eado pelo Presidente da República dentre os Ministros
de" Primeira Classe _ da Carreira de Diplomata que tenham
exercido _chefia de missão diplomática, em caráter perrilanente, __ainda _que comissionados.
§ 2'! Os Subsecretários-Gerais_ serão .nó!Ileado~ _pelo
Presidente da República dentre os MiniStros de Primeira Classe da Carreira de Diplomata.
Art. 3'! São_c:fiados, ainda, no Ministério das Relações
Exteriores, um cargo em comissão ele Chefe de _Gabinete do
Secretário'Geral das Relações Exteriores (DAS-101.5), um
de Chefe de Departamento (DAS-101.5), um cargo de Direção e Assessoramento Superiores (DAS-101.5), quatro de
Chefe de Gabinete de Subsecretário-Geral (DAS-101.4), sete
de Assessor (DAS-102.3) e seis de Assessor (DAS-102.2).
Art. 4'! São extintos, ·no Ministério das Relações Exteriores, os cargos de natureza especial de Secretário':'Geral de
Política Exterior, de Secretário-Geral de Controle e de Secretário-Geral Executivo.
·. Art. 5<;> Esta lei entra em vigor na data de su3 publiéaÇão.
Art. 6'! Revogam-se as disposições-em coiltrãrio.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- aPresidência
esclarece ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho, que tem
realizado seguidas reuniões com as Lideranças partidárias,
no sentido de disciplinar a pauta de votação desta Casa, favore~
cendo as comissões permanentes, sem delas subtrair a prerrogativa regimental e constitucional e, examinar, num espaçO
de _tempo razoável, _todos_os projetes submetidos ao exame
de tais comissões.
-·
A-··éxcepcionalidade, porém, dessa-convocação extraoidinária:,_que Se elastecerá até 31 de julho, compele o Senado
f'ederal, sem d_esprestigiar as suas com_issões pennanentes~
a adotar, porém, um posicionamento _que Colnpátibilize o espa:.
ço reduzido da pauta de convocação extraordin_áriª com_ a
necessidade de se maniféStarem as comissões permanentes.
Realmente, é uma reclamação que a Mesa reconhece
pró-cedente e a retransmite, neste instante, aos Líderes paitidários e aos Presidentes. de Comissões, que terão por parte da
Mesa do Senado Fede_~al,_ apoio iridiscutível, permanente e
constante para que não se diminua o trabalho, que é da niaior
rel~vância, levado a efe1to pelas comissões da Ca,sa.O SR. PRESIDENTE (Mauro I!enevides) -Item2:
.

i2

-,

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 61, DE 1992
(Em regime de uigência, nos termos do 3rt. 336,
e, do Regimeilto Interno.)
__
_ Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
------ Câmara n'61, de 1992 (n•2.486192, na Casa de origem),
de iniciativa-do Presidente da República; que alterá
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os artigos 30 e 58 da Lei n' 8.2iz, de 24- de julho
de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade
Social e institui Plano de Custeio, e o artigo 41 da
Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre

Assim sendo, e tendo em vis~a que a proposição reveSte..:Se
de notória urgência e. interesse p!Jblico, opinamos pela -aprovação do Projeto de Lei da Câmani n' 51, de 1992.
·

os Planos de BenefícioS da Previdêricia Social. (Oepen-

O SR. PRESIDE)'I,TI> (Mauro Benevides) -;- O parecer
---- __
conclm pelo acolhimento do projeto.
Em discrisiãO o proje"to~ ein tUFDó úriiCo; (Pausa.)
O Sr. Cid ~~~oia cié -alrvalhÓ - Sr. Presidente, Peço
a palavra para dicutir.

dendo de parecer.)
Designo onpbre Senador Áureo
para proferif parecer sobre a matéria.
O SR. ÁUREO MELLO (PRN -AM. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·

Meuo

I - Relatório

De iniciatiVa do Poder Executivo, ·o Projeto de Lei em
epigrafe introduz alteraÇõeS if!3- Lei de Orgániz-ãÇão-e CusteiO
da Seguridade Social e na Lei de Benefícios 4a Previdência
Social, com o propósito de adequar o fluXo de reCeitas ao
cronograma de despesas do sistema preVidenciário, além de

.

. O SR •. PRESIDENTE (Mauro Benev\d.e>) · _- ~·.. ·

-ap3Iavra~V.-Ex~-··

Concedo
.

· O SR. CIJ> SABOIA DE CARVALHO (PMOB - CE:
P_ara discutir. Sl'!m revisão do oradorJ --Sr.~Pr~siderite~ Srs.
Senadores: há poucos dias", as emiSsoras de rádio~ televisão
e os jornais lançaram um_verdadei:rQ ~~rr9r.spb(e;.o,qu_e hoje
estamos aqui a eXã.fu.ínar-:·-a ameaça de puniçõe_s, etc. para
as pessoas que não- propidaTam··esses- IecólhiriieiltóS de_ que
trata o Projeto de Lei da Câmara·n9 61, de 1992.
____:
Com· efeito, aqui está consignado no que seria· o "item.
s~ do art. 30 da lei específícã, uma referênCia ao ·empregador
domé~tico onde se lê: .
· · ·
·

promover melhor distribuiçãO temporal da demanda por serviço prestado à Previdência Social pela rede bancária.
O Projeto, que teve ·o Sei.deór ampliado em decorrência
de SubstitutiVo da Comrssaó- de Seguridade ~ocial e Família
da Câmara dos Deputados, estabelece, em síntese, as-Seguin"O empre-gador doméstico está obrigado a arrecates modificaÇõeS- rias- normas de arrecadação de contribuições
. "dar a contribuição do segurado ou efnpregãdO a seu
e pagamentos de benefícios previdenciários:..
serviço e a re_colhê-la, assim como a parcela a seu cargo
1) Estende do s~ dia útil, para o 15~ dia útil do mês
no prazo requerido no inciso II, deste artigo."
subseqüente àqueles a que as contribuiçõ~s se referirem o
O não re"Colhiníento dessa importância: acarretaria até
prazo para recolhimento das contribuições devidas por empregadores domésticos, aUtónomos ·e equiparados, empresários o enquadramento criminal. Isso causou um certo terror no
Brasil.
e facultativos.
Mas quero d~er, Sr. Presidente, gue pela tendência que
2) Estende do 5• dia útil para o 15• dia útil do mê;
subseqüente ao da operação éle venda ou consignação o prazo vem se manifestando, através dó -legislai:iof b!-aSíldfo; cada
para recolhimento._da contribuição incidente sobre a produção famt1ia tende a se ~ran_sforma_r funçjoil.a_lit!_~nte ~u~p.a ~_inpresa
rural pelo respectivo adquirente,- consignatário ou coOpera- com obrigações definidas e com aquela ameaça do Estado,
a respeito do empregador doméstico nessa: circunstânCia: aqui
tiva.
3) Altera a redação do§ 4' do art. 41 da Lei n' 8.213191 preceituada. Quero- dizer que esses exageros levarão, sem
para suprimir a possibilidade de o Conselho Naci9nal de Previ- _ dúvida, _a enfraquecer o mercado de empregos para a domésdência Social reduzir o prazo para pagamento de benefícios. , tica. TantO Já sê"-fez éin defes-a dos direítos· da doméstica
4) Confere competênCia ao Conselho Nacional de Previ- que temos a impressão de que não" há necessidade-de-novas
dência Social para, em caso de comprovada inviabilidade ope- coações, de muito poder coercitivo, sobre- a dánã;-de-casa,
racional e financeira do INSS, autorizar, em caráter excep- sobre.a senhora mãe de família, que, na verdade, é a pessoa
cional, qUe o pagamento de novos benefícios cOncedidos a responsável por esses recolhimento_s.
O Brasil vive uma grande e_ra de desemprego. Aqui, tem
partir de agosto deste ano seja efetuado dO 11~ ao 12'-' dia
útil do mês seguinte ao de sua competência, retornando-se Sido muito fãcil constatar-se o de~emprego nas mais diversas
à regra geral, de pagamento até o" 10~ dia útil, tão logo sejam áreas. Essa problemática poderá atingir algumas famüia:s brasileiras, por não terem aptidão finap.ceira para a utilização -dos
superadas as dificuldades.
O projeto introduz, ainda, novo parágrafo ao art. 58 serviços do empr~gado doméstico. Outras- pessoas acharão
da Lei de Custeio com o propósito de facultar aos Estados, mais cómodo outros tipos de serviço que propriamente ter
ao Distrito Federal e aos municípios o parcelamento dos débi- um empregado doméstico. Assim é possível que, com tantas
tos mantidos com_ a Seguridade Social referentes às contri- disposições a respeito do empregado doméstico, ten:r:linefnos
buições previdenciárias descontadas de seus servidores até por uma inviabilização desse tipo de trabalho no País. Pare30 de junho de 1992. A norma proposfa estabelece exceção ce-me, segundo li nos jornais, que a crise já chega a esse
à regra geral contida no § 1~ do art. 38 da me_s_ma l~i~ que setor, e isso afeta também a economia, uma pequena afetação
veda o parcelamento de débitos originários de contribuições maS que, D.a verdade, acontece ..
Por isso, Sr. Presidente, nessa manifestação, quero apoiar
descontados dos trabalhadores.
todas ·as reivindicações e conquistas das empregadas domésII - Voto do Relator
ticas, mas não quero concordar com o exagero estatal, que
Trata-se, como se vê-, de proposição que pretende aprimoM faz dessa aquisição de direitos_ uma ameaça à estabilidade
rar os critérios de arrecadação_ e pagamentos no âmbito da da família brasileira.
Previdência Social, de modo a propiCiar melhores condições
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
_
__
_
de gestão do,sistema, ·com reflexos tanro·no equilíbrio econó- ~m discussão_. (P.ausa.)
miCO-financeiro como nas condições de atendim.ento dos conM
N:ão haveJ?-9-0 qu~m peça a palavra~ encerro a discusSão.
Em votação.
tribuintes e benefícios da Previdência.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o próJétO aproVado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 61, DE 1992
(n• 2.486/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Altera os arts. 30 e 58 da Lei n• 8.212, de 24 de
julho de 1991,·que dispõe sobre a organização da Seguri-

dade Social e institui Plano de Custeio, e o art. 41 da
Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991, que disPõe sobre
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§ 5<:> Em caso de comprovada inviabilidade operacional
e fmanceiro do Instituto Nacional de Seguro Social, o Conselho Nacional de Previdência Social poderá autorizar, em cará~
ter excepcional, que o pagamento dos benefícios de prestação
continUada concedidos a partir de 1"' de agosto de 1992 seja
efetuado do 11• (décimo primeiro) ao 12• (décimo segundo)
di_~ útil do mês seguinte ao de sua competência, retornando-se
à regra geral, disposta no§ 49 deste artigo, tão logo superadas
as dificuldades:

............. ' ..................................... ·························· .. .
"
Art. 59 Esta lei entra em vigor lia data de sua pübli·
cação.
Art. 6"' Revogam~se as·disposiç6es em coritr-ário.-

os Planos de Benefícios da Previdência Social.

o Cõ:ngresso Nacional decreta:
Art. 1• Os incisos II, II!"e V do art. 30 da Lei n• 8.212,
de 24 de julho de 1991, passam a vigorar c.om a seguinte
redação:
"Art. 30. .......... ----------------- ..· -- --·· -- ..··-. .., ________ _,_,,..
-- _

-.---~-

...... ii:::.::~~ -~g~;;d~~ •t;~-b~-IÍ~~d~;~~~iô~~~;; ~ ~-q~·ip~;;ct~;~-:
empresário e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição até o 15• (décimo quiritoj dia útil do mês seguinte
àquele a que as contribuições se r~ierire:m;
III - o adquirente, o consi~atáiió ou- a cooperativa são
obrigados a recolher a contribuição de· que trata o art. 25
desta lei até o 15' (décimo quinto) dia útil do mês subseqüente
ao da operação de venda ou consignação da produção;

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) -Passa-se à
votação do Requerimento n• 506/92, de· urgéncia, lido no Expediente, para a Mensagem n9 238/92.
Em votação. -· , ·
___ .
_
···----~gs~-~~s~ SenadOre~ que o ~provam_queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
·
' APrOvado.
_
· - -- ~ · ~- - _ Aprovado o requerimento; a matérià à. que se refere figu:w
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária sUbse~
qüente.
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Passa,_se à
votação do RequeriMento n 9 505/92, de urgência, fi-do rio Expediente, para o Ofício S17/92.
1.;.ll,l votação.
······:;;:::_·~--~~-p~~g~d~"doméstico ;;t;~b;ig;do a--~d-;~·
OS Srs. Senadores ·qu-e o aprovam qüeifam permanecer
a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a _reco:: sentados. (Pausa.)
À provado.
lhê-la, assim como a 'parcela a seu cargo, no prazo referido
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu-:.
no inciso II deste artigo;
ra_r:a. :na: _--Ord.em do_ Dia da --·segunda
ses~ã~ ordinária subse............................... ···················-····························· ciüerite.
·
· -· .-,
·
-----~

"

Art. 2• O art. 58 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de
1991, passa a vigorar aCreScido do_segu,inte parágrafo~ (êrillm-e.:
rando-se o atual parágrafo único para § ]<:>:
"Art. 58.
•••"•••••••••••••••••••••~••••••~u••••••••••••••••••r•oo•••••••o••••••~••••••••

§ 2• As contribuições descontadas até 30 de junho de
1992 dos segurados que tenham prestado serviços aos Estados,

ao Distrito Federal e aos Municípios- poderão ser objeto de
acordo ·para parcelamento em até doze meses,:' não se lhes
aplicando o disposto no § 1' do art. 38 desta lei."
• • • n o o • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • - • •

"
Art. 3• O § 4• do art. 41 da Lei n• 8.213, de 24 de
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 41.
···············-············~<;"················

..······-························

§ 4"' Os benefícios devem ser pagos do 170 (primeiro)
ao 109 (décimo) dia útil do mês seguinte ao· de sua competência,
observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento.
;;······························-················-·-···················~·········

Art. 4• O art. 41 da Lei n• 8.213, de 24 de julho de
1991, passa a vigo·rar acrescido, do Segui:ilte '§ 5~>, remunerando-se os atuais §§59 e 69-para §§ -6.,. é 7"', respectivamente:
HArt. 41.
•••••••••n•••••••••••••••••••·•~••••••••••••••••••••,••t•••••••·······~··••••••

~.-

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ão nobre SenadOr" Marco Maciel, quefalará como Líder.
'"ú SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~
desejo, na tarde de hoje, regiS'tnlr Um fá to- extreniãrn:éúte.
positivo, ocorrido às- priméiras horas deste dia, relativo ao
·
desempenho económico de nosso País.
Falarei, ·como V. Ex~s poderão facilmente depreender,
sobre O ãcordo da dívida c:orn os bancos privados, que o Governo brasileiro acaba de raljzar, na madrugada de hoje, em
Nova Iorque, depois de intensas negociações que se desenro~
laram não soment~ aqui, em -nosS-o País, ma:s, também, em
diferentes capitais de importantes países do exterior.
Sr. Presidente, devo a propósito dizer que, num ato tal vez
inédito, o Poder Executivo fez questão que ·o Senado Federal,
de modo e~pecial através de suas Lideranças e da Comissão
de Assuntos Económicos, acompanhasse de perto o desenvol~
vimento liessas negõcfações. -Portanto, o acordo que o Brasil acaba de alcançar ·com
os bancos_ credores privados sobre a dívida do setor público
de médio e longo prazos é algo que vem ao encontro do
desejo de toda a Nação.
Estamos, agora, defiriitivamente preparados para abrir
_1_1ma nova e~apa em nosso relacionamento com a comunidade
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financeira intêmacional. Trocando em miúdos, podemos dizer
que o País encerra com esse acordo o seu contecioso externo.
Como se sabe, Sr. Presidente, ao Jie empossar na PresiM-dência da República, o Presidente Fernando Collor encontrou
o Brasil inadimplente com o FMI, com juros de sua dívida
em atraso, sem o pagamento habitual do principal e também
em débito com os chamados integrantes do Clube de Paris,
ou seja, em débito, conseqüentemente, com governos de diferentes países, a maioria deles países do _chamado Primeiro
Mundo, do chamado G7.
Uma das prioridades da política económica do Goyerno
foi trabalhar no sentido de fazer com que este País se reinserisse na comunidade financeira internaciOnãl, através da solução do contencioso externo, que passava por retomar as negociações com o FMI, por renegociar sua dívida com o Clube
de Paris e renegociar e tetoinar os pãgamentos_com os bancos
privados. Foj, diga-se de fato, uma tarefa hercúlea que agora
está sendo exitosamente conclúida.
Não vou me reportar aqui, Sr. Presidente, a fatos pretéritos, de modo especial, ao acordo com o Clube de Paris,
ao acordo com o FMI, à negociação com relação aos juros
do serviço da dívida, porque todas essas matéiiãS tramitaram
aqui, pelo Congresso, foram objeto de análise pelas Comissões
técnicas, de modo especial pela Coinissão de Relações Exteriores e pela Comissão -de Assuntos Econômicos, e, afinal,
tiveram no Senado, aqui no plenário, um foro privilegiado
de discussão.
Quero me referir agora-, especific3.inen.te, à negociaÇão
que acabamos de firmar com os bancos privados. Foi uma
negociação extremamente irilportalite e eu ·nao estaria exagerando se dissesse agora, com essa negociação, que criamos
as condições indispensáveis, ou seja, superamos todos os pressupostos para que o País não somente normalize as suas relações financeiras com o exterior, mas que venha a receber,
também, investimentos estrangeirOS, algo que há muito tempo
não-ocorre em nosso País, investimentos quer-sob a forma
de capital de risco, através de empreendimentos que terão
efeitos reprodutivos, alavancando a economia e gerando empregos, mas investimentos, também, através de financiamentos de institõ.iç6es financeiraS, quer multilaterais, como é o
caso doBID e do BIRD, quer instituiçõeS fínanceiiã.S priVadas,
çomo é o caso de muitos desses p~rceiros que, confiando
1
no Bras~l, aqui apartaram recursos e realizaram empréstimos
' com agências frnanceiras estatais ou com bancos privados brasileiros.
Sr. Presidente, gostaria de iniciar minhas palavras cumprimentando o Presidente Ferrianâo Collor pelo êxito dessa negociação, e esteridendo os meus cumprimentos ao Ministro da
Economia Marcílio Marques Moreira, e, de modo esp"ecia],
aos seus auxiliares~ dentro os quais eu gostaria de destacar
o Presidente do Banco Central Francisco Gros e sua dire_toria,
nomeadit.mente o _seu Difetor de Area Externa.
O Sr. Esperidião Amin --Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. MARCO MACIEL -Com miiito prazer, ouço
o Líder do PDS, Senador Espüidião Amin.
.
'
O Sr. Esperidião Amin - Senador Marco Maciel, eu
me permito, neste aparte, registrar a minha concordância com
a diretrii do pronunciamento de V. Ex•, até aquíeiiUnciado:
Neste caso particular da negociação do principal da nossa
dívida com os baritOs particulares, com os bancos credores
internacionais, sucedendo, como V. E~, bem lembra as etapas
da negociação dos juros atrasados do Clu_be de Paris, a própria
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negociação com O FMI, portanto, sendo como é o último
grande passo desta tarefa de reinserir o Brasil no sistema
financeiro iilternacional, o que eu desejo realçar é que, efetivamente, a equipe que conduziu esta negociaÇã"6; nomeadamente o Sr. Ministro, os· negociadores_ oficiais Jóiio Dauster
e, agora, Pedro Mallan, o Presidente do Bagco Central e
a sua Diretoriã, especialmente o Diretor da Area Externa,
tiveram com a decidida participação de V. Ex - eu registro
- a sabedoria de "desermetizar", de abrir a condu_ção de
uma negociação tão difícil, emoldurada por urna série de questões de natureza ideológica, política e econômica (de grande
dificUldade). Na condução desses passos, atribuíram ao Senado Federal a importância ade_quada; as autoridades prestaram
as informações devidas, de_sorte que essa notícia não cai como
uma surpresa e nem mesmo - creio eu --,vem representar
um fato novo, mas é, sem dúvida, um passo decisivo, posto
que é o último, nessa longa e penosa trajetória de reinserir
o nosso Pafs no contexto financeiro.intirtíádOnal. De forma
que desejo, como Membró da Comissão de Assuntos Econôm.icos, tendo participado, inclusive, da discussão de todas as
etapas anteriores, tendo sido o Relator do Acordo do Clube
de Paris, tendo ajudado, especialmente ao Senador Ronan
Tito e --ao Senador Elcio Álvares, na condição de Relator
Adjunto nessas etapas anteriores,· desejo participar da sua
congratulação e dizer que, independente da análise que o
Senado terá o mister de fazer, ~m dúvida alguma, esse al)úncio_- coroou um esfoi'ço_ Sígnificitivó · dq Governo e tem que
ser recebido por todos nós, brasileiros, de boa vontade como
um atestado de que a comunidade financeira internaCional
acredita nas perspectivas do nosso País. Por isso, congratulo-me com o pronunciamento de V. Ex~ que, no eXer:dcio
da função de Líder do Governo, tem dado uma !=Ontribuição
significativa para que esse procesSo-de participação do Senado
seja efetivO.
--

0 SR. MARCO MACIEL.- Nobre Senador e Líder Esperidião Amin, quero iniciar a resposta ao aparte de V. Ex~
agrade_cendo_ as considerações que trouxe à Casa, mUitas das
quais ainda não haviam sido objeto de observação minha.
Quero, inclUsiVe, gizar, assinalar a participação dos negociador~s que, por um lapso meu, deixei de mencionar no
início do meu discurso. Quero fazer minhas as suaS palavras
quando exaltou o papel de dois dos nossos negociadores, o
Embaixador Jório Dauster, que deixou a sua tarefa recentement!=:, e do atualpegociador, Dr. Pedro Mallan, um homem
extremamente experiente, c_om larga presença e_minstituições
finance"ifas multilaterais e que, afinal, coordenou as operações
que concluíram com o acordo firmado hoje nas primeiras
horas. do dia.
~
___
_
_
Quero também dizer a V. Ex~ que concordo integralmente
com as suas observações quando diz que, pela primeira vez,
a negociação da dívida foi feita de modo mais eclético, ou
seja, sem ser uma negociação fechada. Antes, pelo contrário,
ela se desenvolveu com pleno conhecimento do Senado Federal_ que a acompanhou, através de suas lideranças, através
de sua Presidência e através, de módo especial, da Comissão
de Assuntos Económicos, da qual V. Ex• é integrante, e que
nesta Comissão teve a ocasião de relatar um desses prOjetas
que buscavam eliminar o nosso contencioso eXternO.
.
. Nob_re Senador Esperldião Amin, desejo aproveitar o
aparte de V. Er para extrair algumas considerações que brotam naturalmente do acordo que ora firmamos.
Em primeirO lugar, chamar a atenção da Casa pa~a o
fato de que com este acordo conseguimos_ reduzir substw-

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II)

Sexta-feira 10 5829

v:

cialmente o estoque da dívida. Ou seja, com este_ acordo cai
a dívida brasileira no exterior com os bancos privaâos, que

cumprir o que está estabelecido na negociação-. Sabe
Erque a preocupação de todos os brasileiros com o problema
da dívida externa é muito grande; vivemos permanentemente
sobressaltados diante dos e-feitoS que a dívida externa tem
não· apenas sobre a nosSa eConoiniã.;-inas também no nosso
dia-a-dia. E, quando se fala em dívida externa, recordamo~
aquela frase do Presidente Tancredo Neves: "Que se pague
a dívída externa, mas não com o ·sangue e o suor do povo
brasileiro''. Pergunto a V. E/ê' qual será, realmente, a entrada
de capital que o Governo brasileiro fará este a: no· ·com relação
a este acordo?

era algo de aproxim_adamente: l;.JS$50 bilhões. Esta dív_ida deve

cair, de acordo com cláusulas -.inclusive çio chamado Plano
Brady - que vão nos assegurar uma redução em torno de
35% do principal. Não podemos deixar de reconhecer, é uma
redução significativa; o que vai, Conseqüentemente, criar con~
dições para que possamos pagá-la sem atropelos. sem maiOres
dificuldades.
Em segundo _Lugar, situar também outra questão importante que diz respeito ao fato de que a negociação-foi"feTta
em condições que de alguma forma beneficiaram otitfõs países
da América Latina como a Venezuela, a Argentina e o México.
Negociações que nos permitem alongar esse perfil da dívida,
dilatando-a para um período de aproximadamente 30 anos.
Conseqüentemente, isso nos dará margem para que o País
possa acumular energias e aplicar recursos de sua poupança
na solução de agudos e graves problemas inter~os, nomeadamente aqueleS de natureza social. ·
Por outro lado, e não menos importante~ gOstaria também
de destacar_ algo que foi talvez peculair à negociação da dívida
brasileira. Algo que não teve~ talve~ semelhança com nenhUma das outras_ negociações feitas pelos bancos privados com
-- ·
países latino-americanos.
É aquela que diz respeito ao problema de taxas de juros.
Praticamente, fixamos o acordo, garantindo que as taxas de
juros não serão modificadas. Ou seja, as taxas de juros s_erão
inamovíveis, o que nos livrará das oscilações do_mercado financeiro internacional e garantirá ao Brasil, sobretudo no momento em que_estamos coro_taxas de juros internaciomiis rela~
tivamente baixas, nos dará a garantia de que o nosso principal
não será onerado corp o crescimento de taxas de juros, não
__
venha a se tornar uma bola de neve.
Ademais, nobre Senador Esperidião Amin, gõstaria de
dizer a V. Ex~ que este acordo vai_permitir fazer com que
-aqui talvez a coisa mais íippóifatlte que Vejo nesta negociaçãO - o País possa voltar a receber investimentos estrangeiros. Saímos, podemos dizer, de uma longa quarentena.
Durante anos - podemos dizer décadas.. quase - o Brasil
não vê reingressar cãpitais de risco; quer para empreendi~
mentos de caráter reprodutivo, que vêm, inclusive, a enriquecer o capital social da_Nação; quer investimentos feitos_ através
de financi3meiltos de bancos privados que, de alguma forma,
ajudam a alavancar a economia brasileira.
E tudo isso fará cQnique, eritão, com a entrada de cUnheiro novo quer de forma direta através de capitais de risco
- porque a confiança se restaurou -no País, -com os a~ordos
do FMI, com o Clube de Paris agorã cOm os bancos privados
-quer de forma indireta através dos bancos muitoS dos quais
foram __ objeto desta negodáç-âü"- concluída_ exitosamente em
Nova Iorque.
O Sr. Garibaldi Alves Filho -Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. MARCO MACIEL - Ouço cm;n prazer ú nobre
Seriador Gàtibaldi Alves.

O SR. MARCOMACIEL- Nobre Senador Garíbaldi
Alves, antes de responder o aparte da V. EX\ q·ue é um
Senador atuante e sempre presente na discussão dos grandes
temas nacionais, gostaria de dizer a V. Ex• que, diferentemente de outros acordos concluídos pelo País, este nos permite
vislumbrar, pela primeira vez, uma- Solução definitiva para
o problema do endividamento.
Isso se dá, de um lado, porque o País amadureceu em
sua convivência com a questão da dívida. O acordo que hoje
se conclui é parte integralmente de um programa amplo de
estabilização económica. Leio:
"Respeita, estritamente, as limitações da capacidade de pagamento num contexto de restrições fiscais
e está em_ consonância com as demais metas e_conô~
micas.''
Respondendo concretamente a V. Ex•, posso dizer que
o desembolso dar-se-á em condições ta_i~ que serão compatíveis
Com a nossa capacidade.
É lógico que nãO há um acordo; existem acordos. O Brasil
ofereceu um leque ou - para usar uma expressão que a imprensa já assim Cunhou - uril -menu. Um varido menu de
propostas, e, naturalmente, os bancos vão fazer suas opções.
Mas calculo que o desembolso total poderá ficar em tomo
de US$1,6 bilhão. Poderá ir um ·pouco mais além, mas não
ultrapassará, em curtó prazo, a cerca de US$3 bilhões, em
hipótese alguma.
É algo extremamente compatível com a capacidade de
gasto e endividam-ento de nosso País. E diria mais: é extrema.:.
mente vantajoso ·se considerarmos que, no atual momento,
as reservas cambiais brasileiras estão extremamente elevadas,
que nos garantirá fazer esse pagamento sem que isso venha
a ·comprometer qualquer meta macroeconómica fimada corr
o FMI.
O Sr. Ronan Tito-:- Permite-me V. E:Xf urii ã.part~?
.. O SR- MARCO MACIEL- Nobre Senador Ronan Tito,
concedo o aparte a V. Ex~, que foi, inclusive, o Relator da
negociação dos juros relativos ao principal da dívida cujo
aCordo agora está sendo concluído. V. Ex~ acompanhou tão
de perto essas negociações que o Brasil manteve, algumasvezes até cedeu a s~a residência para reuniões destinadas_
à questão da díviçla, de forma mais global, e sempre participoud~s- nossas r~uniQes aqui no Senado_, quer nos assuntos econô':.
micos, quer nas reuniõe$ de lideranças, voltadas para o esclareO Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador_Marco Maciel,
cimento dessa questão. Ouço, portanto, V. Ex•
é_ urri fato realmente auspicí6S6 este que está_ sendo cOmUnicado à Casa por V. Ex• V. Ex~ já ofereceu váriaS iiiiõi'iliâÇõés O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Marco Maciel, Líder
do Governo; V. Ex~ ãbcirda "uni tema de transcendental impora respeito das condições que nortearam o acordo feitO pelo
tância para a economia brasileira, que é a questão do acordo
Governo brasileiro com os bancos privados, acordo em torno
final do estoque da dívida com os bancos particulares. E V.
da dívida externa. Mas subexiste da minha parte uma intertOgação: é a de saber-qual, realmente, vai ser o a porte de recur- Ex~ enaltece, com muita justeza, o desempenho dos nossos
sos que o Governo brasileiro vai promove·r-este----ano para - negociadores, primeiro do -Embaíxador JQriQ Dauster que!
o
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sem dúvida nenhuma, foi um grande negociador que trabalhou, não só na frente da que_stão da inadimplêncla dos juros,
que foi a primeira negociação - tivé a honra de ter sido
Relator dessa parte - mas também do Dr. Pedro Malan,
um dos assessores mais qualificados da burocracia brasileira,
Diretor do Banco Interamericano, foi Diretor-do Banco Mundial e, portanto, é um homem com grande capacidade para
fazer essa negociação.: Mas queria voltar um pouco no tempo,
e queria, agora, neste momento em que tódos estamos alegres
com a notícia, embora ainda não tenhamos tido a oportunidade de verificar os contratos finais para -negOciação, lembrar um pouco da Constituição de 88, que estaf!J.pou, no Seu
art. 2'?, que é privativa_ do Senado Federal a aprovação final
da dívida. Quero lembrar uma figura que nãooeSfá-aqui-p'resente e que, na época; foi" Chamado de "criador de casos~·.
em duas frentes.:. primeiro, na Constituinte, qUando dizia que
o Congresso Nacional, através do Senado Federal, tinha que
estudar a questão do endividamento, tinha- qUe haver u:ffia
auditagem dessa dívida, e mais, para que verdadeiramente
reconhecêssemos qualquer dívida, o Senado_ teria que aprovar
os termos. Era o Senador Severo_ Gomes; que, depois de
muita luta, conseguiu acrescer os termos, no art. 52, '"'é priva.:.tivo do_ Senado". Mas S. Ex~ parou aí. Mais tarde, urdiu
uma idéia: "só poderemos fazer um acordo ~ e isso já foi
na Resolução _n? 56 - em conformidade coni a possibilidade
de pagamento, do desembolso do BraSil". Isso serviu de chacota nas primeiras neg0ciaç6eS. A Banca Inte_rnacional dizia:
-"O que temos com a capacidade de pagamento do Brasil?
Quem deve tem que pagar". Isso ouvimos diversas vezes.
E os negociadores, o próprio Embaixador Jório b.iuster disse
que a Banca Internacional não aceitava, de maneira nenhuma,
essa imposição do Brasil, e o Senador Severo_ Gomes, obstinado, patriota da melhor fibra, dizia: -"Não podemos mais
cair nesse ridículo de fazermos composições e ·maís compo-sições e nunca as honrarmos". _Então, estabelecemos uma forma da qual participou V. Ex~, o Senador Fernando Henrique Cardoso, Jório Dauster, no meu gabinete, quando Líder
do PMD B, e fizemoS- essa exigência de que só -poderíamOs
aprovar no Senado Federal quando, verdadeiramente, o desembolso fosse compatíVel com as· nossas_ reservas. Senador
Marco Maciel- é preciso reafirmar isSo - sõpOâemos proceder à aprovação se respeitada urna reserva cambial que permita a este País fazer as suas importações estimadas em três
meses, sem tocar nas reservas, sem que cheguem àquele nível
crítico. E também estabelecemos uma regra de fluxo de caixa,
de cash flow, de tal maneira que as importaÇõeS e_ as exportações criein condições para pagamentos com uma reserva para
o Brasil. Isso para que tenhamos a possibilidade de que a
nossa ·economia flua normalmente, com as importações necessárias, por exemplo, de petróleo, e que não fique jungida
a uma banca internaciOnal que só quer receber a parte deles.
POTs muito bem, nesse momento em que V. Ex\ repito, homenageia, quero reafirmai", cóm jus-tiça, os riOsSos ·âois grandes
negociadores, porque atrás deles há toda uma equipe, inclusive está aqui um Ministro da Economia, o Presidente do
Banco Central, que são peças fundamentais. O negociador
não começa a negociar de acordo com o seu alvitre, ou com
o palpite do momento, mas com os parâmetros fornecidos.
De te.tnpos para cá, baseado nessa resolução, o Senado Federal, como disse muito bem V. Ex~. nas nossas próprias residências, fizemos_ reuniões-fora dos nossos horários. A imprensa,
então, muitas vezes, focaliza e o Plenário está Vazio enquanto
estamos discutindo, debatendo. Então, hoje posso dizer a
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esta Casa e já o disse na televisão que o Senado não deverá
ter dificuldades em aprovar. Por quê? Porque o Dr. Pedro
Malan assim. como_ o Embaixadpr Jório Dauster sempre nos
disseram: "negociamos com a resolução do Senado no colo,
com os parâmetros fornecidos pelo Senado Federal". Esse
aparte era para reafirmar essa homenagem que V. Ex~ presta
a esses dois homens do Executivo, que, podemos acrescentar,
são_ do Banco Central, do Ministério da Economia. Neste
momento, presto a minha calorosa homenagem àquele extraordinário Senador e homem público, àquele patriota, Severo Gomes, que impriiniu, ii3S negociaÇões internacionais, um
novo parâmetro: a capacidade de endividamento. Agradeço
a V. E~ pelo aparte, mas era apenas uma questão de senti·m:ento~- de foro íntimo que queria, neste momento, deixar
registrado nos Anais do Senado FederaL Muito obrigado a
V. Ex•

O SR. MARCO MACIEL- Eu que o agradeço, nobre
Senador Ronan Tito, pelo enriquecedor aparte.
Devo dizer que realmente V. Ex~, com propriedade e
oportunidade, evocou aqui fatos extremamente importantes
da participação do Congresso e, de modo especial, do Senado
da República na condução dessa questão do endividamento
brasileiro-.
Não fora esse acompanhamento, não estaríamos, Certamente, alcançando resultados tão positivos. Devo dizer a V.
Ex~ que da parte do Executivo houve também uma abertura
total, isto é, houve uma total articulação, uma amplo enlace
entre o Executivo e o Legislativo ..
Diria mais: nunca um- negociador foi para o exteriot,
como o· Embaixador Jório Dauster, ou, de modo especial,
Coino o Dr. Pedro Malan, quanto agora, porque eles não
estavam simplesmente como intérpretes do Executivo, eles
não eram intérpretes da vontade unipessoal do Presidente
da República ou de seus auxiliares: antes, eram também intérpretes de um sentimento da Nação, do País, através do Congresso Nacional e, de modo particular, do Senado da República.
Então, isso tudo, a meu ver, ajudou e muito para que
pudéssemos ter uma voz mais firme junto aos banqueiros.
E, por fim, gostaria de dizer também que foi um passo irilpórtante na aprovação da Resolução n~ 82, qtie brotou - como
V. Ex• acaba de recordar- ao tempo em que V. Ex~ exercia,
com o brilho que lhe é peculiar, a Liderança do PMDB. Essa
resolução ajudou a fazer coni que o negociador brasileiro
tiVéSse balizado, parametrado os limites- de sua ação, ou seja;
ele sabia que, de qualquer maneira, teria, ao retornar, que
explicar se se comportara dentro daquele balizamento, daqueles parâmetros que tinham sido traçados, desenhados na resolução do Senado, que, como foro específico, caberia ao dar
a palavra flnal sobre o _tema.
Aliás, folgo em ver esse acompanhamento porque tenho
tido sempre presente a idéia de _que o .Senado tende a _ser
o grande fól um da política externa brasileira. Aprendi com
Pimenta Bueno que, no Império, o Senado era o órgão incumbido do princípio da nacionalidade. ou seja, de preservar a
unidade nacional. Se_ Pimenta Bueno estivesse _vivo e fosse
novamente escrever os seus Estudos de Direito Eúbl_ico, certamente diria que, na República, o Senado se converteu na
Casa dos Estados, transformou-se, portanto, no órgão da Federação.
Hoje, com o desenvolvimento das relações internacionais, com a ecumenizaçãõ-, se pósso assim dizer,-das relaç~es
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do BraSil com o exterior, com cOilseqüência, inclusive, do
crescimento do País na esfera intemaciohal, o Se-nado tende
a se comportar como o grande órgão de formulação e .acompanhamento da política externa brasileira~ ocupando lugar de
destaque no acompanhamento do-endividamento externo das
operações que o País tenha feito, esteja fazen?o ou -V~n~a
a fazer com o exterior, não apenas com governos estrange~ros,
mas_ com suas iristituições financeiras, quer m"ultilaterais, quer
públicas, quer privadas.
.
Devo _também__diz_e~:_ a V. Ex~_, nobre Senador Ronan Tito,
que quando esse acordo aqui chegar, já estaremos habiljtados
a bem discuti-lo, porque acompanhamos pa~so_a passo o seu
desenvolvimento. Já temos até uma certa ~ntimiçlade,_uma
certa proximidade com os fa,tos que ocorreram, durante esses
dias, em Nova Iorque e que se concluíram com o fechamento
desse acordo.
_ Isso tudo vem, então, em benefício da economia processual. Por certo, fará com que, qtiaiiao o acordo aqui formalmente chegar, já estejamos hal>ilit~clºs a da:r:-J_h~ _um_ tratamento adequado analisá-lo coni melhor conhecímento de causa e, --como espe;o., aprová-lo sem que venha a sua discussão
a não representar outra coisa serujo u~ fortale~i:me~t? _do
Senado nessa importância e_decisiva qUestão que tanfo afhg~__
o País.
· · -· - Mas, Sr. Presidente, o acordo não- se produziu apenas
a partir dos fatos conhecidos, fosse assjm_, _o Qoverno não
precisaria ter investido tanto tempo e tantO esfor.ço nas nego;- -- ~- ~·
ciações.
O acordo brasileiro é abs_olutamente movador, cnat1vo
e.se distirigue de to_das as outras iniciativas recentes no campo
da dívida. De um lado, prevê sete diferentes..instrumentos
que permitido, a:o mesmo tempo; O alon_gamento do perfil
do endivid.amento, alívio no fluxo de caixa e uma melhor
administração do passivo.
- -~ -- --- -- ..:___ . :
Outros_acordos de resplução da dívida têm cont~mplado
um número bem menos largo de títulos. Ainda há pouco,
assinalei a redução da dívid~ n~Ie prevista, que_ é da ordem
de 35%, seja pela"redução do principal, seja pela redu_ção
do serviço da dívida. As garantias dos bónu~ qu_e__p_roptCiam
essa redução- serã-o; pela primeira vez, Viabilizadas em etapas,
em prestações.
O Brasil pagará as_ garantias em dois anos, em quatro
prestações semes_trais. Não há, portanto, um desembolso ex
abrrupto que viesse talvez a comprometer as noss~s reservas
ou a criar dificuldades em honrar outros compromissos extern-os. Como nwicã houve um precedente de garantias escalonadas - em todos os -casos conhecidos elas foram ou são
oferecidas à vista - , uma parte considerável das negociações
fói gasta pieCfsãinente rio desempenho desse escalonamento.
O Brasil obteve avanços conceftuàis viSív-eis. Pe um lado,
o reconhecimento de que a prestação inicial das_ garantiaS
será oferecida a partir de uma fórmula em que o País colocará
recursos "de suas próprias reservas, proporcionàis aos· que foram obtidos de organizações financeiras multilaterais e de
dinheiro novo- dos próprios bancos. De outro, a possibilidade
de mesmo sem dispor da totalidade de garantias de uma
só 'vez, poder beneficiar-se da redução da dívida dos juros
previstos em determinadQs instrumentos.
Outrõ ponto inovador, Sr. Presidente, no acordo que
o Brasil acaba de realizar é idéia de que deve haver equilíbrio
entre os diversos títulos, que são ou·que foram a oferta br_asileira para a nego-ciação da_ 4íyída~ Of~r~Ce.mOs :~q!Jil~ qu~..
a imprensa batizou de menu, de um cardá.p10 relahvament~
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variado de títulos. Isso deu uma grande fleXibilidade ao Brasil
e fará coin que, naluiálmente, o País tenha mais facilidade
em compor com os diferentes banco.& credores.
.
.
Tal equilíbriO visa a evitar a hipótese de que. haJa uma
concentração excessiva da dívida em determinados m_strumentos, o que pode aumentar o custo daS garantias e também
impedir que o Brasil possa privar-se das vantagens de um
portfólio, adequadamente distribuído que aumente o grau de
eficiência na administração da dívid~.
Tudo isso, Sr. Presidente, vem em benefíciO _da _negociação brasileira. Foi uma· negOciação - eu poderia dizer
-não somente exitosa, mas Certamente também_ positiva,
porque criou, sobretudo no plano externo, a idéia de que
o Brasil deseja de fato se reinserir na comunidade financeira
internacional e que pode e deve ser um parceiro importante
-iiOs gra-ndes· mOvimentoS que se--op_eiarn no rinindo. Voltados
para a correçãc:r das desigualdades internacionais que ainda
marcam o muildo dos nossos dias.
() Sr: José Fogàça -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com prazer, o nobre
Líder, em exerc~~o_, _do PMDB, ~Senador José Fogaça.
O Sr, José Fogaça- Senador Marco Maciel, o PMDB
tem, nessa· matéria, uma tradição de ponderação e coerência.
Temos sucessivamente, ao longo do atual GOve.rno, adotado
uma postura patriótica, no Sentido de buscar aquilo que entendemos. que e _f!lelhor para o Brasil no atu~l contex~o. Ent~n
demos que, no atual contexto, o que interesSa ao_ Brasil é
reabrir as portas do sistema financeiro internacional, ou seja,
romper com o estado de exclusão e marginalidade a que o
Brasil foi submetido ao longo da década de 80. Nós aprendemos uma dura e amarga lição, que serviu para mudarmos
a nossa postura, de um lado, como País, mas também vencermos uma série de preconceitos que tínhamos, erros de interpretação que adotávamos no .tratamento da questão da dívida
externa. Estamos, agora, vendo que, passo a passo, o processo
de negociação do Brasil, lentamente, mas de maneira efetiva,
começa a ganhar um contorno d~finitivo,_cr~io qu~ de interesse do nosso País. PodemosJ:Uzer que o novo acordo, em
um primeiro eXame ainda rião aproftitidado e mais rigorosamente técnico_ é bom para o Brasil. Isso não só pelo que
representa de uma redução do montante global da dívida,
mas principalmente por causa da limitação das taxas de juros,
embora em um ângulo de flexibilidade _-, _quC? ~ão _incidir
sobre os novos bónus que estamos trocando pela atual dívida
externa. Vou dizer a V. Ex~ por que considero isso importante.
Recentemente, tenho acompanhado, através das revistas Time
e Business Wetk, uma enorme preocupação do tesouro americano e do Federal Reserve Board, que é o Banco Central
dos Estados Unidos, desses administradores públicos que têm
a responsabilidade pelas finanças públicas nos Estados Unidos,
com relação ao· déficit amencanõ. o déficit brutal que hoje
enfrentam os Estados Unidos, eventualmente, terá que ser
enfrentado no próximo ano atraVéS- de. Uriia nova venda de
títulos no mercado internacional. E uma venda de títulos numa
situação de déficit como essa pode gerar. sem dúvida alguma,
um aumento das taxas de_ juros_ int_ernaciogais. A_ cfise do
tesouro americano nos anos 70 e 80 foi ·para ·nõs de um sabor
muito amargo, porque produziu a elevação da taxa _de juros
que incidiu sobre os títulos da nossa dívida. Chegamos a pagar
juros superiores a 20%, 22% e até 24%, tudo por conta da
necessidade_ que tinham os Estados Unidos de reorg~mizar
ou reartkular suas finanças e fazer frente ao seu déficit iilternó
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O Brasil agora, felizmente, não çometc mais o.erro de deixar
.9:U!lr.qsa descoberto, ao,saPor Qa livre flutuação_ do mercado;
à~é- POr que essa flutuação não é livre e não f3z um jógo
tão desínteressado como possa parecer. Na verdade, essa flutuação depende notoriamente do estado das finanças públicas
americanas; e a crise nos Estados Unidos, com a re-cessão
e-·oodéficit estatal, tudo nos indica que deverá produzir _no
próx, ~o ano uma sensív.ele_Levação na taxa de_ juros, dad_a
·a· nec ·ssidade que terá o governo americano de colocar à
venda .úulos no mercado internacional para fa·zer frente ao
seu déficit. Cõm tudo isso, o Brasil poderia nOVamente ficar
ameaçado de ver-se priSioneir de uma flutu*ção de jui"ós
absolutamente contrária aos ir teresses n·acióhltis, absól'ut~
mente lesiva aos-nossos interesst s. Apesat-de. haver uma ma:rgem de flexibilidade, como estabelecemos limitCs para essas
taxas de juros, coisa que- já tínhamos feitO ha :renegociaÇãO
dos juros naquela primeira oportunidade através do_Emhaixador Jório Dauster. creio que há um nfvel maiOr de tranqüilidade nessa matéria. E isso resulta do aprendizado, isso resUltada do amadurecimento, issO-resulta de uma nova consciência
nacional. Tenho dito e repetido que _o MinistrO_ Maílson da
Nóbrega, no penúltimo· ano do__ Governo sarney, i"ealizoti,
em 88, um acerto", l.irtúfOOfdo da dívida que foí tachado pbor
todos como um acordo lesivo, como um acordO desinteressante para o Brasil e muito interessante para:' ós banqueiros.
O fato é que o Brasii chegou ao ano de 89 sem: pagar sequer
os juros conforme previstos no acordO. Neni o pagamento
daquela forma era interessante para o Brasil, porque produzia
uma evasão de recursos, uma transferência de recursos· _crirriinosa; nem o não-pagamento também não é iritetessante para
o Brasil, porque ficou_ provado que não pagar significa_exduirse dos investimentos, da eritrada de capitais, de um refluxo
de capitais que possa, ríoVàtrierite, mobilizara: economia brasileira. Esse talVez te ilha sido o mais duro e mais sensível aprendizado das elites políticas brasileiras de todos os matizes. Aco-rdos muito_ruins não servem, porque eles, realmente, esfolam
o País, esfolam a economia nacional. Ao mesmo temr]o, a
teoria do ~.-alote absoluto também não_serve, porque nos coloca
na marginalidade. Tínhamos que chegar, temos que chegar
ao bom senso, pagar sim o quanto podemos e·do modo como
podemos, para que o Brasil volte a ser considerado País de
primeira linha junto aos bancos internacionais e junto ao siste-_
ma finaceiro. Se conseguirmos isso -como esse aCOrdo, teremos
dado um grande e decisivo passo para a· ret0ni3da- do crescimento económico. Não_seiqual será a atitude da comunidade
financeira. Se ela for sábia, inteligente, sensível para -este
mon~~nto, ha,'"'rá de reabrir as portas para o Brasil; reabrir
se::: inves• _.w. ntos para o P?.ís, para que, através- do fluxo
permanente, as entrad~.::. nos ,am justificar aS Saíàas~ para que
os investimentos_ possam jusfiftC:ar o nosso pagamento sério
da dívida externa. Não posso dizer 'ptal será a posição do
meu Partido, porque depende de um exame:- t~.cnico, de uma
avaliação mais aproftiridada, mais criteriósa. Entrdanto, no
~4-:ame jornalístico, por9ue recebi através dos jornais as inÚ.ri·
inaçõe_s sem conhecer o texto propriamente dito do acordo,
creio que demos um passo adiante. Isso é bom para o Brasil!

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador José Fogaça,
participo integralmente das palavras que V. Ex~ e;x:pendeu
em seu denso aparte. Concord.o inteiramente _com as observações feitas e, por isso mesmo, considero que, em que pesem
as dificuldades e limitações, o Brasil conseguiu fechar o entendimento extremamente adequado ao País e às sua_s_aspirações,

sobretudo aquelas voltadas à retomada do seu process.o_ de
cre-sdmimto.
__:--Corri relação à--qüestão dos jurbs,-o·-que V. EX) aciui
mencionou, gostaria de dizer uma pãlavra sobre o reescalonamento dos juros 91/92.~Em;am oP!.i~.<?~ gaqhos retroativos
Quê-pennitehf para 'o: ~aís ·uÍ11<1 eco_n,oiD:ia~ ~6 _!lf:SSe aspecto,
da ordem de um bilhão de dólares._ Ademais, volto a frisar,
tentando desdobrar alguns temas que foram feridos em seu
aparte, teremos que verificar, quando o acordo aqui chegar,
que foi um acordo muitp diferente daqu,eles firmados anteriormepte; p.~ ~cordo, insi5:to, que. cqn~~mpla a reduç_ão da dívida,,
que provê instrumeritos de taxas- fixaS de jJJro~ por até ttirtta
-anos.:_ E- isso .é uma cláusula de _salvaguarda 1 s.e assim posso
çii~r~ para aquilo que V, Ex• receia ·aconteça no próximo
"a:np·; poT fórç~ ~ncJusi~e do brU;tal déf!c~t_ãmeri~no.
E, como-v. Ex• s3Iie~t0u, não são Ós Pa"fSes do T~rceirO
Mundo que interferem na fixação das taxas de juros. Somos
quase vftirtlá:S, se as_sim posso dizer, de taxas firmadas por
aqueles que detêm o capital, que são as nações mais influentes
e que, conseqüentemente, impõem, às vezes, para satisfação
dos· seus fluxos de caixa, p'ara solução dos problemas interriOs,
soluções que penalizam os países dO TerceirO Murido.
';_.- · COiti esse acordo, temos essa cláusula de salvaguarda
que ilós protegerá âe ·eve:ótt.iais· óSdl3Ções -de taxas de jur~s.
As taxas, atualmente, estão baixaS, -surpreenderitemente baixas no comérciO inte"rilacional e quem sabe Possamos -continua r a ter taxas baixas?
_. Mas se isso não acontecer, como antevê V. Ex~ com razões
bastante consistentes aqui produzidas, se tal não acontecer
Testaremos protegidos com relaç-ão a isso, porque, friso, O ã.coido Consegue estabelecer taxas fixas· de juros por até três décadas, trinta anos, que é o pra"i:o dó acordo_ que acabamos de
fi_rm:ar cóin os bancos privados.
o

-O ~r. .loâo éalrllon -Permíte-me V. E~· mn aparte?

O SR. MARCO MACIEL -Tudo isso nos encaminha,
fiiso e concluo antes de ouvir o aparte do nobre Senador
João Calmon, tudo isso nos autoriZa a dizer que hoje inicianiàs
uma nova fase da nossa política económica, que espero seja
extremam~nt\! fértil e que venha a oferecer ao País, como
tod9s _n_ó_s esperamos, uma saída para a crise.
___Q_País,_há u!Jla década, vive uma grave crise econômica,
com reverberações _enormes no campo social, é certo que
a década de RO, se foi perdido no plano económico não o
foi -ni:) plano político, houve transformações muito significativas -e qualitativamente muito importante no plano político,
mas não podemos deixar de dizer que sob o ponto de vista
económico foi uma década muito difícil.
Recentemente, lendo um estudioso dessas questões, ele
dizia .,::··"" tinha havido na América Latina, e de modo especial
no Brasil, uma silent revolution, uma revolução silenciosa.
É possível que tenha acontecido essa revolução no campo
da retomada da cidadania, do despertar ou -redespertar de
uma consci~ncia democrática, mas no plano económico foi
uma década muito difícil. E o povo, sobretudo-o povo mais
pobre, os extratos mais baixos da população pagaram duramente durante esse perfodo._
Então, hoje, iniciamos uma nqv:a_ fase, que nos inserirá,
certamente, numa posição mais priVilegiada, capaz de assegurar a retomada do processo 'de crescimento e, conseqüentemente, assegurar mais justiça social em nosso Pafs .. com
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a cpnstrução de um proJeto ele progres:su, ue crescimento
menos desigual.
"· O SR. MARCO MACIEL- Ouço, com satisfação, o
.Í}qbr~ Senador João .Calmon.
• O Sr. JoãoTalmon -''Nobre S,enador Marco Macie~,
iriicialmente desejo -feliCitá-lo pelo brilhantismo e pela ObJettv'id:ide da sua magnífica oração que nesta tarde,_ me p~rece

ser acima de tudo uma tarde ecuménica. Estamos realmente
ve~do um espetác~lo que honra~ nossa vida pú?I!~· C? Líder
do Governo transmite à Casa mformações ofiCiais sobre o
acordo- com_.os noss.os ma:i<ires -credores, que a:creditãm no
BraSil e não hesitam em nos dar um prazo de 30 anos para
o' pagamento dessa dívida. Obviamente, não se,~rata de~~~~~
ma originalidade, porque nos últimos meses :'Imos eprsúdtos
que pareciam iriiffi3.gl.iláveis há três_,_ quatro, ~mco anos_ passados. Na antiga União Soviética, hoJe Comumdade de Estados
Independentes, foi realizada cóncorrência para a d~scoberta
de novas jazidas de petróleo e para a sua explora9ao, gan~a
por grupos norte-americanos e japoneses .. Vimos out~o ~Ia
do Grupo dos Sete aprovando um emprésttmo de 24 btlhoes
de dólares para~a antiga União Soviética. 0$. jomaís-de hoje
notidiin -um nOVo· acordo que abrange surpreende_ntemente
a Co_múnldade de Estados Independentes, a Cor_éta do Sul,
·a C6féia âo Norte e a República Popular da China, também
para a exploração de Petróleo_e a construção- do m_aior oleoduto' do mundo. Países que até há .poucos anos eram antagóniCos de maneira irreconCiliáveis. Neste momento, o acordo
que V. Ex~ comenta~ com_ os apla~sos unâ!limes d_esta Casa
-iiiclusive intervenções com apartes do mais alto_ mvel dados
_pelo SenadOr Ronan Tito que participou, representando o
seDado de todas._ essas discussões, do nobre Senador_ José
Fogaça: que é a -própria encarnação da objetivida?e, do bom
senso, do patriotismo. Precisamos voltar a crer mais no fut.uro
deste País. Não é possível que só os nossos credores con.stderem o Brasil viáVel, que merece confiança, que ~o.de ser Signatário de um acordo para o pagamento da sua dívtda ao longo
de 30 anos. Acredito, numa hora difícil da vida do País, em
que aparentemente todas as correntes estão empenhadas no
debate de dedeterminados problemas, que realmente são graves, que há terreno comum de entendimento: Felicito-me p~r
estar presente nesta sessão, em que não foi possível reuntr
mais de 10 ou 12 Senadores, porque assistimos a um espetáculo
que me faz lembrar um livro que já passou-de moda, lançando
há muitas décadas, de autoria do Conde de AfO!!SO Celso:
Porque me Ufano do meu I:'afs Est~ ~ uma ho.ra de bala':ç?
favorável, pois a classe políhca brasileira- mu~tas vezes cntlcada impiedo'samente, muitas vezes sob susp~tta, co~o esta
.que vimos refletida num artigo publicado, hoje, em um Impo~
tante jornal de São Paulo dá uma demonstração de matundade, revelando que a era do extremismo, a era ~o passionalismo, a era do radicalismo, tudo i~so está superad~. E_stá
Sendo saudado esse acordo, que fm amplamente discutido
por representantes do povo brasileiro, com a particiJ?ação
ativa e vigilante de representantes: do Congresso Nac10nal,
e todos estamos, nesta tarde, ecuménica apofaildó o discurso
de V. Ex~, que é a piópria imageni.".~
O SR. MARCO MACIEL -Muito obogado.
· O Sr. João Calmon- ... do político lnoderno, compreensivo, atuante e patriota. Muito obrigado.
O SR. MARCO MACIEL - M~ito obrigÍuio, eu que
~go, nobre Senad_or: João Calmon, nome que,honra o Senado
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e que desfruta, em todo o País, de um enorme conceito ser
indiscutivelmente e indisputadamente também o grande_ ap~~
tolo da educação brasileira, que não cessa, em todo O ·canto
onde chega, de pregar, de erguer a sua voz em defesa_ c!a
-educação em nosso País.
Quero iniciar ·a fespostã aó aparte de- V. Ex~ agradecendo
as generosas e merecidas referências que V. Ex• faz ~ minha
atuação política, e dizer a V. Ex~ que, de fato,_ hoje é un;
dia diferente aqui no Senado Federai, porque smto que ha
uma confluência de pontos de vista, ou seja, uma total identidade de colocações com relação a essa questão extrema_mente
delicada e que já foi até mais aguda no passado, relativa
a nossa dívida externa.
Vejo que hoje encerramos todo um longo c~ntencioso
e o fazemos de forma extremamente positiva. Oxalá possamos
agora, de igual sorte, enfrentar também as questões internas
que ainda nos desafiam e den~re elas :-.sem querer ~e alongar
em considerações - go·stana de Situar uma que acho que
o Congresso a ela vai ter que cravar os seus o!h?S, a .~la
vai ter que dar o devido cuidado. Refiro-me ao aJuste fiscal.
Concluído o processo de negociação da no~sa dívida no. e~te
rior- e parece-me que, de ontem para hoJe, demos o ulttmo
-passo- o que falta agora é a formalização_ ~9.s acordos com
os bancos privados. Concluída essa etapa dif1ci1. ~fara, acho
que cabe, internamente, centrarmos a nossa atençao na questão do ajuste fiscal, porque - se bem que tenhai_UOS conseguido algumas vitórías com a abertura da econo~ta, a negociação da dívida, a privatização de empresas estatais, a mode~
nização da economia, a redução do espaço do Estado no temtório que deve ser reserv.ado à iniciativa. PI'i,~~da - ~nda
não conseguimos conter, JUgl!lar_o_c_hªntado tigre da mflação", e, até hoje, estamos _a combatê-la apenas com uma
só arma, que é a arma da política monetária. Não conseguimos
edificar ainda uma política de rendas nem tampouco uma
política fiscal compatível com esse desiderato. Então, no instante em que faço esses comentários sobre a exitosa jorn~da
na madrugada de hoje, concluída em Nova Iorque, relativa
à negociação com os bancos privados, não posso deixar de
colocar aqui, por oportuno, a necessidade que temos todos
nós Congressistas que somos e aí não só o Senado, mas a
Câ~ara também, de pensar na questão do ajuste fiscal. Sei
que_ é uma _matéria difícil, que exige indusiVe um repensar
profundo do papel do Estado, que exige a busca de um reexame da questão' tributária, ou" uma definição inclusjve melhor
de quem são os destinatários das receitas públicas. Sei:_ portanto, que é uma questão enormemente complexa, mas nao podemos mais adiá-la. O ajuste fiscal, pelo menos na sua parte
mais aguda, precisa ser feito aínda este ano. l':l~ma segu?da
etapa, acredito que poss~ se~ tratado por ocastao da .rev1sã_~
constitucional. Mas a pnmetra fase, que c:u chamana mais
aguda, precisa ser tratada já, este ano,- aliás, a~é COJ?~ fo!"ma
de sinalizar para a sociedade que há uma dtspostçao, por
parte do Congresso, de que essa_ é uma que_stão que não pode.
ser· esquecida, não pode ser colocada debatxo do tapete.
O Sr. Beni Veras- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex• com prazer,
nobre Senador Beni Veras.
. O SR. PRESIDENTE (Lucídio PorteUJl) -Senador Beni
Veras, a sessão já vai ser encerrada, não há mais tempo para
,o aparte de V. Ex•
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O SR- MARCO MACIEL - Lamento não poder ouvir, semestrais a vencer em uma instituição estrangeira custodiante .. O Bra~il vai pagar normalmente o~ j1:1ros semestrais e
comO .gostaria·, o emin"eitte Senador Beni V eras, que, além
a garantia perinanecei'ã_depositada até o vencimento do. título.
de Político conhecedor dos grandes problemas nacionais, alia
a tudo isso urna bem tecida participação na iniciativa privada. - "Na verdade, então, o prazo de 30 .se ~reduz para 29 anos",
le,mbra Wiegerinck. ' F0í a fOn::ri_a de criar uma salvaguarda
Falar no nome de Beni Veras é também .falar em alguém
que faz política com muito espírito público e que, conseqüen- para i}ualque"r problema do _fluxo de caixa do Brasil."
.. O t~rcd:i-0 título é o par bond. EsSa Opção-simplesmente
temente, se volta com muiJO cuidado para os estudos das
tl_'oca a dívida velha -peia ,nova, pelO mesmO valor, mas prevê
questões em nosso País; e que alia, como faço_questão de
o pagamento de uma taxa de juros fixa_, que deverá ser de
mais uma vez frisar' -um enorme cdnhecimento âas questões
4,5% no primeiro ano, chegando a 6,25% no sétimo -ano.
que hoje aqui estamos discutí:riâo, por ser um homem_da
O pra:zo dp papel é de. 30 anos. "As. jdéias são simples e
iniciatiVa privada e que-conhece a importância do acordo que
boas para ambos os_ lados", explicou Wiegerinck. "O Brasil
acabamos de celebrar.
pode começar vida nova a partir de agora pois tem todas
Sr. Presidente, concluo minhas palavras, dizendo dá nosSà
satisfação em ver concluído esse a_cordo. . .
_ _. . _ as ç:b~nces para cumprir seus _compromissos, -bastando admiDiria- que não é ritOtiVo de justo júbilo apenas parã o· nistrar _seu _caixa."- a· acordo prevê. ainda. que parte dos
Poder ExecutiVo da União, de modo especial o Presidente US$2, 7 bilhões referentes .à. renegociação de 1988 (troca de _
da República, Fernando Collor de Mello, o Sr. Ministro da parte da dívida velha daquela época por outro título, o paralel
fiDan-ce) pOderá ser ufilíiada na compra de empresas estatais,
Economia, Marcílio Marques Moreira, os seuS negociadores:
assumindo o lugar dos extintos MYDFA (multi year facility
Embaixador Jório Dauster- e agora o Dr. Pedro Malan; os
dirigentes do Banco Central, {)r: FrancisCO ·GrbS. Mas é mo- agreement).
tivo de justo júbilo também pã.ra o CõngiessO- Nadonal e,
BRASIL FECHA ACORDO COM OS CREDORES
de modo muito particular, para o Senado da República, porSão Paulo - O Br~sil cqns,eguiu fech_~r um_ acordo da
que essa instituição, -de alguma forma, ajudou a forjar; a
tecer, a construir esse acOrdo. Então póderlá dizer que é. dívida externa de cerca de US$50 bilhões com os bancos credoum acordo a quatro mãos, ou seja, ExecutivO e- LegislativO, res privados. Pelo acordo, o Brasil a.ssume o compromisso
de efetuar um desembolso de cerca ·de US$1 ,6 bilhão a título
provando que governar é sobretudq uma ação solidária e que
é necessário, sem prejUízo da independência· dos-pacteies, de garantia de recebimento aos credores dos novos títulos
que eles hajam harmonicamente em defesa -do País e de suas da dívida, que serão oferecidos em seis tipos, a escolha dos
__ bancos, co_m_prazos que variarão entre 30, 25, 18, 17, 15
instituições.e 10 _anos e opções que oferecem desde um desconto de 35%
Muito obrigado. _
para cada dólar devido e o desembolso de dinheiro novo pelas
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENA- in~tituições eStrangeiras. As taxas de juros_ previstas também
variâ.m· ~ª~taJl:te, mas correrão -a base da libor (taxa do merDOR MARCO'MACIELEMSiU DISCURSO: .
cado interbancário de LOndres), acrescida de 0,825% de
Jornal do Brasil
spread ao ano. Os desembolsos do pagamento dos juros deveDOCUMENTO DEFINE TR~S ALTERNATJVAS
rão ser. semestrais.
Os
termos
do
acordo.
cuja assinatura ocorrerá ófiCi31O discount bond prevê desconto de 35%- sobre.o principal
e renderá a libor mais 0,825% ao ano, cerca de 4,3%, hoje. mente dentro de alguns dias, são semelhantes ao negociado
Terá 30 anos de prazo e o governo brasileiro garante o paga- entre o Mexico, Venezuela e Argentina com os bancos credo_:::'
res e-têm como linha-mestra as propostas do Plano Brady.
mento do principal e dos juros.
Para garantir o pagamento, o Brasil irá comprar o chama- "Foi um acordo onde a boa fé está implícita de ambos os
do zero coupon bond, um título do goverrio americanO coril lados", avalia Jordi Wiegerinck, vice-presidente do NMB
o mesmo prazo de 30 anos de vencimento. O. B:rasil garantiu Postbank, instituição financeira--holaridesa com filiais no Rio
gastar até US$1,6 bilhão na operaçãO. O restante será comple- e São Paulo. "Agora, trata-se de o governo brasileiro admitado por dinheiro do Fundo Monetário Internacional (FMI) nistrar o seu fluxo de caixa e a sociedade resolver o problema
e Banco Mundial. Os_bancos credores que optarem por trocar fiscal", comentou Wiegerinck. O acordo prevê, basicamente,
a dívida velha por_oew_money bond também vão_ çQntribuir_ a troca da dívida velha de US$50 bilhões por outros títulos.
para essa compra, pois essa conversão jmplica trocar um dólar Ou seja, uma- rolagem em outros termos da dívida externa
por outro, com_ o c:redor desembolsando roais 20_%_ e __com contratada no passado.
A dívida brasileirã com os cre.dores priv3.dos é constitUída;
prazo de 18 ·anos e carência de 10 anos. O new money bon_d
vai render a libor mais 0,875% ao ano, o equivalente a cerca hoje, por cerca de US$35 bilhões em créditos já vencidos
de 4,4%, hoje. Ou seja, para dólar de dívida velha, o banco e depositados no Banco Central (os NYDFA, que são negorecebe um título de US$1 ,20. O desembolso das garantias ciados no mercado secundário), US$10 bilhões _em emprésserá feito de forma gradual. A garantia dada pelo zero coupon timos feitos a empresas-estataiS e-óiüfoS US$3,5 bilhões refebond, na verdade, é uma compra de um títUlo do Tesouro rc!rites ~o refinancimento realizado pelo acordo de 1988~ _OS
papéis oferecidos para a rolagem desse passivo são printipãlamericano que deverá valer exatamentl;"! a dívida do principal
daqui a 30 anos. ·
·
'
_. . .
mente três~ o discount bond, o par bond e o new money bond.
No caso de todos os bancos optarem pelo dlscount bond, Cada banco-vai escolher a altenlativa que melhor lhe convier.
o que é improvável, o Brasil teria de gastar, já, US$3,6 bilhões,
O Brasil acaba de alcançar acordo em princípio com Os
bancos credores privados sobre a dívida do setor público de
montante que valerá os US$32,5 bilhões devidos ao final do
prazo de validade do título (30 anos1 O pagamento dos juros médio e longo prazo-. Estamos agora definitivamente prepatambém está garantido. O governo brasileiro irá desembolsar, rados para abrir uma nova etapa em nosso relacionamento
à vista, o pagamento antecipado das duas parcelas_ de juros com a Comunidade financeira internacional.
4
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Uma palavra sobre o reescalonamento das jurOs-de 91-92.
Diferentemente de outros acordos concluídos pelo país,
Foram obtidos aí ganhos retroatiVos que permitem pãfà- <:>
esse acordo nos permite ViSlumbrar, pela primeira vez; uma
país uma economla,-Só nesSe aspeCtO, da ordem de US$1
solução defiriitíva ·para o prOblema do endividamento. Isso
bilhão.
se dá, de um lado, porque o país amadureceu em sua conviSei como- esta Casa sabe receber as iniciativas -Sél-ias,
vência- cOi:n a questáo da dívida. O acordo que hoje--se conCluiu
determinadas e positivaS. As-sini e o acordo que acaba de
é parte integrante do programa de estabiliZação- econômico.
sei coriCluído.
- Respeita estritamente-as limítiições da capacidade de p-ãgamento no contexto das restrições fíScais- e ·esta em consonânCia
DUfCinte o discUrso do Sr. Marco Maciel, o Sr,com as demais metas macroecooômiças_;_:_ De OutrO, pOrque
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presia comunidade internacional também amadureceu e soube busdência, que é ocupada pelo Senhor Lucídio Portel/a,
car caminhos novos para a questão_do_ endividamento, entre_
Suplente de Secr_etário>
eles o da redução de dívida.
O SR. PRESIDENTE (Lucfclio PorteÜa).....: Concedo a_
O acordo, entretanto, não se produziu apenas a partif
de fatos conhecidos. Fosse a_s.sim.,- o Governo não precis-aria
palavra ao n~~re Senador L~urival B_apt~sta.
ter investido tanto tempo e tanto esforço nas negociãÇôes-.O SR. LOURIYAL BAPTISTA (PJ'L- SE. Pronuncia
O acordo brasileiro é absolutamente inovador e criativo' e
o_ seguinte dist;:urso.)- Sr. Presidente, Sr~P e Srs: Seiiadores,
se distingue de todas as outras iniciativas recentes no Campo - o .Supremo Tribunal Federal, em de_cisão_ final de Justiça,
da dívida. De um lado, ele prevê sete diferentes "inStrumentoS- julgou favoravelmente a procedência do direito dos aposenque permitirão aó mesmo tempo -alongamento do perfil do
tados sobre os. já famosos 147%, que motivou marchas e contra
endividamento, alívio no fluxo de caixa e uma melhor adminisw _marchas das partes, União e segurados, moveu passeatas,
tração- do passivo. Outros acordos de redução _de dívida tem
animou protestos e inflamou a discussão em torno do assunto,
contemplado um número bem mais reduzido de títulos.
com os argu~e1!_~9S do Governo de que não haveria recursos
A redução de dívida nele prevista é da ordem de 35%,
suficientes para, pagáwlos, e o reclamo dos beneficiários de
seja- pela redução do principal, seja -pela redução do serviço
que o seu direito-_era líquido e certo, e que negá-lo seria
da dívida. As garantiaS dos bônus que propiciam eSsa redução
uma usurpação.
serão, pela primeíi'a Vez, viabilizadas em etapas, em prestaw
Na realidade, Sr. Presidente, os cofres da Previdência,
ções. O Brasil pagará as garantias em dois anos_ e quatro
sem aparte de novos recursos, conforme justificação do próprestações semestrais. Cómo nunca hOuVe rim ·pr-ec-edente de
prio Governo~ não teria caixa suficiente para resgatar tal direigarantias escalonadas - em todos os casos conhecidos elas
to, mas a imparcialidade da Justiça, que é_uma das_ maiores
foram ou são oferecidas à vista - uma parte considerável
conquistas da democracia, dos direitos e garantias individuais,
das negociações foi gasta precisamente no desenho desse escacomo uma express_ão importante do conceito de liberdade,
lonamento. O Brasil obteve aí avanços cOnceituais vis{viiis.-- não poderia negar, dentro da lei, a procedência do direito
De um lado o reconhecimento de que a prestação inicial das
dos aposentados, que com o seu suor contribuíram durante
garantias será oferecida a partir de uma fórmula em_ que o
longos anos de atividade, com o objetivo específico justamente
país colocará recursos de suas próprias reservas prOp"orciõi'uiiS
de garantir o direito que reclamam, isto é, o de sobreviver
aos __que forem obtidos de organizações financeiras- MUltilacom dignidade, mantendo o seu padrão de vida quando em
terais e de dinheiro novo dos próprios bancos. De Outro,
atiVidade, sem redução dos seus proventos de aposentadoria.
a possibilidade de, mesmo sem dispor da totalidade das garanDe um modo geral, os que vinham acompanhando o andatias de uma só vez, poder beneficiar-se da redução de dívid~
mento desta questão, pesando os argumentos das partes envole da redução de juros prevista em determinados instrumentos.
vidas, Governo e aposentados, a palavra final do Supremo
Outro ponto inovador no acordo brasileiro e a idéia de
produziu na sociedade "uma sensação de alívio" e de confiança
que deve haver um equilíbrio ·entre Os diversos_ títulos do
na Justiça, como afirmou o Deputado Federal Manoel Castro,
~enu. Tal equilíbrio viSa a evitar a hipótese de que haja
do PFL, da Bahia, qUe, no Congresso, juntàrneil.te_oom outrosuma concentração excessiva da dívida em determinados instruw
Parlamentares, inclusive dos __Partidos que apóiam o Governo,
mentes, o que pode aumentar o custo das garantias, e também
desde cedo se rebelou contra a intenção do _n_ãÇI'_pagamento
a impedir que o_ Brasil possa privar-se das vantagens de um
desse direito.
portifólio adequadamente distribuído que aumente o grau de
E afirmou um -fato que é; realmente, uma indiscutível
eficiência-da administração da dívida.
verdade: "O desgaste foi muito grande para o Governo e,
Não creio precise me alongar numa descrição detalhada
afin31, como agora mostrou a decis_ão do STF, inútil". Os
do acordo. A sociedade agora vai proceder a um debate amplo
gastos que antes seriam menores, agora já somam cerca de
e, creio, importante do que foi ob_tido nas negociações que
15 trilhões.
se 'acabam de encerrar e haverá tempo e oportunidade para
Mas, Sr. Presidente e_Srs. Senadores, o estado deficitário
voltarmos ao assunto neste Plenário.
da Previdência Social não é responsabilidade do atual Goverw
O Senado, por suas atn"buições constitucioriais;-terá ti.m_ no, nem, também, do ~tlimo. A corrosão dos recursos da
Previdência- é um prõce"ssO que -vem se arrastãndo ao longo
papel central a desempenhar nesse debate e creio que.saberá
dos anos por uma série de motivos e causas, duas delas, as
reconhecer· em sua plenitude as imensas .vantagens ãlcan_çadas
_ _ pelo Brasil. Tereinds a examínát um acordo muito diferen- mais at>omjná\ieis, sã9 a so1_1egação e a fraUde.Mas não podemos negar, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS,
ciado dos que conhecemos anteriormente. Um acordo que
que-Cfátual GoVerno ao Presidente Fernando Collor não tenha
contempla redução de dívida, que prevê iristfUriieDtOS, taxas
tomado medidas drásticas visando preservar a Previdência
fixas de juros por até trirttã ârtos e qUe noS- -en.camTTiha no
Social em nosso País destes dois terríveiS males.
sentido da normalização de nossas relações com a comunidade
Recentemente, tivemos ·a- opõrtiüiidade de ver, acredito
financeira, -a exérilplo de passos anteriores já toinãdos nas
que pela primeira vez na Hist6tia do País, advogados, juízeS,
nossas relações com o Fundo Monetário e os credores oficiaíS.
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procuradores, contadores e altos funcionários_ do setor, que
exercitavam ofíCiO de- justiça· de forma:-imóial e_.f:raudulenta,

serem folgados condenados e presos, com somatório de penas_______ _
que ultrapassaram a casa dos cem anos.
Isto é um exemplo de que o Goyemo ·ptôC"u:rou cumprir
uma vontade há muito reclamada_ pela sociedade, de agir com
rigor'·Coiltra Os sonegadores· e fráudadores ·doS _rec:y,r_sos d~_
seguridade social.
·
·
_~
Estou de pleno acordo CQID os argumentai do Deputado
Manoel Castro relativamente à questão dos 147%

e~

finali-

zando, Sr. Presidente, peço a transcrição, com·o Dieu pronunciamento, da notícia-publicada em A Tarde, edição de 2 d,e
julhp de 1992, intitulada_ "Castro ~plaude o _Supremo na questão dos aposentados"_._
' .
--- ~~ · "_, _
.

DOCUMENTO A QUE SE,i!E,Fp;RE Q SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEUD.l::fÇURSQ: •<
A Tarde
Quinta-feita --c 2/7/1992_
. •• . .
CASTRO AP.LAUDE.O SUPREMO

- NAQUESTÃODOSAPOSENTAHOS --

Julho de 1992

· ·O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguin·te discurso;)- Sr. Presidente, S~s e Srs. ,Senadores, a Histó~a
dO-Btasil te um lado deS_conhecido, repleto de fatos que até
hqj~ a ~açãq_~iQda não_ ~íscutiu.
__ ___
.
A imensidão amazóniCa é-um. ver_QadeífO_ con.tíq6tite~aban
donado à _s_ua própria sorte. Alguns séculos_ após sua ocupação,
a Amazônia permanece !lt~ hoje carente da efetiVa" pfeSeriç3.
dO:Es·tado brasileiro.
_
_ ___ _
..
'A Amazônia, S~ e Srs. Senadores, tem sido muito lem~da pela floresta, pelos índios de Roraima (Yanomamis),
P.elos g~~impos e pelas queimadas. Cahe aqui faZer duras inda-gações:
.
1 --0 Brasil conhece efetivamente a Amazônia?
- Z-~ q Br'!-sil co~hece o_ povo que habita a AmazÔnia?
Sabemos, com certeza, Sr. Presidente, Sr'5 e Srs. Senadores, ·que qualquer resposta a ser· dada a essas perguntas não
será -completa, pois os brasileiros que conhecem mesmo a
Anlãzónia são os amazónicos ou ·aqueles que para lá migraram
__há muitos anos e dela fazem parte _de corpo e alma, esses

sáo- os amazõnidas; grupo-do-qu-al tenho- a-honra de pertencer;

A_ -ausência do Governo brasileiro não poderia legar a
O deputado federal Manoel Castro 1 candidato a prefeito
da coligação "Salve Salvador", disse, onteni, que a decisão essa região melhor sorte, nem mesmo um fUturo colnó aqUele
do STF de garantir o pagamento dos 147%' aoS aposentados desejado pelo povo,- pois so_bre ela concentram.:-se olhares
atentos, defensores dos interesse do mundo _des~qvolvidq, disdá uma sensação de alfVip, e que nem tudo éStá perdido.
Exultante com a decisão, Manoel ressaltou que o Supremo postos a repetir a audáclã doS coi,lquistadores do passado,
qu~ des!umbraram_-se com os tesouros que a natureza plantou
definiu um direito que toda a sociedade reconhecia como
nesta vasta região.
·
· ·
·
·
legal. "Os aposentados, que passaram a maiót parte de suas
Historicamente, S~ e Srs. Senadores, ã nOssa ~maz.ônia
vidas co·ntribuindo para o desenvolvimento Qo País, não_ podiam ficai com este gosto amãrgó do__abando_n_o __ por parte tem sido alvo da cobiça de praticamente todos os -países_ da
do governo", afirinou.- -- - ___ __ -__
terra, e Roraima é uma das áreas mais visadas.
AnteS ·mesmo âo Brasil ser desc;oberto, com a _che;gada
Dentro do seu próprio partido, o· PFL, ó deputad-o Manoel castro havia se rebelado contra a decisãô do governo_ de Pedro Álvares Cabral, do outro lado, no extremo norte
de não pagar os 147% aos quase três milhões de aposentados · do ~aís, viaj~iltes já navegavam por seUs rios e abriam picadaS
que recebiam acima do salário nUnimó em seteiu.bro do aiJ-9 na floresta.
Por volta _d_e 1599, uma expedição comandada por Sir
passado e não tiveram o reajuste integ_nll of~recido aos demais.
Em declarações que deu à imprensa naquela ocaSiãO- e em Walter Raleigh, ignorando os domínios portugueses e espanhóis da região, começava um processo de tentativa de conpronunciamento feito -no Congresso, o ·parlamentar baiano
- · · - - - ..t- _::.,., ...... ..-......... ;h;lidade no trato da questão,
quista da Amazônia Ocidental, Sua Majestade Britânica não
queria pouco~ pois Roraima era apenas um pedaço das terras
que o Império pretendia, dentro do seu plano de conquistar
__ 101 muito grande para o governo e, afi11a!,
- as Antilhas e as Guía:Oas~ .
....gora mostrou a_decisão d_o_.STF, inútil. O gasto teria
Observem, s~s e _Srs. Senadores, que já naqUela época
que ser feito, mais-cedo ou mais-tarde, e 'representa agora
remota, a Amazônia de_spertava o interesse dO muildo e havia
um reembolso por parte do governo de cerca de Çr$ 5,3 tt1lhões até- 1992 e ma:is Cr$10,3 trilhões no ano que vein",
quem já lutasse pela sua posse.
Os portugueses fincaram pé em· Roraima, marcaram sUas
explicou o deputado. Para ele, o próximo passo do Ministério
da Previdência será o encaminhamento de uma me_ns_agem posições e sentaram-se com os espanhóis para definir suaS
ao Congresso Nacional para que o Legislativo encontre uma · fronteiras. Mandaram Qara a região ho~ens e animais, mosmaneira de prover recurso para pagar a diferença restante
trando principalmente aos ingleses e holandeses que o extremo
dos 147%.
- norte do Brasil já tinha dono.
Segundo Manoel Castro, a alternativa mais Pi-oVávet' é
TOdavia, ao longo da história, a noiisa reglãó for pfatitaa de sobretaxar alguns produtos, a exemplO- de cigarros e
mente esquecida, desde o fim do Império até õ inídO~da
bebidas, :rão infligindo aos assalariados uma penalização a
República, chegando tal situação aos dias atuais.
· mais nesses tempos de arrocho e inflação alta. Qar8.nte o
Sr. Presidente, Sr-'5 e Srs. Senadores, muito--raramente
candidato da coligação "Salve Salvador" à prefeifUfã. da Capital
o Governo- federal tem voltado sUa atenção para essa região
baiana que o governo não vai utilizar do precatório :__-um
de e~rema importânqa para olu_turo da noss_a Nação e quando
irlstrumetno jurldico que adia o pagamentO ·para o- ãno que
sobre ela estende S"Qas ações, o faz com o intuitC:tde reprimir
vem - ou de qualquer outro recurso jurídico para postergar
a ação de brasileiros. que na ausência da autoridade garantem
o pagamento dos 147-%. "O ministro Rein_~9ldStephanes é
com sua presença a soberania nacional.
sensível ao problema e vai enCOntrar uma fórmula- de_ pagar
O Goveritõ .brasileiro aind~_não aprendeu que é definindo
logo a diferença do reajuste e, com certeza, estendê-la a todos
suas fronteiras e exe-rcendo sobre elas contínuo e atento dorn.í~
os aposentados", disse_."
nio- que se mantém a integridad-e d3. s.;a soberania.
Essa negligência tem custado caro ao _Brasil, pois, no
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Concedo a
-correr· dos anos o governo federal sequer tem se preocupado
palavra ao nobre Senador João França.
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em demarcar suas próprias fronteirã.S, pi"efriütiOdo que valia~
sas porções do território nacional fossem parar sem resistência:
nas mãos de vizinhos ambiciosos.
Entendo, s~s e Srs._ S~n:;tclores, ·que fronteira tem que

ser sinómino da presença do Estado. O póvo da Amazônia
_setentrional, sobretudo, os roraimenses não aceitam que se
repita a desastrada diplomacia que ao longo dos anos tenl
cedido sem resistência, parcelas de terras brasileiras que dariam para abrigar vários países da Europa.
Vale lembrar, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senador_es, alguns
fatos que a história registroU- comO e-X:erilplos verdadeiros de
desprezo dos governantes brasileiros por nossa -região. ?odemos citar o caso em que permitiU a Inglaterra ocupar área
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nos idos de 1787, com ·a instalação das primeiras fazendas,
é que esses índios acabaram sendo atraídos, desç:c;:nQ_o_ das
serras para se agruparem nas savanas.
- Sr. Presidente, SI'i'' e Srs. Senadores, Roraima tem hoje
uma populaç~o indígena em tomo de vinte mil índios, a grande
maioria já ~culturada e integrada -à sociedade local. _Mais~da
metade de nossas terras estão sendo transformadas pela U mão
em áreas indígenas, áreas intocáveis e marCadas pela expressiva ocorrência mineral e pelos campos naturais onde pastam
_o rebanho bovino do Estado.
A cr~qe~te;teudência de ~ransform;lr Roraima num Estadç eminentc;:ment.e indígena, leva a crer que pouco ~cará para
o restante da população, que acabará confinada numa prisão
sem muralhas. _
. Aos pOUcos Roraima Se transfórina novamente em possessão federaL Todas as leis sobre terras, índios, garimpeiros,
florestas e rios são federais e nada resta ao Estado de Roraiina
sobre u que possa ·tegislar ou governar. O povo roraimense
está perdendo sua indentidade_ e sem identidade, o nosso povo
não pode ser ouvido pelo Governo, pois ó governo não admi~
rtistra aquilo- que não reconhece.
Ainda h~ tempo Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
para por fim a esSa insensatez e :mirarmo-no-s efu exemplos
do passado e. do presente para salvar Roraima e a Amazônia
para o Brasil!
- -Era o quê tinha a dizer.

de teras situadas ao norte, na fronteira brasileira com o ocenao
Atlântico, e tainbém em aceitar que o_ rei italiano Vitor E ma~
nuel IV, fosse árbitro da questão, com o que acabamos].Jerden~
do 20.000km 2 , ou seja, quase vinte milhões de hectares, incorporados à Guiana, que era naqUela época colónia inglesa e
hoje República CooperatiVista da Guiana.
· -Este fato ocárreu em 1g04 e mostrou a fraqueza da diplomacia brasileíra, nessa ocasião liderada por Joaquim Nabuco,
pois ele ~bia que a Itália, afogada em díviâas com-ã. Inglaterra
jamais-daria sentença favorável ao Brasil.
Hoje, Si"$ e Srs. Senadores, no momento em qt.ie países
ricos chantageiam um Brasil igu~lmente endividado e usam
a Amazônia corno lastro, fato idêntico ameaça repetfr-se.
Desconhecendo tratados firmados anteriormente, a Venezuela está obrigando o GdVirrió brasileiro a abrir mão de
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
mais ·cinco mil quilôrnetros quadra1ios, ocupados pela força,
palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
sendo urna área reconhecida internacionalmente como pertenO SR- NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
cente ao nosso território. Es_sa área localiza~se justamente
nas imediações fronteúiças, onde o Governo pretende de maseguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs.-Sen"adores,
neira vergonhosa, cedendo à pressão internacional, dar aos
quer o Poder Executivo que o Congresso Nadonal, mediante
índios Yanomanis mais de 9,4 milhões de hectares. É ã. regiãq
lei delegada, possibilite ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da Serra do Parima, no extremo norte brasileiro.
da República a promoção do disposto na Constituição Federal
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a maior ameaça,
no que' se refere à isonomia- de remuneração dos servidores
no entanto, que se abate sobre a Amazónia no presente mode cargos assemelhados entre os três Poderes da República.
mento, é a questão_ indígena. Estão quere-ndo _transformar
Razões mliltiplas, Sr. Presidente, levam-nos à natural
essa região numa grande reserva indígena.
rejeição da proposta em exame. Razões que passam pelo crivo
Essa ação impatri6tica, é obra, sobretudo, da aÇão e da- da inconstitucionalidade, da injufídicidade e, sobretudo, da
pressão internacional pela preservação da Amazônia; aliada
inconveniência política.
à própria ação do nosso Governo, orientado por um órgão
Com efeito, nobres colegas, a delegação, sendo o direito
que traça a política indigenista nem sempre condizente com
que se dá a alguém para agir em nome de outrem não se
os interesses nacionais.
justifica. No caso, pelo temor, ou seja, pelo natural resguar. A história das diversas comunidades indígenas de roraima
dado com que se deve precaver o Poder Legislativo, diante
da possibilidade factual de que, exorbitando do preceituado
nos ensina que a existência de um _órgão como a F~AI
é perfeitamente dispensável como condutora da política indina delegação, venha Sua Excelência, o Presidente da Repúgenista de nosso PaíS. -- _
_ __ . _ _____ ___ - ..--.- _
blica, promover não a justa e desejada isonomia;ffias o arrocho da remuneração dos servidores dos demais Poderes.
Roraima tem sido o ponto de ericontro dos índios que
Deve-se considerar que a Constituição é clara quando
migraram do Cái"ibe para o interior da Amazônia:, fugindo
se refere à isonOmia de vencimentos, não- de remuneração.
de ingleses e holandeses, que tentavam escravizá-los._Esses
índios passaram a conviver com os brancos vindos do Nordeste
S_ão dois con-ceitos meridianamente distintos. Pela via de gratificações- e da própria natureza -iitCõili.patível de funções, não
e do _Sul e com eles formaram o povo roraimense.
SI'i's e Srs. Senadores, fala-se muito em posse "iiliéniotíãl
se pode, sob pena de cometer-se equívocos e injustiÇãi; tomar
quando se coloca em discussão a demarcação das terras que
equivalente aquilo que sequer pode ser medido.
se pretende destinar às comunidades indígenas. Garantem
-- Entretarito, salta também aos olhos- a existência de granaqueles que defendem essa tese, que ali estavam desde tempos
des dispariâades n-os padrões rem:urterativos dos serVidores
imemoriais.
-pUblicos- do POder ExeCutivo quaD.a:o se os compararã com
o modo geral de remunerar os servidores dos demais poderes
Na verdade, trata-se, à luz da his_tóri_a, de uma falta de
da União.
_
conhecimento sobre o passado da região. Quando o Coronel
O CongresSo NaciOnal, pela voz de sUa uri.animidade,
Lobo D'Almada. chegou àquelas terras, no século XVIII, só
foi encontrar índios nas áreas que hoje pertencem à Guiana não aesej"a Coonestar-essas· discrepânCias. Mã.s tampOuCO poâe
permitir qUe se aSSine um: chegue em branco para aquele
In&J.esa. Somente com a ·presença dos brancos portugueses,
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Casa d~ ferreiro, espeto de pau. O Senado não será essa
que, segundo as circunstâncias e os indícios esCàndalosos da
atualidade, não mereceu, sequer. a confiança de seus parentes .oficina-de monstruoSidades e, sobretudo, de injustiças.
mais próximos.
_
E yeja Sr. Presidente, que a representação sindical dos
Ao Presidente da República, a ConstituiÇãO atribui podeservidores federais,-filiã:d3. à CUT, se aprese-nta ao poder
res amplos para fixar a remuneração de seus servidores mepolítico trazendo suas propostas equilibradas, submetidas às
diante o tradicional poder de iniciatiVa _de projetos de lei.
reStrições do momento e:conômico, reivindicando o direito
Na circunstância atual, com toda a Segurança --desde que
mínimo, irrecusável, de fazer-se ouvir e representar seus filiaeivados de justiça e não de malabarismos que visem aos prividos junto a_uma mesa de negociações que só protela decisões,
légio de determinadas categorias -:- serão __apreciados com
que tudo rechaça, como se a voz naciopal dos servidores públia urgência devida e inquestionavelmente votados.
cos da Un.ião, o seu clamor esfaimado, pudesse ser reduzido
Mas o que deseja o Presidente, nobres Senadoras e preclaao mun:núrio da província em que foi transformada a dimensão
ros Senadores? É criar gratificações que alteram os v~lores
naciõnal.
Por essas razões é que, ao pronunciar~me sobre as prode vencimento na tabela especial do Poder .ExecutivoJ passanpostas governamentais no Projeto de Lei n" 2.990, de 1992,
do ao largo dos reajustes gerais compensatórios de brutal
perda de poder aquisitivo gerada pelo process.o inflacionárió. que ~r~ta dos par~metros gerais de enquadramento da remuneque atinge a todos.
r~ç_~9_d()S servidores da União, e sobre a proposta de delegação
Sem o compromisso do estabelecimento de uma. política
de. poderes para promoção da isonomia, faço-o na certeza
remunerat6ria, mesmo que condicioilada às limitações orçade que esta Casa, Senhor Presidente, honrando suas tradições
mentárias, n_ão pode a Congresso Nacional - e o Senado _de re~peito aos servidores_ públicos, ~rabalhadores de_ uma
Federal em particular - concordar com que os servidores
catçgoria sacrificada pelo reflexo dos de_smandos políticos
{i_os governantes, rechaçará, pela inoportunidade, pela petupúblicos sejam os finaildadores, pelo sacrifício de suas famílias
e destruição .de seus sonhos, do ajuste orçamentário dos
lância e incpnveniêhda, os excessos contidos nas proposições
descalabros do Poder Executivo~
da ínlciativa -do Presidente da República.
Por que não mudar a política inonetária que faz cÕm
Muito obrigado.
que, na atualidade; os serviços da dívída pública, a taxas exorO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presibitantes_que enriquecem banqueiros e especuladores, seja fidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
nanciados por recursos orçamentários que superem o dispên. ~8h~min, ·destinada à leitura de requerimeiltos de urgência.
dio com pessoal?
Essa questão deve_ ser posta à consideração de meus pares.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais
Os servidores públicos não contam com estranhos dep6sites
havendo a tratar, es:tá encerrada _a sessão.
em suas contas corrente_s_ para fazer face às _despesas de água,
(Levan_ta-s_e a ses~ão às 18h45min.)
luz, telefone, escola.

Ata da 9a Sessão, em 9 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 18 HORAS E 46 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS_SRS_ SENADORES: .
.

Albano Franco- Alexandre Costa- Alfredo C'.ampos
- Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes - -Arnir Lando Antonio Mariz -Áureo Mello- Beni Veras- Carlos De'Carli - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Darcy ·Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Carneiro Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- Esperidião Amin- Epitácio Cafeteira- Fernando Henrique Cardoso - Flaviano Melo -Francisco Rollemherg - Garihaldi Alves ...: Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto
Lucena - Hydekel Freitas - J oao Calmon - J oao França Jollo Rocha - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho -·José
Eduardo - José Fogaça -José Paulo Biso! - José Richa José Sarney- Júnia Marise- Jutahy Magalhaes - I.avoisier
Maia - Levy Dias - Luuremberg Nunes Rocha - Lourival
Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mnnsueto de
Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas -

Marluce Pinto- Maurfcio Cotrêa -Mauro Benevides - Meiiá Filho - Moisés Abrao - Nabnr Júnior - Nelson Carneiro
-Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares- Pedro
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Renaldo Aragao - Ronan Tito·- Rlly Bacelar- Valmir C:arnpelo
- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) :-:: A lista de
presença acusa o comparecimento de 69 Srs. Senp.dores. Hay~ndo número r~gimental, decl~ro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicjamos nossos tr_abalhos.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura de requerimentos
encaminhados à Mesa.
Sãd lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 508, DE 1992
Re~ueremós urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para a Mensagem n• 253, de 1992
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(~· 264, de 1992, na origem), pela qual o Sr. Presidente da
República propõe ao Sena_do_seja autorizada _a çontratação,
com a garantia da República Federativa do Btasil, de operação
·de crédito externo, no valor de US$50,0UO,OOO.OO, entre o
Banco de Desenvolvimel}tO EconÇtmic9 e So~al __. B~DE~.
e .o Banco Internacional_ para Reconstrução e Pese~ volvi~
menta- BIRD (Banco Mundial), destinada a fiuanci~r parcialmente o Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial - POLUBRÁS.
,
._. .
. . ..
Sala daa Sessões, 9 de julho de 1992. ,..:.. Ma'""o Maclel
- Maurício Corrêa - Ney Maranhão -- Esperidião Amin
- Jósé Eduardo- Mansueto de Lavor.

REQUERIMENTO N• 509, DE 1992
Requeremos urgência, rios tertfftfs-'do art. -336, alíiiea c,
do Regimento Interno, para o PL n' 2.990192 (Men<agem
n' 49, de 15 de junho de 1992), que "Regulamenta os arts.
37, XI, e 39, § P, da ConsthuiÇão_e_-dá outras providências"
(PLS n• 68/92).
Sala das Sessões, 9 de julho .de 1992. - Marco Maclel
...... Ney Maranhão- Fernando Henrique Cardoso- Lavoisiêr
Maia -~ José Eduardo - Esperidião Amin -- Mansueto de
Lavor.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os requerimentos lidos serão votados após à Ordem do Dia, na forma
do'art. 340 do R6gimfmto_Interno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - A C. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. _Presidente_, Sr_s.__Senadores, o Brasil
vem de oferecer. ao mundo inteiro; uma demonstraÇão de
sua responsabilidade. e competência no trato dos grandes assuntos ligados à sobrevívênçia do planeta. A Rio-92, realmente, foi o ponto alto das sempre renovadas provaS de quanto
este problema aflige e iriipulsíona o Governo e a sociedade,
principalmente nos último_s anoS.
O amadurecimento nacional no trato dessa importante
questão se evidenciou quando, com a demissão do antigo
Secretário do Meio Ambiente, o Ministro da Educação, Professor José Goldemberg, emprestou a seriedade e a serenidade
de seu nome e seu conceito como_cientiStãàquela repartição,
acumulando transitoriamente as duas atiVidades.
Passada a Rio-92, feStejados seu_s sucessOs' Políticos, ambientais e diplomáticos, o Go_veino_- procurou instituir uma
estrutura definitiva no setor - começando com a nomeação
de um !).OVO Secretário, o festefado organizador daquela Conferência, o Embaixador Flávio Miragaia Perri,- que desempenhou, ali, oficialmente, as funções de Secretário-Executivo
do Grupo de Trabalho Nacional (GTN). .
..
É uma escolha digna dos mairores elogios, diante da brilhante folha de serviços diplomáticos e, agora, do trabalho
realiZado pelo novo Secretário do Meio Ambiente na Rio-92.
A ele e ao Governo apresento meus cumprimentos e votos
de exitosa gestão nas novas e importantes taiefas~
Quero, entretanto, ressaltar, também, o importante trabalho que vem sendo_ desenvolvido pela Presidente do IBAMA, Sra. Maria Tereza Jorge Pádua. A frente de__ t_ão _espinhoso e problemáticO setor, houve-se aqubla cientista com
dignidade e competência e, o que é fundamental, permitiu
vislumbrar uma continuídade administrativã que---o IBAMA
sempre procurou. _
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___ Com efeito, a altíssima rotatividade nos cargos diretivqs
do ffiAMA é um dos maiores problemas para o estabelecimento de uma política ambiental, porque, a cada mudança,
substituem-se. não apenas 9s noiries, mas também as próprias
diretrizeS setoriais. ·
Sou um_ Parlamentar franca e le"alDJente integrado à OpOsição, m.as isso não me pode cegar nem obstruir o reconhecirilento de acertos do Governo. E os acertos na área ambien(~1 têm sido iqtportantes, em gran-de parte devidos à atuação
{i_Irií.e da Dra. Maria Tereza, cUjoS conhecimentos e larga
experiência, há mais de vinte anós, se refletem hoje no tratamento adequado à Amazónia, acima de controvérsias ~ emocionalismos tão~danoso.s à população que lá procura sobreviver
e construir o progresso nacional.
O IBAMA tem, hoje, uma política de ·~nida e séria para
a hevei-cultura e o e_xtrativ_ismo em geral, cônscio da importância dessa atividade para a economia amazónica. Preços
justos e comercializaçãO assegurada são. requisitos indispensáveis para o fortalecimento da estrutura da borracha vegetal
-:....:...e não têm faltado. IssO cOntraria, infelizmente, poderosos
interesses de grupos até mesmo internacionais, mas não pode
ser mudado!
_
O diálOgo em tomo da economia gomffera se consubstanciou na criação da Câmara Setorial, integrada por produtores e industriais da área, com a participação, ainda, de repre_sentantes do Governo. É u_m foro lnoderno e realista~ como
se exige, para a superação de divergências e ajustes de soluções
maiores.
Deve-se cr~Qitar, também~ à Dra. Maria Tereza, a conctew
tização das -chamadas "Reservas ExtrativistaS", hoje delimi~das em grande parte na Amazónia e em vias de implantação
nos Estados do Maranhão, Tocantins -e Santa Catarina.
Sãó atitudes positivas e que devem Ser corrigidas, jamais
sacrificadas pelas trocas de coman4o no IBAMA- e mudanças não têm faltado: o Instituto foi criado há três anos e
alguns meses. De lá para cá, registrou seis Presidentes, o
que tem sido prejudicial ao seu desempenho.
Trocar uma ·administração eficiente e respeitada por outra
iõterinidade, mesmo que cumulativa à Secretaria do Meio
Ambiente, em nada ajudará a corrigir os graves problemas
ecológicos que alnd_a persitem neste vastíssimo País, priricipalmente quando isso_ se faz à custa de uma administradora comprovadamente digna e com altos serviços prestados.
Diante do exposto, Sr.- Presidente e Srs. Senadores, dirijo
uma apelo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República
e ao novo Secretário do Meio Ambiente, Embaixador Flávio
Perri, no sentido de que seja mantida à frente do IBAMA
a- Sra. Maria Tere:ta Pádua, a fim de _que se d_ê continuidade
ao trabalho honesto, sériQ e eficiente q'ue tem sido a tónica
de sua atividade naquele importante órgão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) palavra ao nobre Senador Aureo Mello.

Concedo a

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, completa hoje 50 anos de existência o Banco
de Crédito da Amazónia S/A, atualmente presidido pelo Sr.
Nivaldo Martins e tendo na sua Diretoria o Sr. Mário Jorge
Bringel, Pedro Tourinho e António Condé.
Esse banco tem sido para· a Amazónia aquele pedaço
de madeira que flutua no D1a! e ~o qual se se&ura o náuf~_a~o
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nos momentos de dificuldades. :S órgão -d_e suporte da Sudam
e assiste o empresariado de toda a Amazônia cbril :eficiência::
dentro das possibilidades que lhe são atribuídas por lei.

Nestes 50 anos·, tem tido dificuldades de toda ordem.
Alguns dirigentes não souberam

~co:rtesponder

à expectativa

e se mostraram incapazes de coinpreender a ·seriedade da
atribuição que lhes fora- conferida.
Antigamente era o Banco da Amaz6nia o Ban_co da Borracha. O nosso ex-colega, Gabriel Hermes Filho, foi seu presidente, expendeu muito esforço em relação a essa inStituiçãO.
A primeira fase: o Banco de Crêdito da Borraçha.
Ano de 1942. Após a lnvesfíila surpreendente do Japão
no Pacífico, os aliado~_ atravessam momentos difíCeis na 2~
Guerra Mundial. Suprimentos importantes noÍmã.lmeiite vindos do Oriente-começa'm. ~ e~ca:sseãr. Entr~-~l~s. a borracha,
levada na virada do século para o Sudeste Asiático e 3.í, U(Iia
vez aclimatada, cultivada de maneira racional, desbancando
e relegando os seringais nativos da Amazônia. O COriftõle
da .Indochina e dos grandes arquípélagos vizinhos, iitdicava
para breve a não reposição dos pneumátiCOS de jipeS~--cãminhões e carros de combate, além de aviões~ . .
._
O mundo volta então seus olhos para a Amazônia .como
tábua de salvação. São firmados os Acordos de Washington,
com vigência pa:ra o perfodo de marçol42 a junho/47. Foram
ao todo 28 tratados, sendo 14 deles sobre a borracha, celebrados na maioria enfre Brasil e Esü\~o~_Un{dos, PreVei:idO: fixação de preços; normas para a exportação e importação, fornecimento de pneumáticoS e -câmaras de ar; construção de_ ~stra
das; assistência técnicà; fõrilecimento--de suprimentos; transportes na região e outros.
_ __ _
_ __ _
Porém é necessária: a aSSiStêõCia fínãitÇ"eifã-e -o em_presa:riamento centralizado dentro do _esforço de. guerra. Assim,
em 9 de julho de 1942, é promulgado o Decreto-Lei n"' 4.451,
assinado pelo Presidente Getúlio Vargas, pelo Ministro da
Fazenda, A. de Souza Costa, e pelo Chanceler Osvaldo Aranha, constituindo o Banco de Crédito da Borracha, com os
objetivos de prestar aSsiStência fin-an:cerra a atividade direia:
mente e, indiretamente, apoiando_ a infra-eStrutura eronômica
e social. Adicionalmente, atribuiu-se ao BCB ·a exclusividade
das operações finais de compra (monopsônio) e venda (mOnopólio) da borra.cha, tanto para o mercado interno como para
o mercado externo. Desde sua fum;iação, a sede do banco
foi fixada na cidade de Belém, capital do Estado do Pará.
O capital inicial do banco era de cinqüént3. mil contoSde réis (éqU.ivalente hoje a aproximadamente US$2,5 milhões), com 55% de participação do Tesouro N.acional, 40%
da agência norte-americana Rubber Reserve Co_I!Jpany e, o
restante, de pessoas físicaS nacioriais. Como-curiosidade histórica, ressalte-se o estabelecido no art. 4"' do diploma referido:
.. A duração da socie_dade será de 20 (vinte) anos." Para a
satisfação e orgulho da Amazônia, já se superõú esse~ prazo
em 30 a:nos. E tudo indica que a instituição ainda tem uma
longa e frutuosa vjda pela frente.
A segunda fase: o Banco de Crédito da_ Amazónia.
Ganha a guerra e restabelecidos os fluxos mercantis mundiais, novamente a poderosa heve:icultiira ·oriéD.ta1 de eleVada
produtividade - e, portanto, de baixos custos - desbanca
a seringa nativa amazónica ·e a-região retorna ao marasmo,
embora haja galgado alguns degraus no processo de ocupação
económica em funçãO da infra-estrutura criadã graças à aÇão
doBCB.
Contudo, é hora de se diversificarem as-atividades, libertando a área da condição de dependência a um só produto,
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com as .seqüelas causadas pelas suas variaÇões· êíCli_c-ás.:- Ehl
39-8-50, o Presidente _ElJrico G_aspai' putra-.e-·o Ministro da
Fazenda Guilhernlé dâ Silveira: as~iri3.[áin:? ~ei n~>·1.184;
transforma o BCB em Banco de Crédito da Amazónia ·siA.
dandó-ihe liberdade párá rehlizâr todas~· l:>péra\;õesbancárlas
relacionadas às ativi~a~es econôrrliCaS_ em 'g'eraJ" rta- Região
Amazónica, mantendo ainda a exclusiVidadé nO coiriéréiõ. da
_boirâCha: _lnida-se,-asSím, embora de maneira tírilida. a'fà:Se
de Banco Comercial Regional.
· ·
--·
- Sobr:e_ssai, --~irtdà, como fato importante riessa faSe, o fiin
-do monopólio estatal da:S-.iinpcirtaÇOes de borracha, a partir
·do becreto n' 44.728, de 22-10-58; retfràndo iuna"impohimle
fonte-de recu~os com que conta:va o BCA:pa:ra flriâ.héiatiiêirlo
sUbsidiado à produção amazónica (ein ·especial, jn't:a·,' tÍlã.lv9:,
babaçu, arroz, madeiras etc.). Posteriormente, todas as· demaiS atividades monopolísticas e monopsonistas relativas à
atividade seriam eliminadaS. '
··
··
· · ·
·
A terceira faSe: OBaitco da Amazônia SI À ::..:.:.. BASA.
Após at~ailSíerêÜcia d3. capital do País,parà ã ái'ea c_en.~~ál
e a implantação das grandes rodovias cOm Qestil)O ,ao, norte
e ao oeste, criain-se algumas condições favodveiS à e~pan:;ão
d3 frOnteira e'cOnômlc'a. C'onléÇã~se -_a:· íàlai: 'eíri. i~te-gr3.Çâó ·nàcional, discursO aliadO a(>da necêsSid-ade dé reduçaô das diSPâridades regionais. Em 1966, é deflagrada a Ope-ração Ainazônia, ·um conjunto de medidas dirig~das à consecução ·desses
objetivos. Entre elas, destaca-se a transforinação do- BCA
em BancO da Amazônia SI A - BASA, atraVés da Lei n"'
5.122, de 28,9-66, assinada pelo Presídente Castelo Branco
e pelo Ministro Eduardo Lopes Rodrigues.
.
O Basa veio agregar-à ação Comercial do BCA, a função
éspeCi:il de agente financeiro da p·ólíticà do ·oóve-InO Federal
p-ara:- o deSe-nvolvimento da Amazónia Legal, região geoeco'1!9n:t.ica constituída pelas unidades federativaS da Am'aZônia
Oássica (Acre, Affiapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima) e mais frações dos Estados; __do Mar~nhão, do Mato Grosw
so (o atual está totalmimíe incluído) e de Goiás· (a parte que
hoje ê o Estado do Tocai1tins). .
..
.. · ·
Para o banco -e para a região ~a diferença fui:ldameiltal
consistiu no depósito/ágenciamento financeirO dos recursoS
dos iD.centivOs fiscais regiOnais (hoje Finam) e do Piriproterra.·
Os primeiros, constituindo participação acion'ária da UniãO
em projetas de interesse para o ·desenvolvimento da área;
os Outros, destinados _a investimentoS em frifta;.esíititlirã (rodovias. portos; aeroportos, -Corriti.rtiCações etc.)- e, erii- urn:a j)fj:..
meira fase, também para crédito à agropecuária e à agroindústria regiomiis; Pode-se dizer que se trata do primeiro iffipulso na ação desenvolvimentista dQ-banco.
Registra~se como faêo importa_nte na híSió!ia do Oaqco,
já nesse perfodo, a nacionalização -do seu capital social, com
base tio Decreto-Lei n"' 493, de 10-3-69, o qu~l autorizou ·a
contratação de empréstimo externo de US$3 milhões, Pelo
Ministro da Fazenda para a compra das ações inicialmente
de propriedade de Rubb.er Development Cornpany, então já
de posse do EXimbai1k. Essa tratlsação propicioU a amprra·çãO
dO ·capital social do banco, até então congelado pela Lei n"'
4.087162, que estabelecia que esse aumento só poderia ocorrer
após a nacionalização referida.
Desse modo, em 1971 foi aberta à participação pública
--peSso-as "físicaS e jurídicas ~ a composição dO capital da
it'rstituiÇã<::i, ·em lançamento extremamente concorrido.
De suma importâricia para o banca--roi a criação, no bojo
da COnstituição da República promulgada em 1988, do Fundo
Constitucional de Fin3riciamento da Região -Norte; o FNO~
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que tem

possi~Uitadq

a. inje,çã·o de,_um .fluxo, de recursos .em

aos vários segm~n.tos produtivos qos Setores rural e industrial, condiçõ,es:ç.s_t::}.~ propo~ta~ pelo gesto.r
constitucional do fund<? '·o B~~a, ,q~xiçla :;t ç.Qmup~dade regional
através de su~s in~tit!J\Ç!)Ç,§, c~~lst~.. téc.niGa;;; ~.políticas.,
· É· cisSini que o. Ba:;a atinge o. seu CiriqüéiitenáriO~ Dia
a· dfa, lUtaD.do na .iDdução do desenvplvimentO sócio-econõmiCo regional através da vasta capilirida-de de_sua rede constituída por 97 agências situadas nos mais diversos· mun_idpios
da Amazônia Legal; realizando n.e.góç:i9s ~lll _mais. 12 inlportantes praças cte ou trás x:e-giões, c;analiz&ndo. para· a Amazónia
·a· pqU;pança, ,da q~al a área. ainda é carente~ Conhecendo_ ;1
!egião,, identificando-se com ela, a ponto- de hoje f\ãO. mai.s
se pode falar em .Amazónia.sem,a_sSo~ja~.:~<f à.lma~m '99
Basa.
_, . ~ ....... ~, l--··:_, ,
~nQiçQes,ad~quad~s

2. · O BASA de hoje e amarihã. . .
.
_. _ . _
A atuação do Basa n_a região deve_ mudar_ doravante.
A mudança de sua performance deve, no entanto, passai" po-r
uma ,redefinição dq papel da organização.
. -_
A redefiniçãO" m.stitución3.1 deve- s·er órienta'da para o de:
Serttpel'lho dos seguin:~eS p~r)éis ~ !un'çàe~, ·té~dq ~1}1 Vi~tÇt 's1,1~
sobreviVénciá e 'as .ne~êss~da!iç~ 9~ r~gi~o:. . . . - . , __ .
'

''

'.

. ....
'

Agente de- Desc:nvqlvimento:. com a· função. de alocar
recursos constituCiQilaiS do fNO., _repasses OfiCíã1S: e- geSTOr
dos recursos do Finam e Pinproterra, exclusivamente ml Amazônia Legal. Nesta área o banco procurará, também, realizar
operações especiais em parceria com bancos nacionais ou es.:.
trangeiros.
Banco de MercaPo~ com atribuição de captação de recursos no merc~do .para fifi3.n-Ciiú"ii.entõS de apoio à circulação
eçonómica .regíóõal e de exportação e· importação.
Banco do GOverno/Sociedade: com a função de prestação
de serviços_ao setor público- e a sodedade, no que se refe:ré
a transferência de recursos da União aos-órgãos' federais, estados e municípiOS; além da intertnediação de arrecadações,
contribuições e outros serviços bancários à sociedade.
B:anco Internacional: com atribuição de _intermediar-fundos e programas de empréstimos externos, capital de risco,
emissão-de guias e outras operaçõe_S_ interriacionaiS~ antes exclusivas do_Banco_ do Brasil.
Com efeito, o_ Basa busca apiimCii"ãr ·suá pe-rformance
como Banco de Desenvolvimento, atuando com mais agilidade
e maior seletividade na alocação de recursos aos produtores!
empresas regionais, sobretudo aos mini ·e pequenos, organizados em associações e cooperativas que- recebem o apoio
da pesquisa e assistência técilica, estej aro: localizados em áreas
com alguma infra-estrutura básica, inclusive de mercado. A
agilização do processo se dará pela crescente capacitação e
suprimento do quadro técnico nas áreas de gerência, análise
e administração de crédito, com descentralização de alçadas
a nfvel de agência, superintendência regional e direção geral,
além do reforço técnico-operacibnal às agências com realo1
cação de pessoal das centrais de análise.
A par disso, o banco inovará imediatamente sua postura
mercadológica, visando ampliar seu espaço operacional nas
áreas de crédito geral, produto e câmbio, dando ênfase especial à captação de recursos, sobretudo nas praças situadas
fora da Amazônia Legal e ao intercâmbio comercial de insumos, matérias-priMas e produtos da região com-o resto doPaís e do mundo.
Adicionalmente, vem se aprimOrando na melhoria da
prestação de serviços ao Governo e à sociedade, através da
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preparação da retaguarda de atendimento e da expanSão da
-_apfqnlação On tine entre as agências, com ênfase à agilizaç~o
e qualidade do .atendimento ao cliente.
_ - 1-':
Por finl; C) banco deverá bus-car, também, participação
ativa na interniedi3ç_ão.de fundos 'C programas internacionais
v_olt.ados para~ região, explorando a possibilidade de empréstimos e cãpitàl de risco para o desenvolvimento sustentável,
decorrentes~Qa EC0-92. Nessa_área deverão ser a~aliadas
op~ni.çõéS de ioint~ventures, commercial papers, operações
cOnjUntãS, leasing _e outras. TaiS_-Operações deverão ser condu~
zidâs em parceria cOm outroS agentes fmanceiros nacionais
.e.i.nJernacio_nf.\i.s,
·
-_·A execução· do papel múltiplo pelo Basa se adequa às
necessidades 'da' região e pode- Ser fà.Cilitada em função da
caratterística ·e ·_ct_a IOé.alização da suã. rede de agências. Com
efeito, dentro· da Amazónia LegaJ o banco possui a· maioria
de suas agênciã:s bem interiorizadas, com características de
deS:envolvim~nto, mercado e serviços; fOra da regiãO, à mino-ria de suas fílías estão estrategicam·ehlé localiZadas, passando
a exercer, dotávárite, a~ funçõt:~ plenas de mercado e ~erviços,
com vistas ã canaliZação de recursos· de fora para dentro· dà.
região.
·'
-. -..-- A decisão sôbre ii redefiniÇão do ·papel da i:O~úituíç3.o,
não deve, todavia, perder de vista, a coerência com as propostas de regulàineiltação do sistema financeiro naciorial, ora
eni tiamítação no··congresso.
·
_ Essa redefinição institucional pretende fortalecer ~ açã_o
dO Basa, com reflexos no cresciri:tento da região, implicandO
necess-ariamehte na 'revisão- de sti.a: eStrutura - a nível de
direção geral e_ ag?ncias- bem_ com,Ó,· das alçadas decisórias
e·das normas e prpcedimentos, dentro do binómio de liberdade
cÇ>m- respons-abilidade.
, Tal revisão organizacional além de_ induzir a necessáriâ
mudança de p~S~ur_a operacional, resultará em:
a) melhoria na prestação de serviços ao cliente, sobretudo ao peque~10 produtor/empresa, reduzindo as pressões
e atendendo às reivindicações dos_setores produtivos, mornrente às do setor rural;
b) cana}.ização de recursos de fora para dentro da Amazónia, aumentando .o nível de acumulação de capital na região
e compensando o custo social da permanência da empresa
_
em áreas pioneiras e de expansão de fronteira.
É_ imprescindível destacar, no entanto, que a execução
da nova postura do banco, junto ao mercado, incluirá amplo
programa de mobilização para a qualidade e produtividade,
através da conscielltização, do treinamento e da valorizaç~o
do contingente atual de mão-de-obra.
Todo esforço da atual administração, em termos de reordenamento institucional, revisão organizaciOnal e mudança
de alçadas_, normas, métodos e procedimentos estará, fundamentalmente, voltado para a:
a) eficiência e re-sultados na reCUperaÇão de ci'éditos;
b) agilidade e seletivid_ade na aplicação do crédito para

desenvolvimento regional;
c) agressividade como banco de mercado na _captação
e canalização de recursos para a região;
d) q~alidade e eficiência na prestação de serviços ao Governo e ao público;
e) obtenção de informações gerenciais tempestivas e seguras para a tomada de decisão;
O redução da atividade-meio e priorização às atividades-fins;
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g) atuação sintonizada em estreita consonância- com a
política e as diretrizes do Governo Federal, c.om as prioridades
espaço-setoriais dos GoVernos· Estaduais~ e_,_-_erii parceria com.
os órgãos de pesquisa, assistência técnica ei OutroS~ buscandQ
atender os legítimos anseioS dos diferentes segmentos da _comunidade regional.
Na realidade, toda essa proposta de mOdernização doBasa com vistas a uma participação mâis ágil· e competitiva
no mercado, começa a se desenhar com _a_ nova ad.rnini~~ração
empossada em 20 de maio de~te, através daqu~l o Presidente
Anívaldo_ Juvenil Vale conclamou _os segmentos da c;om..unidade regional e o fuÍlcionalistrio Para que juntos, contando
com o apoio do Exm' Sr., Presidente Feniando Collor de Mello, nos engajemos na luta pelo fortalecimento do Basa, que,
em última análise, signUicã_a- irifensífiCC\Ção do proceSSo de
desenvolvimento da Amazónia e o bem-estar. da noSsa Colnunidade.
-' .Congratulo-me prÜftinda e emocionici3.ritente çom esse
instituto de crédito, qUe é reahriente umã ileCt!sSidade imprescindível para toda a Amazónia.
-·
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-liZadas do País a oportunidade de viver e participar da nossa
vida ·económica ·e política.
,
.
.
:, . Não temOs dúvida de' que;por não puderem desfrutar
dOs beiú:~fícios que a sociedade pôde oferecet; c_omo· bem"'"
estar, moradia, saúde e educação,· eSSàs sãO 'peSsoaS •parà ·as
quais o Si.Stemã Político não representa mriitó; elas_sãô,"po'rtantd, etn virtude disso; um fator de d~sestabilização" das iriStítUíçõés, com as_ quais não· se julgam comprometidas.
Na oportunidade em que vamos examinar o ajuste fiscal,
algu_~~ questões fundamentais devem vir à nossa mente_. Em
primeiro lugar, _a. ~x;t,rem~ ne_cessidade de_ que esSe ajuste_ seja
capaz de dar ao governo co:qdiçõe.s..d.e arJ;"4mar as sUas contas,
vencer a inflflção, a tal ponto que.a população não pagu~
~se imposto tremendamente injusto,. que penaliza principal..
me,nte íl~- camadas ~e~os assistidas. .
_,
, . , __
.De outra parte,, ~sse ajuste fiscal deve dar ao governo
federal coridições de at~nd.er bem. e promover essas camadas
marginalizadas, que precisam ser incorporadas ao mundo dito
moderno, que, para efas, ainda é mero shnula,cro.
.
.
Em viftuae--disso, -acreditO cjüe ilÕS,. do Senado, temos
Era o que· tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem)
Ullla gr.çmde expectativa a respeito do que Vem como Reforma
Palmas.)
·
·
, ,
Fi~; d<;:'í~mos_ cleter-nos.soPre fl:la çlçmoradamente, de forma
O SR. PRESIDENTE (Luc!di o Portella) - Concedo a. que possamos fazer com que_ çla n_ão só ,a!)sist~ a essas popula~
ções comõ também dê condi_ç6e.s._49_ goy~r.no d~ propiciar
palavra ao nobre Senador Beni V eras. _.
iha~or equilíbríõ ao desenvolvimento nacion4l. ,
. ..
_Hoje, temos uma região, ·éomo_a StJ.Q.este, em que a renda
O SR. BENI VERAS (PSDB- CE. Pro~,Jncia o ~eg.iiiffe
per ·capita gira em_ torno de 5.200 dólares. Ao lado disso,
discurso. Sem. revisãO dD .óiàdor.) ~Sr. PreSidente, Srs. Seri"a7
há trinta milhões de-norde.stinos cOm uma renda de US$1.200
dQres, vejo como um fãto nl.uitó pi.:lsitiVO ·pâra o Pãís, no
presente· momento, que o governo cheg1l a uma conclusã:o
ao ano, uma renda absolutamente insufic;:iente para_m~nt~re~m
a respeito da reforma fisc_al que deseja propor ao Congresso.
ut;na condição mínirlla de- vlda. Entre os 5.200 do Sp.d~:ste
A meu ver, é absolutamente necessário que o governo central
~ ,Qs ~.20_0- do._~orÇeste, permeia o Centro-Oeste cortf
possa ter condições fin:;tnceiras de-enfrentar os grandes prObleUS$3.0PQ; 9 N01:te .com ~.400; enfim, há desigualdades por
todo o.País,_ e .rt.ão se pode eSperar que cb_nstruamos uma
mas que o País tem pela frente. O governo· Precisa diSpOr
grande nação se não fonnos capazes de distribuir de maneira
de meios para enfrentar as tarefas que lhe são pertinentes,
de tal maneira que o Pàís possa·, mediante uma fomia justa
maiS igual, mais próxima do ideal a renda naciona.l~ que não
pode viver concentrada numa pequena região, desfrutando
de cobrança de impOstos, atender a todas as obrigações que
cabem ao governo federal.
_
_ de uma vida moderna, porém distanciada e de costas para
um enorme país que está aí, que não tem voz, tem apenas
Temos, no Brasil, uma situação bastante estranha. Travoto; um voto distorcido, como se viu nas últimas eleições,
ta-se· de um País com enonne potencial, mas que vive grandes
em virtude de seu sofrimento e de .s.ua.m.arginaHd_açl~. P,aí
dificuldades, em virtude da desordem institucional que se
montou.
·não s.e julgam comprometidas com o sistema político e votam
maniqueisticamente nos extremos: Q.uef para a esquerda, quer
O Brasil possui hoje urna camada extremamente grande
para: a direita, porque lhes falta tempo, oportunidade para
de população marginalizada. Somente no Nordeste, há cerca
racióciilar de. maneira mais regular, mais normal, esperando
de 20 milhões de habitantes com dificuldades de trabalho
que o equilíbrio possa chegar a e:Ias.
e 40% da população trabalhando em serviços marginais. Essas
Em virtude disso, essas populações buscam o milagre
pessoas não se julgam comprometidas com o sistema político
que prevalece no País. Elas, por nada receberem das instituique é _oferecido pelos extremistas que fazem promessas que
não se cumprem.
ções, são somas de complexos, sofrimentos, frustrações e,
potencialmente, um fator de desequilíbrio na formã.Ção das
O Sr. João Calmon - Permite-me _um aparte, nobre
nossas instituíções pOlíticas, uma vez que, para elas, a demoSenador?
cracia não representa muito, pois apenas lhes deu necessiO SR. BENI VERAS -Com prazer. Senador João càl,
dades, carências e direitos nominais os. quais não exercem
mon.
por falta de participaç-ão na vida económica do País.
O Sr. João Calmon -_Nqbre_Se.nador_BeniYe_ras, feliciEssas pessoas_ marginalizadas não se sentem _comprometo-o, inicialmente, pela sua oração tão objetiva, focalizando
tidas com o nosso sist.emª. Para elas, a d_efesa das instituições
é apenas um embuste-, vistO que as in"stituiÇões não são capazes prOblemas de e-s:traordinária iinportãiiCül fiara O nosSo Pa(s,
COmo V. Ex• fez.comen~ários sobre o_ ajuste fiscal, desejo
de atender às suas nec_es$idad_es.
ãproveitar essa oportunida"de para dirigir um ·apelo a V. E~
Em virtude das difiCUldades económicaS do_ País, há de
para que condene, como todos_ condenamos, na tarde de onse compreender que não se tenha gerado uma política social
tei:n, essa tentativa da tecnocracia egoísta, de mentalidade
mais justa, Capaz de atender às necessidades dessas pessoas.
estreita_, que incluiu no esboço da reforma fiscal um nefando
Porém, como se pensa em criar um ajuste fiscill, que_ dê ao
golpe_ contra a edUcaÇão. Se foSse vit.o_riosa essa teCnocracia,
governo federal melhores condições de _cumprir com o seu
n próximo ano, em: 1993. o ·percentual paTa a Edpcação descepapel, é o momento de dar a· essas enormes camadas margina-
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ria de 18% para 12% e, em 1994, para 6%. Não devemo$
perder uma oportunidade sequer, na hora d~ .c.omentõlrmos
o ajuste fiscal~ para ergue:r_ Q possp_ protesto mais veetnente
contra esse retroc~ssq nefando, numa hora em que a Educação
brasileira enfrenta a pior crise de _sua história.
Como_ V. Ex~ ,é um dos Líderes mais .importantes do

· , Aprovado. _· _
· . Em votação o. ~req-uerimento que solicita urgênciâ. ·para
Mensagem n• 253, de 1992.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pau~a.) .
.

Nordeste sofredor, em que ainda são muito eleVados os ínQ.ic~s

As matérias a qUe se iefeiem Os requerimentos serão
incluídas em Ordem do Dia na segu.nda sessão ordinária subseqüente.
·o SR. PllliSIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais
h~~endo a tratar está encerrada a sessão.
·
_·: éL(vanta-se a sessão às 19 horas_e 40 minutos.)

de analfabetismo, desejo inserir essa ponderação no seu brilhante e objetivo discurso. Muito obrigado.
O SR. BENI VERAS- Obrigado, Senador João Calmon.
V. Ex~ desperta em mim a mais absoluta solidariedade a esSe
respeito. Entendo que, para a·inOOrporação das camadas mar-

ginais· da nossa sociedade à vida moderna, é iildispe:õ.sável
que ela seja ·promovida através da educação. Talvez a falta
de educação generalizada pai-a a nossa população seja a tá.Usâ
maior-dessa passividade dos marginalizadOs eni -lutar petas
seus direitos. A eles não se deu sequer a capacidade- de ler
um pouco, de participar- do mundo de informaÇões em que
vivemos. De tal maneira que eles não têm condições sequer
de pressionar adequadamente, no sentido de tornar a nossa
sociedade a mais moderna, mais permeável, rilais ·capã:i de
atender a sua finalidade maior, que não é 'riqUeza pâr3. poucos,
é bem-estar para muitos. Sbmehie Senâo cap~z de gerar bemestar para a maiória da população do Pa(s, é cjlie poderemos
esperar um sistema político adequado, -estável e em consonância com a Nação.
_-~
'
_
A crise que estamos vivendo, no presente mOíne.ntó deve..
se muito ao fato de que o nosso sistema político tem ensejado
a oportunidade aos marginaiS de apenas votarem nas eleições
presidenciais~ e não participarem da continuidade-da vida política, atravéS do mundo de comunicação em que vivemos. Eles
não lêem, não escrevem·, entendem pela metade o· que ouvem;
não têm a linguagem quer das letras, quer dos números. Em
uma sociedade moderna eles não participam da vida da Nação.
Em conseqüência, ·votam ·apenas e esperam dos políticos um
milagre que eles não são capazes de dar. Conseqüentemente,
uma tremenda frustração, ocorre em nosso País:· instabilidade,
inconstância e inseguranÇa.
Quando V. Ex• -defende o problema da Educação com
tanta firmeza, não o fãz por que isso é- tem.a·principal de
sua mel)talidade, mas porque faz parte da cultura do mundo
moderno levar as pessoas a aprenderem e se educarem. V.
Ex~ apenas está à frente da maioria -das pessoas, entendendo
de forma táo firme ·a importância dã EdUCação na promoção
das nossas populações a um bem-estar mais adequado.
Esse desgaste da classe política, atribuo, em grande parte,
a essa desigualdade enorme que permeia o País e com a qual
não podemos concordar._
No presente momento, há a desculpa de que o Governo
não tem receita sufiCiente para bem enfrentar os problemas
nacionais. Cabe-nos agora, com o ajuste fiscil procurar dar
ao Governo condições de trabalhar modernamente, no sentido
de diminuir essas desigualdades pessoais e regionais.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Não foram
designados matérias para a Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação dos requerimentos lidos no Expediente. Em votação o- requerimento que solicita urgência ·para
o Projeto de Lei da Câmara n• 68, de 1992.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

Aprovado~

PORTARIA N• 17, DE 1992
-0 Diretó~"-Óeral dÓ Senado Fedei-ai, Oo -uso -das atribuições que lhe con~ere o art. 283. do Regulamento Administrativo do Sen~~o Federal, e tendo em vista o disposto no
atts; 574, § 101, do mesmo Regulamento, resolve; de?Jignar
ALAYLSON RIBEIRO PEREIRA, Assessor Legislativo,
PAULA CUNHA CANTO DE ~RANJ)A; Analista Legislativo, e MARCO AURÉLIODE OLIVEIRA, Analista Legislativo,_ para sob ~- E~esidência do primeiro, integrarem Comissão de Sindicância incumbida de apurar os fatos conStantes
do DF. n' 266/92- SESEGR.
Senado Federal, 9 de julho de 1992. - Manoel Vilela
de Magalhães, piretoi"-Geral.
RESOLUÇÃO N' 01/92
.O ConSenlô deliberativo do_ InstitutO de P~evidência dos
Congressistas :--IPC, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 62 da Lei n• 7.087/82 e com base no § 2• do art. 62
dn.Regulamento Básico, Resolve: , . .
Art. 101 Conceder Financiamento Especial aos servidores da Câmara dos Deputados constantes da relação publicada
no Diário oficial da União do dia 15 de junho de 1992, às·
pags. 3743/5, atendendo à solicitação da ASCADE- Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados, com a finalidade de pagamento de sinal de compra dos imóveis residenciais ocupados pelos referidos servidores.
Art. 29 O Financiamento Especial estabelecido no art.
101 desta resolução obedecerá às seguintes condições:
~ 1- concessão somente a segurados do IPC, sendo facultado para os não segurados no ato da concessão.
II - o prazo máximo para amortização total do financiamento é de 12 (doze) meses;
III -As amortizações mensais serão descontadas em folha de pagamento, mediante consignação;IV- O custo do financiamento ~ variável e "fefá nfês a mês, o mesmo Índice da Caderneta de Poupança, fixado
no dia 1>' de cada mês e, ria falta deste, usar-se-á outro que
lhe deseja equivalente;
V- O sistema de amortização do financiamento é
SMIMC - Sistema" Misto de Amortização, com Prestações
Crescentes. Neste sistema, o valor da primeira prestação é
igual ao valor total do financiamento, dividido pelo número
total de meses, acrescido dos encargos do período. encargos
do período é o custo do fmanciamento (ite.ni 1V) referente
aos dois dias transcorridos entre a liberação de crédito e a
data do vencimento da prestação. O valor da segunda prestação é igual ão valor da primeira, acrescentando-se uma remuneração correspondente à remuneração da Caderneta de Pou-
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pança tomando-se o índice do 19 dia do mês. E assim~ sucessivamente, calcula-se as demais prestações até a última, podendo o financiado nestas condições antecipar o pagamento de
prestações futuras.
VI- O financiamentO pagará ao IPC, a Htulo de ressarci-

Julho de 1992

Oliveirã. -Piimeifo Secretário da Mesa da Cãmafà, -ti:m(fo ouvido dele que o Presidente Ibsen Pinheiro já tinha conhecimento
deste fato e lhe prometeu que assim que a situação financeira
da Câmara se normalizasse,_~sta situação se"ria iesolvida. O
Presidente propos que todos os membros do COnselho Delibemento de operações financeiras, um valor correspo-ndente a
rativo fossem, em conjurito, fàzer uma visit.ã: ao Presidente
2% (dois por cento) do valor do seu financiamento~ mediante
da Câmara ·a fim de tratar sobre estes assuntos. Essa proposta
autorização ao Banco do Brasil para débito em sua cOnta,
foi aprovada pelos membros presentes, incumbido o Presipor ocasião da liberação do financiamentO.
dente de marcar a data. Em seguida o Presidente deu conheciArt. 3~> Esta resolução entra em vigor nesta data, vigomento sobre um ofício enviado pelo Deputado Waldir Pires,
rando seus efeitos até o dia 16 de julho de 1992.
2~ Vice~Presidente da Câmara, insistindo em obter informaArt. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
ções sobre registres pessoais que este Conselho, em ofício
Brasnia, 30 de junho de 1992. -Assinaturas.
-anterior, já tinha negado por considerar esses registras de
~ráter estritamente pessoal. O Deputado Pedro Corrêa proINSTITUTO DE PREVIDIÕ:NCIA oo·s CONGRESSISTAS
pos ao Conselho que o Presidente convidasse o_ Deputado
Waldir Pires, podendo ser mesmo em dia de reunião do ConseAta da 10• Reunião Ordinária do Conselho Delibeho, para que ele, pessoalmente, pudesse colher as informarativo, realizada em 26 de março de ·t992.
ções que desejasse. Esta proposta foi aprovada. Continuando,
o Presidente informou da _sua disposição~ ainda para este mês,
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de_ hum
reabrir a Carteira -de Financiamento de Veículos. Informou
mil novecentos e noventa e dois, às onze horas e trinta miou~
tos, reuniu-se ordinariamente o Conselho Delibefativo do-Ins- - Cfi.ie-Tiún se· feU:riídõ com funcionários-do Banco do Brasil
sobre este_ fim. Adia.ntou que _esses fi.mcionáriós- éstâd elabotituto de Previdêncía dos Congressistas~ IPC~- ê"iD. sua sede,
rando_ uma minuta de convênio IPC x Banco do Brasil. Disse
situada no Anexo_ I da Câmara dos Dêputados, 259 alldar,
também que a segurança e a rentabilidade para o Instituto
sob a presidência do Senhor DeputfldO Domingos Juvenil,
são critérios básicos para estes financiameritoS. O Presidente
com a presença dos Senhores Deputados Pedro Corrêa, Solon
disse que a diferença entre empréstimo de dinheiro e ernprésBorges dos Reis, Manoel Castro, Aécio de Borba e dos DoutotÍip.o para 'financiamento de automóvel é que no primeiro
res Pedro Alves de Freitas, Henrique Lima Santos e Djacyr
cãSo a prestação vai dimínuindo, no segundo caso, a prestação
Arruda. Observado o quorunn.·egimental, o Presidente abriu
vai aumentando. Concluiu dizendo que será uma operação
os trabalhos, determinando ao Senhor Secretário a leitura
bastante s_egura. O Deputado Manoel Castro inte.ryiU, dizendo
da Ata da reunião _anterior, realizã.da em 12 de dezembro
que essas operações devem _ser internas e_ que as prestações
próximo passado. Após a leitura, a Ata foi discutida e votada,
tendo sido aprovada sem réstrições. Em seguida o Presidente - sejam limitadas, não podendo passar ao salário do segurado.
O Presidente informou que,.independerite de outros cuidados,
deu conhecimento sobre a realização da Assembléia Geral,
o veículos adquirido _será alienado ao IPC, e que o Banco
ocorrida ontem, dia 25 de março, dizendo que foram alcando Brasil vai fazer seguro em nome do Instituto. O Presidente
çados todos os objetivos esperados, tendo sido bastante condisse que essa operação não se constituía em uln. fato_novo,
corrida. Disse que no desenrolar da Assembléia, foi distrimais JãO _Sórhen~c --~ reabertUra da _Carteira que no passado
buído com todos os participantes um Relatório das Atividades
existia. Por outro lado, ~ntende que a r_~Qertura desta Cardo exercício de 1991. O Presidente fez distribuir com tod~
os Conselheiros presentes cópías desse Relatório, ·solicitante -teira iria facilitar por demais aos se guiados e seria também
ao Doutor Pedro Freitas e ao Deputado Pedro Corrêa a ldtu-ra --maiStiii13. iitraÇão para novos segurados facultativos. Materializando a questão, o PreSidente colocou em votàção, tendo
dos trechos do Relatório que tratam sobre Evolução do Patrimônio e Arrecadação Tributária, respectivãmente~ Na nledida - sfdo aprovada. Continuando, o Presidente apresentou os Balancetes ref~rentes aps meses -de qutuPro e noverrtbro de 1991
que esses trechos do Relatório iam sendo lidos; o Presidente
interrompia para esclarecer detalhes que ach-ava necessário. -e- o Balanço do exercício de 1991, ambos_ os Balancetes já
relatados pela aprovação. Colocados em votação, foram aproNo curso desta leitura e das explicações oferecidas, o Presivados por unanirriidade. Continuando, o Presidnete informou
dente declarou-se preocupado com os repasses de recursos
das dificuldades que vem enfrentando para conseguir com
pela Câmara para o IPC. Informou que a Câmara deixou
de repassar para o Instituto, no exercíclo de 1990, os valores -a-Câmara e o Senado, pessoal qualificãdo para servir no IPC.
Disse que nesta etapa que pretente fazer, de modernização
referentes aos meses de agosto_, setembro, outubro e novempara O IPC, acha que aos poucos_devemos sair da custódia
bro. Em função dessa inadimplência, o IPC teve-que avançar
'do PRODASEN. O Diretor-Geral'da Câmara, Dr. Sabino,
da sua própria receita líquida. Continuando, disse que o exerjá teve oportunidade de lhe confessar que não há mais como
cício de 1991 ocorreu o mesmo fato, a Câmara não repassou
atender, liberar pessoal para o IPC. No Senado a mesma
recursos referentes aos meses de outubro,·novembro_ e dezemcoisa. Informou que já esteve jiessoalmeiite tratando deste
bro. Disse que, a muito custo, ãtravés de- geStões que pessoalmesmo assunto com o Presidente Mauro Benevides, e este~
mente fez junto ao Presidente Ibsen Pinheiro, conseguiu, ho
por sua vez, mostrou as mesmas dificuldades. O Presidente
apagar das luzes do ano passado, aprovar crédito suplementar
disse que está precisando de um técnicO-especializado em
da ordem de CR$1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros),
asSuntos económico-financeiros e a Câmara e o Senado não
cujos repasses ainda não se efetivaram. Disse ainda, que os
tem funcionários deste nível disponível para ceder. Temos
atrasos desses recursos resultaram num déficit de_caixa durante
que conseguir, mediante contrato de prestação de serviços,
nove meses, levando o Instituto a valer-se de suas reservas
um profissional de comprovada eXperiência e capacidade para
técnicas. No curso-desta discussão o Deputado Pedro Corrê a
este fim. Disse que está conversando com o Dr. Amilcar de
declarou-se conhecedor da situação, informando que, a esse
sta de alta qualificã.ção piofissiolial e bastante experiente neste
respeito, manteve uma conversa com o Deputado_ Inocêncio
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campo. Disse que precisaVa da autorização do Conselho para
Gualano (027/92), Benedicto G. Vasconcelos (008/92), Antopoder celebrar contrato de prestação de serviços com este - nio Faleiros Filho (1551/91), Antonio dos Santos S. Cavalcailfi
proffssional. Ouvido, o Conselho aprovou por unanimidade
(1571/91), Augusto Silveira de Carvalho (1584/91), Angelo
a contratação do Doutor Amilcar de Queiroz. Continuando, José Va~ella (1564/91), Bianor Antunes de Siqueira (1562/91),
o Presidente apresentou os dem9nstrativos da atual situação
Domingos de Freitas DinizNeto (1561/91), Emerson Paranhos
financeira do Instituto _e o resultado de todoas as suas aplica- Santos (1597/91), Gilberto Favieiro (15"54/91), Genesia de
ções fiiüuici:íraS, -inclusive as efetuadas em BanCos oficiiis
Araujo Santana (1569/91), José Alves Torres (1565191), Jose
estaduais e federais e particulares. Cohtiilil:ando, o Presidente
Hugo Mardini (1577/91), José Procopio Drumond (1484/91),
ressaltou que as aplicações, todas elas em curtíssimO prazo, José Rodrigues de Oliveira (1602/91), José Augusto de Carva- "
levaram em consideração a segurança e' a rentabiJidade, assim
lho Torres (1566/91), José Thomaz Nono (1515/91), Luciene
como estabelecem o conhecimento pleno do mercado e o
de Araujo Moreno Grosso Fleury (1556/91), Lucia Helena
equilíbrio ctas operações. Tal procedimento elevou o patriChiarini Medeiros (1592/91), Miguel Arcanjo de Souza
móniO do Instituto a· um índice da ordem de 31 ,28%, conforme
(1550/91), Mary Terezinha Jorge Maluf (1541191), Manoel

o constante _do Relatório do Exercício de 1991, aprovado na
Assembléia Geral do dia ariterior. O Deputado Manoel Castro
externou opinião-de se estabelec;er limites para as aplicações
financeiras do_ Instituto._ Não somente finanCeiras-, mas qualquer outro tipo de aplicação- ou investi~entoS. Sobre este
assunto se pronunciaram os Conselh~iroS Deputado ;pedro
Corrêae ci D_outor Pedro Alves de Freitas. A opinião predominante foi de que os inveStíiiieritos- continuariam Oos níveis
atuais, até o estabelecimento de índices balisadores. Em seguida foram apreciados e aprovados os seguintes- processos: 1
- processos_ de auxílio-doença - Jane Messina F~~gos<?

(1629/91), Alberto Hoffmann- (1574191), Vasco Fernandes
Fur!an (1603/91), Luiz de Gonzaga A. Vasconcelos (1542/91),
Vinicius Cansançáo Filho (1523/91), José Walter Pereira Bar-

bosa (1506/91}, Maria TerezàSoares Dulci (1606/91), Deraldo
Ruas Guim-arãeS_ (158:3/91), Gilberto Fernandes Alves

(1570/91), Jorge Pinto Casfello Branco de Carvi!lho (1600191),
Adileia Gonçalves G. da Silva (1631/91), Antonio José de.
Souza Machado (1627/91), Silvia de Qliveira Rocha (1620/91),
Zilá Dias (1645/91); Omar Alves Souto Abbud (1639/91),
Magda Helena. Tavares_Çosta"(1658/91), Maria Tereza ~oares
Dulci (1640/91), José Gomes Feitosa (1661191), PaulpJosé
Maestrali (1644/91), Tereso de Jesus Torres (1646/91), Mario
Geníval Tourinho (1582/91), Milton .Teixeira Figueire<]o
(1666/91), Tidei José Santiago (1653/91), Valéiíà"MC>urão Duterval (1662/91), Neusa Maria Lima B.arreto (1668/9!), Rosina
Andrade Neirelli Cardoso (1667/91), Ilmar Freitas de Oliveira
(1624/91), Aurea Ferreira de Souza Silva (1625191);Teofanice
Vieira Amorim (1671191), Geraldo G. deMesquita (1643191),
José Flávio Leite Costa Lima (1663/91), Zacarias Emiliano
Seleme (1623/91), Wihuar Dallanhol (001/92), Bianor Antunes de Siqueira (1669/91), Ester Almeida Valadares (1670/91),
Joaquim Augusto Rocha (015/92), José de Assis Rezende
(1664191), Ovídio José dos Santos (1659/91), Wilson Ferreira "
da Silva (1667/91), Juarez Rocha Gomes (1610/91), Rita de
Cassia.Araujo (1599791)," Raymundo Urbano (041192), Elton
da Rocha Bonfim (1611/91), Maria Betânia Ferreira Maia
(1579/91), Walter Lopes da Silva (1665/91), Antonio Agildo
Cavalcanti (1581/91), José Countinho de Araújo (1666/91),
Renato Medeiros (1637/91), Antonio Geraldo de Azevedo
Guedes (1668/91), Manoel Cavalcanti Novaes (020/92), Raimundo Lisboa Vieira da Silva (1642/91), Ubaldo Barem
(059/92, Júlio Augusto M. Martins (034/92), Luiz Gonzaga
Andrade Vasconcelos (016/92), Gilberto Fernandes Alves
(051/92), João Carlos Couto Lóssio Filho (039/92), Sgualdo
Chiarelli (067/92), Jamil Pacha (047/92), Bianor Antunes
(032/92), José Fernandes de Lucena (058/92); Alberto Luiz
Brassanirli (021192), João Carlos C. Lossio (071/92), Nancy
de Lourdes Salgado Lins (018/92), José Luiz dos Santos.
(007/92), André Luiz c: Pinto .(070/92), José Paulo Ribeiro

Messias .Gois (1492/91), Nelson JoaquilT! de Oliv,eira

{1575/91), Regina Célia François Diniz (1555/91), Raimundo
Lisboa Vieira da Silva (1495/91), Sonia Tereza Ramalho Ferreira (1514/91), Telmo Silva Rafael (1549/91), Yara Souto
Pereira (1409/91), Horácio Rocha Motta (153191), Manoel
Ferreira Soares (024/92), Luiz Tadeu "Leite (030/92), Dercio
Knop (046/92), Eduardo Jorge M. Alves Sobrinho (069/92),
Raimundo Gomes da Silva (1665/91), Magda Helena T. Chaves (052/92), Marilucia Chamarelli (004/92), Dalton Jeronimo
Fuzer (010/92), Gilberto Fernandes Alves (095/92), Maria Ma"dal~na da Silva (033/92),Conceição Luiza de Farias (050/92),
Maria do Socorro cte Araujo (064192), Luiz Carlos Rezende
Linhares (036/92), Francisco Alves de Almeida (085/92), Sandra Regina S. Regis Fiuza (043/92), fvani dos Santos (038792),
Doralice F. Oliveira Baía (1364/91), Elton da Rocha Bonfim
(072192), José Geraldo Lopes da Costa (068/92), Wagner Moreira Cavalcanti (066/92), Fernando Moreira (1601/92), Adailton Possidonio da Silva (029/92), Zacarias Emiliano Seleme
(208/94), Osvaldo Cavalcanti da Costa L. Filho (179/92), Arlete Alves de Azevedo_(128/92), Lúcia Maria Guímarães LóssíO

_(171/92), Paulino Cícero de Vasconcelos (254/92), Milton Reis
(246/92), Antonio dos Santos Soares Cavalcante (229/92); Ronivon Santiago (167/92), Heloisa Ramos Coelho (155/92),
Marc_elo Nóbrega da Camara Torres (106/92), Olinel Cardoso
Lemos (105/92), Paulo Marcelo Araujo da Cunha (091192),
Maria Helena da Costa Silva (090/92), Gilson Souto Pereira
(089792), Rubens Souto Pereira (087/92), Damião da Costa
Oliveira (1585/91), Ana Maria da Silva Cardoso (108/92), JeronimoJ3arciade Santana (118/92), Flávio Ams (1664/91), Solon
Borges_dos Reis (115192), Mario$oares Lima (166/92), Antonio Geral de Azevedo Guedes (131192). Regina Célia François

Diniz (102/Si2), Lais da Rocha Varella (009/92), Espedito Bina
(123!92), Carlos Augusto do C. Braia (119/92), Sandra Afonso
Ferreira (063/92), Silvia Medeiros Silva Rocha (096(92), Silvio
Moreira da Costa (127/92), Valter Batista da Silva (117/92),
W(!lter Lopes da Silva (017/92), Francisco dos Santos Passos

(124/92), Raimunda Porfírio da Silva (100/92), Maria Amélia
de Rezende Capistrano (088/92), lgnácia B. <Je Alcântara
(125/92), Gilberto Favieiro (114/92), Geraldo Nogueira de
(107/5}2), José de Assis Rezende (139/92), Ester Almeida Valadares (138/92), Paulo Mincarone (130/92), Geraldo Gurgel
de Mesquita (121192), Augusto Lopes Ribeiro (1638/91), :Antonio Walter de Souza Freitas (207/92), Maria Cilene Pontes
Guimarães Mascarenhas (011/92), Gilberto Fenrandes Alves

(098/92), José Pereira Cputo (120/92), José Hugo Mardini
(133/92), Lúcia Maria Guimarães Lossio (136/92), lrma Passoni (137192), Oscar Azelmo Bresciani (147/92), Rubem Patú
Terezena (149/92), Raimundo Lisboa Vieira da Silva (203/92),
Miguel Alves Pereira (244/92), Paulo Roberto dos Santos
(195/92), Francisco Alves de Almeida (225/5}2), Ivo Mainardi
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. (158/92), Dercio Knop (152192), Regina Cascaes Sabino
C~rlos Gome_s Ur.bano (1651/9L),.~melda Pires Cunha
· · (146/92), Benedito V, Ribeiro (145/92), Zilá Dias (144192),
(1326/91), Luzinete Hayrton Custódio Ramos (1359/91)e Ro·, Anamélia L. R. Fernandes (143/92), José .Eduardo Bocayuva .·. s_aplafÍa ~<;hertel Ferreira Mendes (132192); 8 - de cancela, (156192), Maria Felizarda s, Coelho (165192),-Ana Maria Pe- mento de inscriçã<;> . .-. Ary Barreto. (1596/91), Allan Rosa
reira Porto (160/92), Sonía de Lima Be,lchior Rego (157192),
Nazario de Oliveira (1595/91 ), Antonio Bandeira de Assunção
.. Maria Tereza SOares Dulci (150/92), Luiz Gonz3.ga Malvei:i:a
(1621191), Alei Vieira de Melo Aguiar (1650/91), Ana Lurdes
. ,(256/92); Çirene Pcssanha Machado (234192), Rosina Andrade
Casal Machado (154/92), Antonio Alves_ Ferreira Junior
· N, Oirdoso (161192), Marino Clingei Toledo Netto .(164192),
(186/92), Alexandre Luiz Faria Rodrigues (122/92), Antonio
.. Luci Gonçalves Saigg (170192), João Carlos Cou.to.Lossio Fi- Norberto_ A. Campelo (1537191), Assuero de Souza Neto
lho (172192); Jorge Pinto Caslello Branco de Carvalho (1558/91), Antonio Câstelo Branoo Junior (1560/91), Arnobio
(173192), Antonio Pedroza (175/92); João Batista "Ramos · Santos Neto (092/92), .Cheslaine Fra.nscioo (153.8/91), Caríos
·(176/92), Edna Kardec Soares Silva (p8192), Paulo Micarone
Augusto da Fonseca Sobrinho (1435191), Celino Oliveira
(177192), Afrisio.de Sólizà:Vieira Lima (126192), Leal Vieira Brandão (1676/91), Débora Maria Campelo Nunes (093/91),
Varella (220192), José Alves Torres (135192), Valeria Mourão Dalva de Souza Mota (1433/91), Domingos Fernandes do NasDutervil (206192), Antonio Paulo Rodrigues (204192), Joáo .. ciment.õ Salgueiro (1673/91), Daniel Menezes Duarte Filho
Bairton Sampaio (148192), Flávio Coutinho de A. Brasil - (1594/91), Ehna Cruvinel Teixeira Alves (1633/91), Francisco
(199192), Geraldo Majella Mello Mourão (159/92), Maria Te- de Jesus Nunes Carvalho (055192), Florisvaldo Izídorio Sousa
reza Valente Caetano (185192), Rosarie B. Araujo (183192), Filho (215/92), Floriano Mendonça Rabelo (193/92), Francisca
Neuza Maria Barreto (182/92), Wilson Leite Braga (1662191), Maria _Gomes de Oliveira (1647/91), Francisca das Çhagas
Kali! Maia Neto (142192), Edward Pinto da Silva (184192), Cunha (1617/91), Gildete Martins Lima de Souza (1557/91),
Raimundo Farias Ribeiro (190192), Maria do Socorro Vascon- Genilda Soares C. Cosendey (180/92), Iramilson Torres de
celos (191192), Uldorico Alves Pinto (192/92), Alvaro Cabral Oliveira (1622191), José Neves de Araujo (099/92), José Rodri(194/92), Irma Chaves Dumase de Souza (200/9"2), José.Alves. _gues de Oliveira (077/92), José Nogueira Alves FiÍho
do Nascimento Filho (213/92), Leiber de_ Jesus Pere_ira Filho
(1512/91), José Gonçalves dos Santos(1438/91), José Hum(214/92), Alberto Luiz Brassanini (218192), José Toml!Z Nono berto Porto (163/92), José Valdo B_astos (1654/91), JoséCarlos
(227/92), José Fernandes de Lucena (228192); Josê Coutinho Aureliano (1657/91), João Feiriárides da Silva(1656/92), Jorge
de Araujo (245192), Eliane Alves de Matos (250/92), Arlete Fernandes da Silva (019/92), Joaquim Neto de Aguiar
AJves de Azevedo (128192), Heloisa Ramos Coelho (155/92), . (16,55/91), Katia de Lima Silva (15271\>1), Luiz Ferreira
Ronivon Santiago (167/92), Lucia Maria Giiírriaraes. t-ossia
(1588/91), Luiz Joubert dos Santos Lima (1670/91), Luiz Car(171192), Osvaldo Cavalcanti da CostaL filho (179/92), Za- los do Nascimento Salgueiro (1672191), Lucy G. M. de Oliveira
charias Emiliano Seleme(208/92}, Milio·n Reis (246/92), Pau-. (1675/91), Leorlando Lira de Almeida (080/92), Lídia L9pes
lino Cícero.de Vasconcellos (254192), Antonio dos Santos Soa- . .da Nóbregade Lacerda (1661191), Liulai Leite Lacerda
res Cavalcante (229/92), todos ospro2essos foram deferidos; (1607192), Maria de Fátima da Silva Farab (045/92), Maria
b) pelo indeferimento, os processos de: Djalma Pereira Ma-· Edna Vasconcelos AJves (057192), Maria Lúcia Prado Aguiar
druga (060/92), e Antonia Lúcia Navarro Braga (1663/92); (181/92), Maria Célia dos Santos (202/92), Maria das Graças
2-.......,.. processos de auxílio-funera] - Níc!~- de Mor_aes Correi:!. da Silva (187/92), Maria do Carmo Ribeiro Damascen,o
Marcflio (110/92), Sonia OzelirrfTessa:rollo (082192), Zélia (013/92), Maria de Lourdes de Macedo (1669/91), Maria PereiFerreira de Souza de F. Lyra (122192) e Dagmar Elvira de ra de_Souza Alves (167Q/2l}. Maria Júlia Rabello de Moura
Jesus Cotrin Novaes (076/92); 3 __:.de requerimento de pensão (1660/91), Marlene Silva (1615/91), Miriam Paiva da Silva
-Israel Barreto Gomes da Silva (073192), Valéiío F. Lima (1587/91), Marinez Ferreira de Almeida (1573/91), Marinaldo
(040/92), Dagmar Elvira de Jesus Cotriii Novaes (075192), Juarez da Silva (044/92), Neusa Gomes da Fé (1444/91), Orioh
Jandyra de Almeida Oliveiia(0155/92), Aiacoeli Gonçalves Gonçãlvesda Sil~a (1616/91), Paulo Roberto da Silva (048/92),
Pinheiro (053/92), Nícia de Moraes Correia Marcl1io (109/92), Rosane Paraguassu Bastos de Abreu (!423/91), Roberto José
Fernando Gilbcrti Nogueira (1632/91), Raimundo Ferreira
Rocha Miranda (1520/91), Ramalho Figueiredo. (084/92), SanFilho (014192), Alfredo de Camargo (049/92), José da Silva (1497191), Solange de Azevedo Polla (1539/91).:Solange de
(1634191),André Moreira (1521191), José Ribeiro dos Santos Assis Silva (239/92), Sitio Rodrigues Junior (151/92), Suzana
(1652/91), Orlando Reis (1576/91), Fernando Tasso de Cam- . Meira Magalhães (1496/91), Silvio Ferreira das Virgens
pos Ribeiro (1626/91), Mauricio Roslindo Fruet (1612191), (1559/91), Silvino Carlos Borges (1563/91), Wanbinson TavaPaulo Roberto Fernando da Silva (1614191), Adelina Fortu- res de Araujo (956192)", Vera Lúcia Menezes Farinha
nato Ferreira (1630/91), Ana CustódiàRocha Gay (1618/91) (1461/91), Luiz Ferreira (1588191), Miriarn Paiva da Silva
Yone de Abreu (1580/91), Expedito José Custódio (1591191) (1587/91), Ary Barreto (1596191), Daniel Menezes Duarte
Benedito Rodrigues da Silva (103/92), Pedro de Souza Filho (1594/91), Luilai Leite Lacerda (1607/91), Elma Cruvinel
(113/92), Ana Menezes de Albuquerque Ferreira (134192), Teixeira Alves (1633/91), Orion Gonçalves da Silva (1616/91),
José Paiva de Lima (141192) e Marcflio José da Silva (168/92); Antonio Bandeira de Assunção (1621/91), Iramilson Torres
4 - de revisão de pensão -processo de José Carlos Fontes de Oliveira (1622191), Marlene Silva (1615/91), Francisca das
(083/92); 5 - de averbação de mandato - Ney de Albu- Chagas Cunha (1617/91), Allan Rosa Nazário de Oliveira
querque Maranhão (097/92) e Roque Arias (079/92); 6 (1595/91), Francisca Maria Gomes de Oliveira (1647/91) e

ae· peCiíliO- pãrlãiiú~Dtár :..=--Glaydes -Motta-:M-onteiro--(022192)-;

Alei Vieira- de Mele Aguiar -(1650/91). Nada mais havendo

7 --de inscrição- d~ segurado facultativo - -Andréa _Gois
Rezende (116192), Angela Maria Matias (1341191), Angela
Maria Pontes dos Santos (1447191), Alexis Sales de Paula
e Souza (1473191), Adir dos Santos Pinto (1395/91), Eiunice

trinta minutos. E, para constar, eu Raymundo Urbano,

a -tratat, o Presidente enCerrou a reunião às treze horas· e
Secre~

tário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. ·
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a Reunião, o Presidente procedeu a leitura da Ata do Rela. tório çla Presidência do exercício -financeiro e social referente
Ata.de·3~~Reuniãoda'AsSémbléia Gerai OÍ'ili'náiia, ·ao ano de hum mil novecentos e noventa e hum, que ·após
'lido e.discutido, foi aprovado, sem restrições, à unani'niitlade
realizada· em 25 de 'márço 'de "1992. · · · ·
·
• I'
•
•
I'
•_f
'dos· presentes, o qual será publicado à parte. Em seguida
o Presidente agradeceu a presença de todos, com- destaque
Às dez horas. do dia vinte e cihCó de março do ano de aos membros do Conselho Deliberativo, pela cooperação que
hum mil novecentos e noventa e dois, na sede do Instituto vem recebendo.- Franqueada a palavra, não havendo quem
de Previdência dos Congressistas-IPC, no vigésimo·quinto an- dela qUisesse fazer uso, o Presidente encerrou a Reunião =dizendo esperar contar com a colaboração de todos- os seguradar do anexo I da Câmara dos Deputados, sob a presidência
dos. fazendo votos para que o.·IPC -possa, Cada vez mais,
do Deputado Domingos Juvenil, com a presença de quatro
segurados obrig~tóriós, de cinqüenta e dois ségúrados facUlta- desenvOlver-se e progredir a fim de resguãrdar o futuro dos
tivos e·_de dezoito segurados pension'sistas, num tOtal de setenta contribuintes e de seus beneficiários. Nada mãis havendo a
e quatro segura'dos, realizou-se ã. 30• Assembléia Geral Ordi- tratar, às doze hOfâs -e trinta minutos, foi eitcerrad& a reunião.
nária, eDfCõmprimentoao disposto no inciso I do artigo dezes- ·E, para constar, eu, Raimundo Urbano, secretário, lavrei a
presente Ata que, depois de lida e aprovada, será aprovada
s.eis da Lei 7.087/82,~ regulamentado pela alínea· "a~~ inciso
···
I do artigo dezesseis do Regulamento Básico dQ'JPC. Aberta pelo Senhor Presidente.
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PARECER
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo
das Receitas e Despesas do IPC.

de janeiro/92, apresentando um ativo com um disponív!l imediato de Cr$33.631.694.591,69; investimentos no va!or de
Cr$708.998.983,27 e créditos diversos no valor de
Cr$4.927.916.641,19; recursos realizáveis a longo prazo no
valor de Cr$_5.927.579,62; ativo permanente no valor de
Cr$27.478.544,14 e valores custodiados de Cr$11.926,23. O
passivo da instituição d.emOnstr'íi tim "eXigível operâciorial de
Çr$89.932.323,09; _u-m exigível atuarial no valor de
Cr$36.510.031.634,92; não exigível de Cr$2,698.756.198,97;
valores em custódi,a de Cr$11.926,23 e contas d.e resultado
futuro de Cr$3.296.182,93. As Contas de resultado demonstrama realização de receitas no valor de Cr$11.006.652:919,16
e despesas de Cr$11.006:652.919,16 no mês de janeiro/92.
Esta igualdade é resultame da constituiç~o- de reservas no
mês de janeiro no valor de Cr$7.785.432.955,57..
Brasília, 1' de julho de 1992.- Deputado Pedro Corrêa.

O Conselho Deliberativo dÇ! Instituto de Prç_vidência
dos Congressistas - IPC, de acordo com o que estabelece
o art. 12, inciso III, da Lei n' 7.087, de 20 de dezembro
de 1982, examiD.óU o Bã13Iú::ete Patrimonial e o Demonstrativo

das Receitas e Despesas referen-tes ao período de

19~ 1

a

31-1-92;juntamente com o Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de janeiro/92, e, cOnsiderando que essas peças
traduzem a situação patrimonütl e financeira do Instituto em
31-1-92, COm notas explicativas, resolve, aprovar o Balancete
e os Demonstrativos das Receitas e Despesas do Instituto
de Previdência dos Congressistas - IPÇ, referentes ao mês
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Cr$606.815.924,95 e créditos diversos no valor de
Cr$7.000.008.383,20; recursos realizáveis a longo prazo no
valor de Cr$5.570.553,62; ativo permanente no ValOr de
Cr$27.478.544,14 e valores custodiados de Cr$11.926,23. O
O Conselho Deliberativo do Instítuto de_ Previdência passivo- da instituiçãO d~riú)nstra- um- eXigível operacional de
dos Congressistas - IPC, de acordo com o que estab€;lec_e Ci$246.212.630,25; um exigíVel at.uarial no valor de
o art. 12, inciso III,·da Lei n' 7.087, de 20 de dezembro Cr$47.009.110.141,97; não exigível de Cr$3. 755.456.795,00;
de 1982, examinou o Balancete Patrimoirial e o Demonstnitivo valores em cu-stódia de Cr$11.926;·23 contas de resultado
das Receitas e Despesas referentes ao período de 1~-1 a futuro de Cr$3.296.182,93. As contas de resultado demons28-2-92, juntamente com o Demonstrativo das Receitas e Des- tram a realização de receitas no valor de Cr$14.495.482. 712,24
pesas do mês de fevereiro/92, e, con-Siderando que essas peças no Mês de fevereiro/92, e de Cr$25.502.135.63_l,40_acumuladas
traduzem a situação patrimonial e financeirá do Instituto em no mês e despesas de Cr$14.495.482.712",24 no mõs tfe feverei28~2-9-2, resolve, aprovar o Balancete e os -Demonstrativos_ ro/1992 e de Cr$25.502.135.631,40 acumuladas no mês. Esta
das Receitas e Despesas do Instituto de Previdêricia dos-Con- 'igualdade é resultante da -constituição -ele ,reservas no mês
gr~ssistaS- IPC, referentes ao mês de feve_reirol92, apresende fevereiro no valor de Cr$19.341.212.058,65.
tando um ativo com um disponível imediato de
Brasília, 1' de julho de 1992.- Deputado Manoel Castro.
Cr$43.374.202.344,24; invest1n'ieritoS -no valor de
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo
das Receitas e Despesas do IPC.

e

'Mtlfr>~ ~ Pr•~ti.oó~c141 Go• C'C."lJ'Ui•fl'"
Puttllc•ç!o "<! O.C.N, ~ :::;.,~.z'l J1_ .

p,,,

v
--UOIH•

C.H • • I . , t

<:t~~m~' ~~ •INI'to'HlTKA

t

-

HACI.HA\

lHUUV~ H -IIUI~Il

-

~tsl~l1

··~~~~:::t~ UG
Uuoóil ""'Titmli.f~
m
II' Cl
.-=:=---;--;-;--;:--;--__:.::...:______:__~-.~.- - . - .-;:-;--;:-;-'-;-t;;:;>'-'---1/
tNc;(J'õ...,

n.su.nt.u•,te/notn

7l.lllt UIS"'llo!Yt~ li'LDJATO

:nt:ot WJICM COO<"I'A

oowe.t.IV"J_._

7U700 Cf~TIT!UD01S l>t""IIOS llo<ICIIII101S • CDll

1:oeoo lmtsn"t">mtS
T!OJOO CoOT[I .. gr t,.,...IJ11- • .o•flelDOlS
7ôo1"00 o;"ft! DO ~-0 00 IOASI~ ~/A
7!0~11 ·~~[J DQ DOICO ttt:•lniOHA\ S/.0.

"~"'

cotol'os otoro•os

?!V\01 Vl( ...{S 0 ,~C!~!· DJI diWil 0011 I)IP\,11M0S
ll~:o• VOIO~IS O •t~ID!~ DO ltiUIHI' P(QlRA\

T'OSOI

no•U

I~TDSTD:I_ A O[C~~OII
ODIOI""'tHTQS 1'01' OtST!{OS DO-~~ ,.~llt(MTO

?101~1 !<Cio~ .. '.DJ AllT!C!OOO..,!I<U
J[OIOin!~TOS no t~U• TI...,., 01.1!0

71U"

A l!tnt•

""" •(••rd•rl • l~IGIJ ""o
,.IIII \IIY(ST1n!li"I'OS A ICC(.!l

noot•

f'lllfi""!IIU

~~~~: :~::: ~~~'
.,.,01~ VA\CO~S

t;I,IST<IOUOOS
TOU~ QO Al:\10 ""'"""""'"••"""'-"'.._,_,._.

,~QTAS

r::~:!:;:::~:~~ :::::~ ~~~,.~~~l."l.z-..ta..r• ' UIUO QlY!'PW!I
Hl,)7. . .3'ooll ( :::!:: ~~::IIJICO H "'':WI'OII
..... ;ii7)i;:rn:-; · m•n (xiotvú ""''""~

·

~t:~~:~

O~OloO

····--~ •...,.........

- ''""'"

H•.-.n~.n

hi.CS9,01

t.zu.•os.uo,o7
:_"l·U~,::~·::;::~

:r.::~

':1.:n0,}7

-•·•+;;;:;;;:~

j

""'" rooo1•&s
Dl'!U .. ovls.IO

,

•.•s..>!

1.~,

oooo <:OlltO"!\O'l D(

~K~ IIWINSQ

"'·•~•· ... ~.~·
•·""'·•n.i•l·"

•·•!4.n•,n

I.OUI •!SIJ<TlDG FilMO

lt.m.w..l•/ :::::: ~i~;f,~ oo cumu 01
····-;;::;;;,;;;:;; tnooe I;Otll'fl,.•oo
-·

······-·'·
--·--·----~~:::::!
···················

I

unhn

D!,lo! Otst. . O D! OUY>IUÇII>D! :hiÓVUt
os•••• otst••• go .,totot..:u coo9nwo~

,.,tl:.uo.ot

-l,,:... sn.n

~Io

:m::\( ÇONTll 'lfNCU

Uo!U,I45, .. 0,l) ·

~

llfllt VAI.<J'<I ~TC'IIII.OOS

•

TOTAl

DO Pl55.1\'0 " ' " " " " " " " " "

t::<PLICATIV11S

.~.iío

em vhta a C!mara dos o~plltad.os e o Seru~do Fedenl n,ii._o__te-relll re~5sa~o ao IPC os ~eeo:~rsos

..

..,,...,

0'[5[0VOS ""flll11CASIIIUCOS !><1'1. .0011

o.s valores d.lls Rctservas M.l.tel!látieills e Reservas, dos Grupos Ex1g!'«!l Ato:~a\.ial
<:xig!vel condiflado;l• no l'lal;:mcetct, nio e1pelham a realidade finaneeira e econÔlllica • tenclo
da
m:St:RVA l.lA PIU:.'VIO[:NCIA CO.-IGR!;SSUAL e :&QUIPARAt;fiQ DE "E:t!ISO_ES, •pronriados nill E'!"iiÇ.'IO P"t.r:!:I!IO
''!l.i&l no Grupo crãd1tos Diversos, cujos v"lores corresponde!ll a 11111.11 receita a~:~ronriada e nao re~
<:ebJ.da.
e

:

ns,:l•.o•

~ •. , .... en.o;l,ll"j e:oln D!~tfl<>o• o c-to!l!

/

t ..OOI COP'I'!mOQ\1
I

u1~1vn ~>eiOOtA~

·-···;;:i;~:;;;::;- 41iiio •rwo::õt1 • m«Zl.•z• ooo,o•_e,.... 110111 >••f >('tO[ O!:""Õ<S

~

lU•O•OOUOOifÇO

m::: ~~:~~g~U01S

tullfOI'O;t

u ..... n

1.t1:.u~.z•

n.•;;•,ts

-·--·-··---u.•:•.u

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sesão II)

:;

~
~~~

. . .~ i. •• ..!~ -· .
~!~
~5 :
:::

~

~

:.1

~

~

~

Sexta-feira 10 5859 -

•

2

ii i :~

~

•
~~ t~
:: :i • •
..-·-- ~ ~~~ ;
~
i.-;;.
..
-~

~~=

l

... •~
:;;:;r:;

~~

i~

~

..;=~

!
:i

•

~

li

~

i
=~ g .
•!;
.
~·
-I
.
•
! s. ~.;: ~ ;;
~~ ... ! •
·-§
""
je
.
.
5 •ê
~~j
,.
~~~~
.
~
•
... .,..
.
~
!
ã
..... ., -:." :5
;;;;.~.i n~
~ :
• "''"'""'-~~f~~~;
:.g
•
s~e~~;*s i ~~ ~
~ ;i i ~
~~~~~!i
=~ ;; ~~~ª~a ·• ;!
............ • • •
.~ s •E ;:::
•i
ã
~ :;
i
~ ~ ~ :;!..::.;
~ ~
;i
§

.

~

~

~

~

•
:

H

u

~

•

~

•

z

g

o

~~

i~

~

:::::::~

o

ii:l ..

~ ~

•

::
.... 0

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

"'!"!"!:"'!":.~~"'!"!.

•;i ~~i~~~~~~
. . . . :;

~ ~

~a:~~

.,;.;..;..:.;

~
,;;

,.;

~

:;:~

~

~

~

~

w

~

~

. I
o

.... !i~

~~

.;~

c:;;;;:;;õ;

~~

~

~:::~:;:~i;
::::.:~:a.~

~

8

!l

~

~8

.- eªi •g
z

~

~

'H

~

:i

::;# ;;~:;l;

~~~
5í~

~:;E(:;g

,.;.;.,:.;t.;
~~~=:

~~q --{~~~~

..........

•"

~:.:

~~

••~~·

~

! •!

~

jl":
~

Ê

~~

~:11!

i

;.~~~~;;:;:;~;;

:::.::!:<~~~::;::!::::;~

:;~:~~~..:::::1~
;;~=::.:.:!!~~~g.:::::

..;,.;..;..;
.,.;:;:;:;:;:;:

...;..:;..:..;..:..;..:
,...,.._CI..,

..;,.;

>

·... ·

~~

·_;

!

t::~

~~-~
~":":

. • ·-..
...
··........... .
~ ~ 5§~ ~
..s .. . "
~·
~~

.,.·.;.
~~

~:5 =t

•
~
.<

5860, Sexta-feira 10

~~
~

$

-DIÁRl9 DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

..

j

'

'

~o~
Q
ü
I

..,•o
~

õ
o

~

~

JS

'
:i-

ú

o

">•
o
0.. <>
,• ,:;;",
" a.
}!
Q

~

~

~

~

]

l"
~

a.

ü
~

:

~

à

l!

•g

~

"

~

!

.. iª ~
• g
"

§

~

•• ~
~
• E
"u

~

•
~

.. .• !"
..
"
~

~

z

~

•u

~

!;
3

-

a

-

•

. .
-:8 i
...
:!i!: 51

.

~g

~~

~1~

g~t

r.z...;

·~~

~~%~

~~~·i
~~gi
~~~~

õ:'!!B:::

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

~

l~

•"
::i~

00<>0

:.~:.:.

:".:!~

o

&

I

ij
r; .
•
~

----

Julho de 1992

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

-~

~
!

.l ..~

.
; !-,..;:
~ l

l

--i

·"·
iS~

~~~
~

~

G

1
.
.
..
=~-
~~

Sexta-feira 10 5861

58(i2 Sexta-feira 10

DIÁRIO ])O (;ONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Julho de 1992

..
5~ ~::
==

..
~

'

Julho de 1992

Sexta-ferra ~10 5863

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

diato de Cr$52.560.730-104,08; investimentos no valor de
Cr$951.378.034,85 e créditos divers~os nó valor de
Cr$10.596.893.811,81; recursos realizáveis a longo prazo no

PARECER
Assunto: Balancete Patrimonial e Demonstrativo
das Receitas e

Des_pes~

do IPC4

valor de

Cr$5~213.527 ,62;

ati v o permanente no valor de

Cr$28.918.544,14, e valores C\lStodiados de Cr$! 1.926,23. O
pasSivo da inStitUição demonstra um exigível operacional de

O Conselho DeliberatiVo -dó Instituto de Prevfdência
dos CongressiStas - IPC, de acordo com o- que "estabefeCe
o art. 12, inciso III, da Lei n' 7.087, de 20 de dezembro

Cr$550.~664.822,92;
Cr$59,100,3~7.7];1,97;

um elifgível atuarial no valor de
não exigível deCr$4.488.815.254,68;
valores em cust!;í\li.a de Cr$11.926,23 e contas d~ resultado
futuro de Cr$3.296.182,93. As contas de resultado demonstrama realização de reoeitas no valor de Cr$16.172.350.214,01
~no nrês de março/92, e de Cr$41.674.485.845,41 acumuladas
no mês e despesas de Cr$16.172.350.214,01 no mês de março/92, e de Cr$4!.674.485.845,41 acumuladas no mês. Esta
igualdade é resultante da constitUição"- de reservas no ~és
de março no valor de Cr$32.165.818.138,33.,,
,
, ~

de 1982, examinou o-Balancete PatriMonial e o Demonstrativo
e DeSpesas referentes ao perfodo -cte 19~1 a
31-3-92~ juntamente com o DemonstratiVo das Receitas e Des.:

das Re"cf:itas

pesas do mês de niarço/92, e, considerando que essas peças
traduzem a situação patrimonial e fiiiànceira do Instituto em
31-3-92, cõlif D.ótas- ex-pliCáúVas·, résolve, aprovar -o Balancete

e os Demonstrativos das Receitas- e ·oespesas do

Instituto~

de Previdência dos ConáresSistás - IPC, refereptes ao mêS
de março/92, apresentando um ativo com um disponlve.l ime-

Brasília, 1" de julho de 199-2.- DeputadO Maôoel Cas-tro.
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diato de Cr$66.247.375.180,44; investimentos no valor de
Cr$1.295.389.292,41 e créditos diversos no valor de

Assunto: Baiancete Patrimoni.al e Demonstrativo -·cr$12.417.817.403,96; recursos realizáveis a longo prazo no
das Receitas e Despesas do IPC~
-valor de Cr$4.856.499,80; ativo permanente no valor de
Cr$31.816.544,14 e valoresUJstbdiados de·Cr$11.926,23. O
, ;,.0
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência· ·pasSiVO-da instituição demonstra um· exigível operacional de
qo~· Congressistas ,-'':WC, de acordo com o que estabelece
Cr$189.679.804,89; um exigível atuarial no valor de
o ~rt. 12, inciso III, da Lei Íl' 7.087; de 20 de dezembro Cr$74.579.347.373,88; não exigível de Cr$5.221.228.172,15;
dejc.1982, examinou o Balancete Patriinoilial e o Demonstrativo valores em custódia de Cr$11.926,23 e~ contaS d~ result;).dO
das Receitas e Despesas referentes ao período de l'í'-1 a futuro de_ Cr$6.999.569,83. As contas de resultado de.mons30-4-92, juntamente com ó Demonstrativo das Receitas e Des-- tra:m a realização de receitas no valor de Cr$19.46_6.698.-226,76
pesas do mês de abril/92, e, considerando que essas peças ri.o· mês de abrill92, e despesas de Cr$61.141.184.072,17 acutraduzem a situação patrimonial e financeira do Instituto em · mUlada~ no mês e despesas de 19.466.t'598,2.26;76 nq m~_ de
30-4-92, com notas explicativas, resolve, aprovar OéBalancete · abril/1992, e de Cr$61.141.184.072,17 acumuladas no mês.
e os D~monstra!ivos da~ .R~~~tfts e Despesas do Instituto
ESta igualdade é r'eSultan-te. da constituição 'de reservas no
de Previdência <los Congressistas:...: IPC, referentes ao ines mês de abril no valor de Cr$16.211.402.529,38. :: :' ~. · c
de abril/92, apresentando um ativo com um disponível imeBrasília, 1" de julho de 1992. -=--Deputado Pedro COrrêa.

------------------~~-~------~
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SÁBADO, 11 DE JULHO DE 1992

ANO XLVD- N' 107

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 10• SESSÃO, EM 10 de JULHO DE
1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Discursos do Expediente

SENADOR VALMIR CAMPELO -Excesso de informações .tendentes a desviar o sentído da CPI do caso
pc_
~~

SENADOR EDUARDO SUPLICY -Anúncio do
acordo da dívída externa com os bancos internacionais.
SENADOR ELCIO ÁLVARES- O problema da
segurança de vóo em nosso País.
SENADOR JQÃOrRANÇA- 101' aniversário do
Município de Boa Vista-RR.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Presença de
S. Ex~ em solenidades do Palácio do _Planalto, nos dias
8 e 9 do corrente, relacionadas com a liberação progressiva
de recursos para a solução de problemas sociais e incentivo

à atividacie- económica. TrariscriÇãO- rios Anais do -disq.J.rso
do Senador Albano Franco, proferido naquela ocitsiãO.
1.2.2- Requerimento
- N9 510/92, de a~toria do Senador Elcip Álvares,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do pronunciamento feito, no dia 9 de julho de 1992, em
cadeia nacional de rádio e televisão, pelo Senhor Presidente _
da República, acerca da conclusão do acordo com os bancos
comerciais estrangeiros relativo à: dívida externa brasileira.
1.2.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.3- ENCERRAMENTO
2- PORTARIA DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO.
- N' 42, de 1992
3- ATA DE COMISSÃO
4- MESA DIRETORA
5-'- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 10a Sessão, em 10 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49 3 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES Os SRS.
SENADORES:
-

Aluizio Bezerra - Beni V eras - Eduardo- S-uplicy :..:.
Esperidiao Amin - Epitácio Cafeteira - Jonas Pinheiro Magno Bacelar - Mauro Benevides -- Meira- Filfio - Valmir
Campelo.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa O comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traOalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro ~Benevides) - A Presidência lembra aos Srs. Senadores, que a· semana entrante
será das mais movimentadaS no senado Federal, a julgár pelos
requerimentos de urgência já aprovados para importantes ma-
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFIOO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO OONGRESSO NACIONAL
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, permito-me relembrar,
como se_necessário fosse, o mandato da CPI, criada em 27
Casa: o Projeto de Lei da Câmara, oriundo do Poder Execu- _de maio de 1992, para apurar fatos contidos nás denúncias
tivo, regulamentando o art. 37, inciso VIII, que trata da isonodo_senhor Pedro Colloi'_ de Mello, referentes às atividades
mia dos servidores civis e militares da Uniã_o; mensagem relado- senhor Paulo César Cavalcante Farias, capazes de confi·
gurar ilicitude penaL - -tiva à proposta de crédito externo de 50 milhões de dólares
norte-americanos, também, em regime de urgência; MensaVale recordar, também, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
gem de n" 23E, para contratar operaÇãO de crédito no valor
que as CPI são ciia_das_ para a apuração de fato determinado
de até 120 milhões de dólares 1 em regime de urgência e um
e _i)ór prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encamiofício da Prefeitura do Rio de Janeiro, sobre Letras Fhian- · nhadas _ao Ministério Público, para q1:1_e_ promova a responsaceiras a serem colocadas no mercado, tamb6m em regime
bilidade civil ou crimiria_l dos infratoreS.
de urgência.
É o que prevê a própria Constituição Federal!
São quatro proposições com urgência definida, que deveEnquanto a CPI começava a atuar no cumprimento de
rão ser apreciadas na segunda e terça-feira vindouras.
_se1.1 mandato, ouvindo _os principais depoentes direta:tnente
Àqueles Srs. Senadores que irão se deslocar aos s.eus _e!l_yolvidos, ou seja, o senhor Pedro Collor de Mello e o senhor
respectivos Estados, a Presidência solicita que retOrnem a Paulo César Cavalcarite Farlã.S,-a~Soae-dade-brasileira começou
Brasília, impreterivelmente, até o meio-dia, da próxima segun- a ser bombardeada por alguns órgãos de imprensa, com uma
da-feira ou, o mais tardar, até às 18 horas.
oiida. çre~cente de denúncias, quase_ sempre baseadas em fonÉ provável que na segunda-feira façamos uma sessão extes imprecisas, Com declarações calC3.âas em hipóteses, com
traordinária, para apreciar toda essa pauta. É o apelo da discussões ociOsas e alarmistas. Tudo isso com o_claro objetivo
Pre~idência a todos_ os Srs. Senadores.
de alterar o rumo das investigações, de mUdar o próprio rnanO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo d~to para o qual a_ C~I foi__c!lada.
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo, primeiro orador
Assim, alarmada e perplexa, a sociedade brasileira passou
inscrito.
a assistir a uma estranha competição entre certos órgãos de
imprensa na busca _da manchete mais alarmista, da denúncia
O SR. VALMffi CAMPELO ()'FL -_DF. Pronuncia o
rriais contundente, da e_locubração mais fantasiosa, da concluseguinte discurso: Sem revisão-do orador.)- Sr. Pr~sidente,
São niais precipitada.
Srs. Senadores, a Nação brasileira acompanha apreensiva os
A ca:da semana, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a societrabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que
investiga eventuais ilicitudes nas ações do Sr. Paulo César -dade se sentia acuada, diante de insinuações passadas como
fatos e de indícios ve.ndidos como provas.
Cavalcarite Farias.
_
De repente, a sociedaáe teve a impi.-essão de que a CPI
Interessante a trajetória da Comissão, Sr. PreSidente,
pareceu- deixãr--de conduzir os acontecimentos e começar a
Srs. Senadoresl
ser pautada por certos órgãos de imprensa em suas investigaA êPI nasceu sob a égide da controvérsia. Já de início
surgiram postulações referentes à sua composiÇãO. ArgUiu-se - ções, indo a reboque das- manchetes.
A cada notícia desse tipo, as bolsas de valores caíam,
que não estava sendo respeitado o princípio da proporcioo dólar subia e os pobres perdiam.
nalidade, previsto no art. 58, § 1"', da Constittii_ção Federal,
bem como no· art. 10 do Regimento Comum, cujo conteúdo ____ Sr. PreSidente, Srs. Senadores, não quero discutir e nem
se discute o dever da imprensa -de -satisfazer a curiosidade
normativo acha-se repisado no art. 78 do Regimento Interno
e o interesse do público por informações a respeito dos temas
desta Casa. Lembro, a propósito,-o--recurs-o interpostO ·pelo
nacíonais. nobre Senador Amazonino Mendes, ainda pendente de soluO desenrolar do caso sob exame da C:PI do Congresso
. .
.
ção.
Nacional não constifuirfa exCeção. Discute-se, porém, a avaSe a criação da CPI não foi tranqUila, seu desenrolar
lanche de informações ten<ientes a d!=!_Sviar. o fo_ço _çia CPI
conheceu, também, algumas turbulências, que poc!em Colocar
em risco seus resultados, cas_o medidas corretivas não sejam- do mandato_ para o qual foi criada, extrapolando para pessoas
e ~itua.Çêfes qrie tranScendem o sou objetlvo.
adotadas com a urgência necessária.
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O Presidente da RepUblica tornou-se, assim, sem dísfarce, o alvo de toda a investigação.
_ _
Quantas discussões sobre a figura do impeachment!
Quantas matérias sObre sucess,ão na PreSídêricia, em caso
d.e renúncia do Presidente, como se essa fosse 1mín~riter- __
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da desestabilização das Instituições, feita ni.uitas vezes irresponsavelnlente, porque as acusã.Çõ.és, quatidó estámj:tãdas.na
imprensa, já representam a condenação dos acusados. V. E~.
dísse muito bem que, para todo o País, O mais iínportaritê.
é a ~usca da verdade. Mas não se pode esquecer que o País
Quanta declaração de personagens à busca dos 15 min1.1tos
precisa continuar trabalhando, pfecisã. CõilfiilU.ar a busca do
da glória efémera!
~
Seu desenvOlvimei:tio para minorar a SitUação aflitiva·de quanQUãntá. discussão ociosa e extempOrânea~ como se o País - tos estão por este Brasil afora vivendo na, miséria: Aiqda
nada tivesse a faZer cõm seu lempot
ontem, o Senador Beni V eras fazia um pronunciamento nesta
É preciso que a CPI não §e perca, Sr. Presidente, Srs.
Casa, mostrando a marginalização cac4l veZ: maiOr da população brasileira. É necessário, nobre Senador, que o·GõVemo
Senadores. É preciso- que a CPI não se deixe_ guiãf --petõs
tarríbénl.-bUSqlle Soluções. Ontei:n, cheguei de viagem e li a
que desejam a continuação da campanha presidencial de 1989
notícia de que se tinham liberado recursos para a agricUltUra,
por outros meios.
parã a irrigação, para a casa própria. Li também a notícia
É preciso que a CPI não se tome o resultado de" interesses
da compoSição da dívida externa com os bancos estrangeiros.
contrariados e privilégios prejudicados pelo atual Governo
· ·- É isso que o .Governo precisa buscar imediatamente, trabalho
e nem do ressentimento dos perdedores.
que o Presiderife vem pregando ·nas mensagens dominicais,
É preciso que a CPI não se deixe envolver pelos surfistas
tais qUe -eS:üüilpa nas camisas que usa. O Congresso Nacional
do caos.
tem Consciênçia de que -a CPI instaurada deve buscar a verda~
É precis-o que a CPI, nobres Senadores, não busque a
de. M·as ·o que nos trouxe aqi.llnão é somente o fim investíga~
promoção de espetáculosl É preciso, sim, que a CPI não perca
tório, não é somente o escândalo qu_e move muitas atitudes
a oportunidade de esclarecer certas práticas administrativas
verificadas diutumamente no País. O _que nos trouxe aqui
que depõem contra a credibilidade do voto; que __ma!lt~_p.~a
foi a busca de soluções para o povo brasileiro, a busca do
a objetividade; que não se disperse em todas as direções;
desenvolvimento do nosso País. Neste ponto estou de acordo
que desestimule o exibicióilisino e a palpitologia de ~~guns
com V. Ex~. Hoje, verifiquei que, pela primeira vez depois
dos seus membros. É preciso que mantenha firme o· leme
de longo _te.mpo, os _jornais não tiveram em suas manchet~s
no rumo do seu mandato, a fim de não sucumbir às circuns~
escândalos e notícias que de'nigteiii à dignidade das Instituições
tâncias que fugiram ao seu controle.
..•
brasileiras. Cumprimento V. Ex~ pela atitude e pelo pronun~
.
Mais do que isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciSo
ciamento de hoje.
que a CPI se.mantenha no objetivo para o qual foi criada,
não só para a preservação da instituiçãq das Co~is~ões Pari~~
O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, Senador
mentares de Inquérito como iitstrumento hábil __c:Ie _invest}ga~
Mãgno Bacelar.
·_ .. ·
. ·
ção, mas, também, para a preservação do próprio Congresso
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex• uní aparte,
Nacional.
nobre Senador?
Não se pode abandonar as garantias individu·ais cómo
O SR. VALMIR CAMPELO- Com muito prazer, nobre
valores básicos que devem presidir qualquer investigação ou
Senador Eduardo Suplicy.
julgamento, ainda que em nome de qualquer valor, por mais
alto que seja. A digriidade humana é um dos fundamentos
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Valmir Campelo, V.
do Estado brasileiro.
~
~
~
~
Ex; fala da necessídade de insenÇão nos trabalhos Oã. CPI
A CPI já reuniu informações, já. procedeu. às diligências
e· inericionã que teria havido atitudes que não teriam contri~
cabíveis, num clima de ampla liberd3de.--Urge que conclua
buído para o desvendar dos fatos da forma m~ís is~nta pOssível.
seus trabalhos dentro dos limites parã que foi -c·fiãdã, que
V. Ex~ chegou a dizer que alguns parlamentares estariam na
apresente propostas de reformulação legislativa, se· for ó caso,
CPI, mais procurando aparecer do que propriamente realizar
que enfrente a necessidade da modificação··~e. práticas eleito~
um trabalho sério. Como V ..Ex~ fez uma observação de naturais convenientemente aceitas por partidos e_ candidatos_.
reza geral, eu lhe solicitaria_ que especificasse -·melhor, cOm
A sociedade brasileira quer a verdade, mas deseja tamexetnplos, em que circunstâncias avaliou que houve um desvio
bém ter condições de tranqüilidade para trabalhar. Não aceita
de proCedimento pofparté: de qualquer parlamentar. Senador
a paralisia do País causacla pelos pregadore_~- do caos, .nem
Va~mir Campelo, tenho observado, da parte de alguns Senao emperramento dos trabalhos do CongressO Nã.cionar, Onde
dores e Deputados. ao fazerem muitas perguntas ou muitas
aguardam neste momento, 22 projetes da maior importância
observações, ou ao realizarem um trabalho querendo desco·
para o País.
~ ·
~
brir um fato novo,· ou de trazere_m. uma nova informação,
São esses, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as conside- o~a intenção de, com isso, poder dar algrirna·entreViSta,
rações que me ocorrem e que me permito expreSsi:ü· ná·condi~ ou de fazer com que súa atuãção seja- registrada na imprensa.
ção de cidadão, de parlamentar, de homem preocupado com
Então, afora isso, quando pode uin parlamentar realizar um
os destinos do País e cOm ·a "dignidade do_ Con~resso.
trabalho sério e relevante e ser assim consideradq? Só quando
a imprensa não regiStra o que ele faz? Ou como pode um
O Sr. Magno Bacelar- Perrilite-me V. Ex~ um aparte?
parlamentar exercer bem a sua função e, ao mesmo tenlpo,
evitar que a imprensa registre o seu trabalho, se os jornalistas
O SR. VALMIR CAMPELO- Co.mprazer, nobre Senador.
consiUerarem relevante o que ele faz? V. Ex~ também obser~
vou que a CPI já estaria com seus trabalhos quase concluídos,
O Sr. Magoo Bacelar- Nobre Senadoi Valmir.Campelo,
que eJa já poderia dar por encerrados os depoímentos e fazer
V. Ertraza tribuna, nama:nhã.Pehoje, assunto que realmente
logo o relatório. Permita-me-, Senador Valmir Capelo, obser·já exauriu a expectativa e talvez até mesmo a paciência da
var que o número de fatos novos que estão surgindo relacio~
população brasileira: a busca dos responsáveis pelo escândalo
nados ao objeto da CP! - as atividades do Sr. Paulo César
00

~

~

~ ~

~
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Cavalcantl Farias - é tão grande que vai ser até difícil com~
pletar o trabalho no dia 11 de agosto. Da minha parte, e
-flff_eçiito gue da parte de todos os membros __da CPl, tudo
fare-tno,S 'para concluir o trabalho até es_sa_data. V~ja V. E~
que, aiilda hoje, a Folha de S. Paulo publica que o património
do Sr. Paulo César Cavalcanti Farias auroe.ntou de 1990 para
1991 em 70 vezes: cresceu de 671 mil dólares para 5 milhões
de dólares. Não é à toa que ele, tendo pago no ano anterior
~gO em torno de 100 mil dólares, este ano veio a pagar um
nJ.ilhão e meio de dólares. É estranho que num país onde
a maioria dos brasileiros se empobreceu, onde a renda per
capita diminuiu nesses últimos dois anos, exatamente aquela
pessoa, que foi o coordenador administrativo e finaõceiro-da campanha do Presidente Fernando Collor.de Mello, tenho
conseguido acumular um património simplesmente extraordinário. E surgem mais e mais irifornlações de como esse
senhor, junto a empresários, captava recursos par'a a campanha. Agora, por exemplo, estão sendo revelados fatos.novos.
Ainda ontem, o Sr. Emílio Odebrecht revelou à PoUcia Federal que só as empresas do grupo Norberto Oâebrecht deram
para a empresa EPC, do Sr. Paulo César Fari_as, para fins
de campanha eleitoral, nada menos do que um bilhão de
cruzeiros. Já segundo o jornalista Jànio de Freitas, no depoimento feito junto à- Polítlca Federal - ainda est~mos por
saber se foi na parte levada a termo ou apenas na parte informal- o Sr. António Ermírio de Moraes teria revelado que,
há dois ou três meses, fez um pagamento significi.tivo ·à empresa EPC do Sr. Paulo César Càvalcanff Farias. Parece que
outros empresários fizeram o inesino. Ora, "tr3ta-se de fato
extremamente grave. Até mesmo o _Presiden_te -~auro Berrevides. quando soube dessa informação publicada ontem pelo
jornalista Jânio de Freitas, houve por bem solicitar o esclarecimento disto_ e pediu à CPI que o fizesse. A CPI solicitou
à Polícia Federal que encaminhasse o depoimento para esclarecer. De forma que, nos próximos dias, põderemos ver o
que realmente aconteceu. Mas surgem, também, evidências
de que esse Sr. Paulo César Farias- operava com doleirós;
as suas secretárias Rose _e_ Marta mantinham çontatos com
doleiros que faziam operações as mais estapafúrdias. As suas
secretárias Rose e Marta estão procurando aQ.iaJ;" o seu depoimento através de atestados médicos. _Há in_d_f_çios de que :a
Sra. Ana Acioli, Secretária do Senhor Presidente Fernando
Collor de Mello, recebia depósitos efetuados pela Rosinete
Silva de Carvalho Mclanias; essa misteriOsa Rose, Secretária
do empresário Paulo César Farias._Os fatos são de tal gravidade que fica muito difícil, simplesmente, estar acus~ndo
aqueles que querem fazer um trabalho sério, de membros
do "sindicato do golpe" -isso não foi o_que V. Ex• mencionou
hoje. Mas·, agora, refiro-me às palavras do Presidente Fernando _Collor de Mello que, ao invés de vir aos meios de cOmunicação explicar as contradições de suas próprias palavras, resolve fazer acusaÇÕf?S, crendo que são aqueles que perderam
as eleições que querem, a todo o custo, derrubá-lo do poder.
Quero esclarecer, Senador Valmir Campelo, com todo orespeito, o ponto de_ vista d.o Partido dos Trabalhadores -falo
agora do PT- porque·, ainda ontem, segundo _o Deputado
Nelson Marquezelli, o Presidente da República teria feito
uma referência ao _meu Partido. Nosso ~~rtido foi dos primeiros a lutar, a mobilizar a população pelas eleições livres e
diretas para a Presidência da República. Muitos de nós forilos
às ruas batalhar pelas eleições diretas, muito antes do que,
por exemplo, o Sr._ Fernando Collor de Mell_o. Temos o maiOr
respeito pela instituição dã Presidência da República, mas
não podemos aceitar que um Presidente, por exemplo, falte
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com a verdade para c_om o povo brasileiro. Não podemos
aceitar que um Presidente não seja inciSivo na sua condenação
a essas práticas de tráfico de influências, que estão_ pratica~
mente coletadas pela CP!. Claro, há evidências sobre qual
a fonte de poder que permitiu ao Sr. Paulo CéSar Cavalcanti
Farias realizar ess_as operações, que já se delineiám-como
ilicitudes penais. Isto é algo que constitui o pontO crucial
para a ·cPI. Mas, tenho certeza, Senadvr y:ab:nir Capelo, que
os membros da CPI estão realizando um trabalhQ sério, isepto
e responsável. Inclusive, tem sido séria, e reconhecida pelos
membros da CPI, as atitudes do Presidente Bepito Oama,
que é do l'FL, e as do Senador Amir Lando, que é do PMDB
-e nosso colega nesta Casa-.
- O SR. VALMIR CAMPELO- Agradeço a V. Ex• pelas
suas palavras, mas quero esclarecer que, em nenhum momento, falei que estariam alguns membros _da CPI tentando não
desvendar alguns assuntos referentes àquela ComiSsão Parlamentar Mista, mesmo porque, como titular, estou presente
e não faltei a nenhuma reunião. Até agora,_constato e sou
testemunha dissO._ D_e forma que V. Ex•-deve tê r entendidO
mal. Recentemente, disse, que é preciso que alguns membros
- d~ CPI não busquem a promoção. V. Ex~ me pergunta quanto
à promoção pessoal e até me pede que eu cite algunS ~ornes.
Não há necessidade, nobre Senador. V. Ex• sabe, perfeitamente, que, no iníCiO dos trabalhos da Comissão, antes mesmo
de a Comissão convocar determiiiados depoentes-, alguns
membros já andavam com esses depoentes de-ntro de seus
próprios automóveis, a:nte_cipando-se, até mesmo, a uma decisão da CPI. Outro fato, também, nobre Senador, quero deixar
ben:t claro: é ponto pacífico que_ há a divulgação do que acontece até mesmo nas nossas reuniões secretas. Só há Parlamentares presentes, porque nenhum funcionário S:e encontra lá,
mas no dia seguirite, até a votação dos Parlamentares é conhecida pelos jornais. se-rá qu_e os jornais estão presentes Õas
reuniões secretas? Será que algum Parlamentar não está passando assuntos secretos dentro de uma reunião, dando até
o nome do colega que votou contra ou a favor de_ determinado
assunto? Será que isto não é mídia? Será que isto é correto?
Será que isto é honesto? É a isto que me refiro, e sustento
tudo o que disse porque, aciffia de tUdo, volto a repetir, está
a dignidade do Congresso Nacional.
Muito obrigado. (Muito bem! Palnias.)
Durante -o discurso do Sr. Valmir Campelo, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da f;Yi!sidência, que é ói:upada pelo Sr. Epitácià- Cafeteira. - O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
(Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SI'. Pronuncia o
se_guinte discurso. Sem revisão do orador.) ~Sr; Presidente,
Srs. SenadoreS, o Presidente Fenülndo Collor de Mello e
o MiniStro Marcílio Marques Moreira anunciaram, Ontem,
que o Governo brasileiro concluiu um acordo com os bancos
comerciais estrangeiros; a quem devemos cerca de 44 bilhões
de dólares - quase a m~tade _da nossa díyida externa -:cujo total alcança 120 bilhões de~ dólares. Diz o Presidente
da República que foi um bom acordo, que foi negociado de
forma digna e soberana, seguindo, sempre, a vontade dos
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representantes do_ povo, como manda a nossa Constituição.
O Senado Federal ainda irá_.examinar os termos desse acordo.
O acordo fechado prevê seis mecan-ismOS alternativos,
sendo que os bancos, segundo informa o Presidente, tenderão
a concentrar~se em duas opções que representam avanços importantes para nós.
Eu gostaria de ressaltar, Sr. Presidente Epitácici_Cafeteira
e Srs. s-enadores, que, dada a circunstância de o Governo
brasileiro, em especial, o Presidente Fernando Collor de Mello, ~tar vivendo uma situação bastante crítica, internaMente,
hav1a a necessidade de apresentação de um fato político de
grande importância, para tentar um fortalecimento político.
O que é necessário- averiguar é se o GovernO brasileiro, no
afã de conseguir alcançar esse fato polfti~o positivo, que pUdesse fortalecer o Presidente da República, não chego-u a
ceder em demasia aos credores internacionais.
Diz o Presidente que, na primeira opção, poderão os
credores privados preferir ter a nossa dívida a juros de mercado, mas sendo obrigados a nos oferecer um abatimento na
nossa dívida de 35%, o que significaria, para uma dívida de
44 bilhões de dólares, caso todos optassem por esta alternativa,
que ela seria reduzida pura e simplesmente em nada m_enos
do que 15,4 bilhões de dólares!
Ora, é preciso estudar-se efetivamente Qual ci desconto
efetivo, porque, muitas veZeS, o desconto anunciado, digamos
de 35%, pode conter contrapartidas tais corno o fato de o
Brasil precisar comprometer parte de suas reservas, precisar
também se comprometer a financiar, com novos empréstítúos,
urna parte da dívida; precisar também fazer operações domésticas que resultem em obrigações que possam dificultar o equilíbrio financeiro doméstico. Se isso o_cor.rer.,_é possível que
o desconto de 35%, l'!a verdade, não seja exatamente esse.
Explica o Presidente que na segunda opção, caso-os bancos não conc-ordem com esse descontod~ 35%, eles se comprometem a ceit3r utnri taxa de juros fiXa em torDCi de -6%"-ao
ano e ainda fazer uma redução desses juros nos próXiniOs
sete anos.
_
Com isso·, caso o· merc~do internãCional volte a ter tàX:as,
como já acontece-u-no passado de até 19% ao ano, Ootisco
é todo deles, pois nós estaremos- protegidos por aquele teta
máximo de 6%.
É preciso assinalar que a taxa de juros vigente esfá abaiXo
de 6%. Aqui eu não contaria ta:Ota vantagem, porque a taxa
de juros tem estado abaixo de 5%.
_
.
__ _
De acordo com o Presid~nte, serão 30 anos de tranqüi~
lidade na área cambial com uma vantagem adicional, pois
só teríamos que pagar os furos, os 100% do principal de"vldo,
no fim daquele pcrfodo; serão saldados por meio de entrega
dos próprios títulos que agora estão sendo_ oferecidos. corno
garantia.
_
O Presidente da República disse que, antes mesmo de
fecharmos o acordo de ontem, o Brasil já estava retornando
ao mercado internacional de créditos e que os números são
claros porque, enquanto em 1990 os recursos que vieram do
exterior foram de 5,3 bílhões de dólares; saltaram_ para 11,6
bilhões de dólares e, neste ano d~ 92, apenas nos quatro
primeiros meses, já tínhamos recebido 6,2 bilhões de dólares.
Quero ressalt~r aqui que os· números relativos aos fl.nos
de 1990 e 1991 sobre _ingresso de recursos do exterior $ão
aproximadamente os mesmos do volume de recllrsosc~:nviaçlos
ao exterior e pagos pelo setor público da economia brasileira.
Esses valores saltaram de 5,5 bilhões de dólare_s em 1990
para 10 bilhões, 990 milhões de dólares em 1991, ou seja,~
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fiq.fu período em que a ~coriomia brasileira cresceu relativa11}-e~te pouco, a tal ponto de a renda per capita ter diminuído,
ocorreu um salto de 95% na remessa de pagamentos feitos
pelo setor público e que, praticamente, contrabalançou a entrada de recursos vindos do exterior.
Mas __o que vamos ter de examinar com ~ui ta a·te~ção
é se, efetivamente, e_stá-se cumprindo as no_rmas da Resolu_çã.O
n~ 82, do Senado Federal, que limita os pagamentos ao exteÍ'ior
à nossa capacidade interna de pagamentos. Eu já havia assinalado, por volta de abril, quando nós apreciamos o acordo
com o Clube de Paris, que não sería tão fácil ao Governo
cumprir as metas, em 1992, da realização de um superávit
primário da ordem de 3% do PIB, de um endividamento
interno da ordem de 1,5% do PIB e de um senhoriagem
de 1,5% do PIB. Inclusive~ dada a dificuld.~de de se ter essas
metas, dado o fato de_ que o endividamento interno estaria
por ir além de 1,5% do PIB, maiS próximo de 2 a 3%, dado
o fato de que o-senhoriagem tende a ir além de 1,5% do
PIB, aproximando-se_ de 2 a 3%, estes elementos vão contribuir para, em primeiro lugar, aumentar o_endiv:ídamento interno; ou seja, o lançamento de títulos no merçado a taxas de
juros relativamente altas aumentará a recessão.
.
Por outro lado, o senhoriagem acima do que o próprio
Governo previu, contribui para que a compatibilização dos
preÇos se dê num nível de crescimento maior do que o que
o Governo estava prevendo.
~ O Sr, Elcio Álvares--,. Permite V. Ex• um aparte?
O SR, EDUARDO SUPLICY - Concederei aparte em
poucos segundos, nobre Senador Elcio Alvares, quero apenas
citar que o Governo etava prevendo para 1992 uma taxa de
inflação da qrdem de 220% e eu afiimei que ela estaria mais _
próxima dos 600%, com uma taxa mensal da ordem de 20%,
e não declinando ao nível de 10% ou menos. E o fato é
que esta previsão está ocorrendo:
Com muita honra, conc-edO o apÚte ao nobre Senãdor
Élcio Álvares,

o

O Sr. Elcio Álvares -V. Ex~ está realizando um trabalho
_deapreciação técnica, no moniento em que está sendo festej3d0, em todo Brasil, a celebração do acordo Com o_-s credores
eXternos. V. E~ tem participado com muita intensidade dos trabalhos da Comissão de Assuntos Económicos, mas muifó
mais ainda, tem sido um assíduo presente nas reuniões que
foram. ~~alizadas exatamente com ~ equipe de Governo qu~
negoctou a conclusão do acordo.
- Mas, independentemente do aspecto técnico, porque teremos_oportunidade, agora, na Comissão de Assuntos Económicos, com as luzes de todos os seus integrantes, de examinar
profum:Iarr:ente ess~ acordo, g~staria de assinalar, que _ontem,
pela pnme1ra vez, depois de tanto tempo, o Brasil ouviu uma
~alavra de otimismo_. Com raríssima~ exceç9es, a grande maiona dos representantes de segmentos da sociedade brasileira
teve oportunidade de louvar o entendimento do Governo
reconhecendo que o acordo com _os Dossos _credores externO~
representa uma nova era para a nossa economia. Logicamente,
Senador Suplicy, esse entendimento tem aspectos que podem
ser .discutidos, como V. Ex~ tão bem faz, no contexto, no
arçabouçç da su~_ negociação total. Mas ninguém pode t_legar
que- o Brasil já estava meio cansado de palvras pessimistas;
Q_,_J~ra_~il_já estava cansado de_ ouvir, todos os cdias, notíciasque não constroem. No momento_em que está sendo celebrado
o :Ministro M~rcílio Marques Moreira como grande negociador, através desse notável diplomata~ que é o Dr. Pedro Ma-
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lan, eu gostaria ·cte destacar a paiticipai;ão do Seruldo d3. RCpública não só nas fases prelirníriares âo enfcndjmento. Por síOal,
neste momento, no plenário, ell:contra-se o Senador Esperidião Amin;-que teve uma particlpâÇáó muito iilfeilsâ~-itâ qualidade de Relator, abordando exatamente alguns aspectos importantes da segunda fase da negociação. Mas o que eu gostaria de destacar, sobretudo- nísso V. Ex··está-iilcluíàp ~,
é que um grupo de Senadores, já há bastante tempo em contato
nio só como Ministro Marcfiio Marques Moreira mas também
com o Dr. Malan e com todas as a_utoridades do setor, vem

acompanhando de perto essa

negoci~ção_.

_E seja louvado,

nesse ponto, o procedimento do_ Sr. MinistrOMardliO _Marques Moreira. Ciente de _que compete ao S_enado a última
palavra sobre o assunto, em nenhum momento se descurou
de nos dar conhecimento de toda a evoluçãO ·da negociaçãO.
Recordo-me de que tivemos cerca de _Sete 01,1. ojto encontros.
E V. Ex~, justiça seja feita, esteve seinpre preschfé, com a
- e é este o ponto fundamental do meu aparte-- o revestimento de participação-do Senado. Pela primeira vez fui contrário quando negociamos os juros atrasadOs. Tive opOrtunidade
de manifestar-me na cOndição de um dos relato_res, no sentido
de que infelizmente recebíamos pràticamefite o acordo inteiramente acabado, sem qualquer possibilidade de __ intervenção
dos Senadores. E houve ali o espífitO público dos emin~ntes
representantes desta Casa, que tiverani opbrturiidade de endossar o acordo, para que o processo não sofresse nenhuma
interrupção naquilo que era o passo inicial do entendimento.
Hoje, evidentemente, o acordo, até sob _o_ponto de vista de
condições, pode ser criticado. V. Ex• est_á coloc~nQo_ dentro
do enfoque de crítica e análise, o que talvez seja o pensamento
expresso do seu Partido e_da sua participação. Mas ninguém
pode negar - esse ponto é importante frisar - que Oõ1em
houve um alento nacional. Os pronunciamentos feitos_ pela
televisão, na sua grande maioria, foram no" serifido de saudar
o Ministro Marcfiio _Marques Moreira e sua equipé·, no momento em que o Brasil reingressa dentro de_ um clima de
seriedade no mercado internacional.
Precisamos deslanchar; precisamos crescer-; precisamosreceber investimentos externos. E a partir--deste momento,
indiscutivelmente, o Brasil está equiparado a todos _os países
que cumprem com seus compromissos. E-eU:gOStaria-_d-e assinalar este ponto, Senador Suplicy: o Senado da República, durante toda a fase de negociação, após evidentemente aquele
prim~iro acordo dos juros atrasados, esteve atento. E jUstiça
seja feita ao Ministro Marcílió Marques Moreira e aos seus
auxilíares, pois, em nenhum momento, S. Ex~ deixou de colher
a opinião dos Srs. Senadores, principalmente nos momentos
mais· cruchüs na hegõCiação. O registro que eu gostaria de
fazer, porque caberá a nós a palavra final do entendiménto~;
é que o Senado da República também, dentro da sua ótica
de atuação, dentro da sua forma de participação, eSteve presente através de V. Ex•, não no sentidO de ser um a mais
a dar opinião aqUieSCerite,- mas foi-v. Ex• um daqueles críticos
que sempre alertou e balizou a equipe para que tivéssemos
melhor proveito do entençlimento fmal. Na verdade, vamos
ter oportunidade de ouvir os ·debates, sobre os quais V. Ex•
dá hoje os toques preliminates,- ·na ComiSsãO -oe Assuntos
Econômicos. No entanto, não se pode negar, a esta altura,
que o entendimento do Brasil com os países credores na negociação da dívida externa representa uma notícia benfazeja,
otimista. Queira Deus que possamos, a-partir 'desse entendimento, deslanchar um pouco mais na án!áécoifôfuiêa,-evitari.~
do a reCessão, a inflação- e o desemprego.
·
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-O SR. EDUARDO SUPLIÇY - Senador Elcio Álvares,
é necessário reconhecer a atenÇão Com que o MiniStro -da
Economia, o Sr. Pedro Malan, e o Presjdente Francisco Gros
procuraram dialogar com os Senadores tanto informal quanto
formalm~te em relação ao histórico da negociação da_ dívida
externa. Reconheço também qUe houve um elemento de criatividade no pacote de opções oferecido pelo Governo brasileiro
aos credores privados. O pacote constitui acordos realiza_dos .
pela Costa Rica, pelo México, pela Venezuela ou pelo Uruguai, que, de alguma forma, representam segmentos do que
SUCedeu após o anúnéio do Plano J;lrady.
--Temos, no Senado, um assessor econômico, o Sr. PetrôÍlio Portella Filho, que se tem especializado no assunto. Recen_temente, em maio de 1992, publicou, pela Fundap, um estudo
deno~inado "Plano Brady na América Latina.- Balanço
dos Primeiros Três Anos 1989-1991"-, através do qual explica
que vêm sendo decepcionantes os descontos, tal como o de
35%, conce~idos aos devedores. "A partir de uma análise
dos mecanismos de negociação institUídos pelo Plano Brady,
chegamos à conclusão de que foram elaborados de modo a
não permitir grandes a batimentos da da dúvida. Ao lançar
um plano baseado em_reduções voluntárias, negociações cartelizadas, garantias de pagamentos e tutelamento dos devedores,
o Governo americano contribuiu, em grande parte, pára que
~ pa_cotes de abatimentos das dívidas ficassem muito aquém
da expectativa."
Certamente, vamos ter oportunidade de analisar, em detalhes, essas questões nos próximos dias, quando chegar a
mensagem. Quero assinalar que precisaremos ter muito cuidado, Por exemplo, o economista Paulo Nogueira Batista Júnior
disse ontem à Folha de S.Paulo: impressão que se tem é de
que o Governo tentou reforçar sua posição frágil neste momento e acalmar os_ banqueiros. Se a crise política não fosse
tão intensa e a política económica estivesse avançando no
combate à inflação, o País certamente teria condições de obter
um J!lelhor acordo_. Este não era o nielhor m.omento para
negociar" com os credores". Batista considera descabidas as
pr"õjeções que apontam para uma redução de até 35% na
dívida brasileira junto aos bancos_ privados, ou seja, cerca
de 44 bilhões de dólares. Observa, ainda, que a única va!lta- gem, caso o acordo seja ratificado, será uma pequena redução
d~ dívida e dos juros. Em contarpartida, o Governo terá de
bloquear parte de suas reservas e contrair novas dívidas junto
aos organismos internacionais. Ou seja, o acoido tem elementos que não são inteiramente satisfatórios. No entanto, obviamente, precisaremOs do detalharoepto de todo o acordo para
apr<?_f~ndarmos essa análise. Eram essas J\.S_ palavras que eu
gostana de dizer.
O si-. Esperidião Amln- Permité V. -EX~ Um aParte?
.. O SR. EDUARDO SUPLICY- Com prazer, ouço o a par·
te de V. Ex•
O Sr. Esperidião Amiti - Acompanhei atentamente o
pronunciamento de V. Ex~, ~que aborda- com dados- um
assunto-da maior importância. Ê lógico que o anúncio da
efetivação do acOrdo-torna mais opói"tuno o-pronunciamento
de V. Ex~, que -justiça seja feita -guarda uma linha de
coerência com as ObservaçOes que tem feito no Seriado no plenário, na ComiSsãO de Assuntos Econômicos e nas reuniões informais- a respéilo do deslinde que o Senador Marco
Maciel chamou muito apropriadamente de "ContenciosO Internacional do Brasil". Já que não temos questões de fronteiras, graças a Deus, o ilosso contencioso internacional são_
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as firianças, ou se já., a busca da reinserção da economia do
Sem extradição, na "marr~", se me permitem a expressão.
nosso País no cenário-económico internacional, um cenáriO
Então, essa ideologia do egoísmo se materializou nas frustranque está apresentando nuanres d_e reintegração, como aS que
tes conclusões do G-1.- Então não estcill tirandO de V~ Ex•
foram ontem rememoradas a todos nós pelo Senador João
? mérito da apreciação-. Mas quero concluir este aparte, que
Calmon, nuances que mostram que dinheiro riãO-teiD pátria
Já se arrasta por algum tempo, dizendo o seguinte: eu gostaria
e segue um instinto muito apurado, muito atilado de_dirigir~se
muito de ver o Senador Eduardo Suplicy esgotar as suas dúvlno sentido da busca de locajs para sediar, para ser aplicado
das - tenho a impressão que V. Ex~ não tem mais dúvida
o dinheiro onde não há hostilidades, onde há uma demonsnenhuma sobre o acordo, porque V. Ex• está mais bem-informado do que vós.
tração de receptividade. Então, é nesse cenátio qüe:'éú. gostaria
de fazer dois comentários, ·actuzindo algumas informações ao
que V. Ex~ está a nos dizer, e também aquilo que o SenadOr
O SR. EDUARDO SUPLICY---' í'lão~o acordo tem muitos.
Elcío Álvares disse há pouco. Primeiro, é claro que nós gostanovos detalhes que.:. - ríamos de não pagar a dívida. Nenhum de nós pode imaginar
O Sr. Esperidião Amin - Também quero lhe dizer o
que o País vai se sentir bem pagando 44 ou 50 ou _lO _bilhões
seguinte. Tenho uma posição de compreensão do acordo porde dólares. Um País com as dificuldades que nós estamos,
que conheço as alternÇttivas que estavam postas. Mas nasci
melhor seria que a dívida fosse transformãda em crédito, e
no dia de São Tomé, quero ver o papel pronto, quer dizer,
que fosse maior o _ctédíto. Mas, a realidade dos fatos não
o papel real. As alternativas, eu as conheço, acho que são
é esta. Esta setiã uma ilusão, Isso seria um sonho, e o niundo
as possíveis. Agora, o que assinaram, isso vamos conhecer
real, hoje, inclusive, não oferece as alternativas Qe pólos ideoprovavelmente na sem_ana que vem, nos próximos dias. Mas
lógicos que valorizavam, pela contraposição dos p-ólos, valoriespero que V. Ex• clareie as suas dúvidas, o que será partilhado
zavam os países em desenvolvimento, países de TercéTró M~fn_
por nós também, mas·gostaria rii:Uito âe ver V. Exil votar
do. Então, nesse cenário, eo não posso deixar de reconhecer,
de acordo com as suas conclusões, gostaria de ver, e não
tenho a certeza de que V. Ex• reconheceu _,de COlJlO set;á,
que cumprindo o que sabiamente prescreve a Constituição, ·de acordo com limitações ou restriçQ_es_ preexistentes. Isso
é que acho que seria importante, Senador Eduardo Suplicy.
Federal, o Governo brªsileiro procurou manter os Senadores,
Porque é o último passo marcante na tarefa de reinserb; o
os Líderes de partidos e aqueles _que de uma forma ou de
Brasil na economia mundial. Não é o passo desejado, não
outra se interessam pelo assunto. Vou dar exemplo de um
é-o peso desejado, mas parece que é o possível. Vamos checar
Senador-que não é Líder de partido, mas que se interessa
se é o possível. Mas gostaria mUito que V. Ex!' pudesse enu,npelo assunto, Senador Ronan Tito. S. Exa não é Líder do
ciar o seu jufzo ao final, sem as limitações preexistenteS que
PMDB, é integrante da Comissão de bssuntos Económicos,
V. Ex~ já apreSentou, em votos anteriores e em assuntos síinímas é uma pessoa que estuda o assunto, que o acompanha.
lares.
Então, o Governo, atravês~do Miriistro Marcflio Marques Mo. O SR. EDUARDO SUPLICY ---, Agradeço o aparte de
reira ou dos negociadores da dívida, Jório Dauste:t, Pedro
V. Ex~, Senador Esperidião Amin, em especial à medida em
Malan, do Banco Central_, tanto por parte do Presidente dQ
que _estiver garantida a retomada do cresdmento, cofio resul~
Banco Central quanto aos seus diretores da_ área externa_,
tado de um acordo que consiga colaborar para que seja elimíessas autoridades procuraram, Senador Suplicy, informando
nada, ao mesmo tempo, a inflação, haja o crescimento do
os fatos, das posssibilidades, de sorte que não há surpresa,
emprego na economia, com a melhoria significativa do nível
neste momento, para aqueles que acompanharam essas déde emprego, aí acho que estaremos caminhando_ na direçãQ
marches. Este é um registrO que- eu acho que V. Ex~ também
correta. Entretanto, a avaliação -que faço é _que, até agora,
fez, mas eu gostaria de, aqui, ressaltar. O segundo registro
o volume de recursos encaminhados ao_ exterior, pelo Brasil,
é a respeito da circunstância: é difícil para o Brasil comemorar
tem_ sido além do compatível com- esses objetivos._ E mesmo
esse acordo, claro que é difícil. É difícil, porque nós estamos
com - na _minha compreensão - aquilo que está definido
vivendo em um cenário onde, repifo, a ideologia do egoísmo
çomo capacidade interna de pagamento, pela Resolução n"
é o -que sobrou, é o que mostra que restou aos países ricos.
82. Na minha avaliação, como V. Exacoilhece, ternos ultrapasEssa ideologia do egoísmo, inclusive se materializou, anteonsado, e, o próprio Senado tem sido um pouco leníente com
tem, e não há um conjunto de frustrantes' conclusões do chaos critérios colocados nessa resolução. Para um exame preciso,
mado G-7. Frustrantes para eles, inclu'sive, e- mais do que
teremos aqui a oportunidade, por ocasião da apreciação desse
frustrantes para o mundo: a ideologia do egoísmo. Quer dizer,
o que que os ricos vão fazer? Vão fechar_ as suas fronteiras, ·acordo, de solicitar das autoridades económicas, do Ministro
Marcílio Marques MOreira, a respeito da evolução das metas
porque o livre mercado, para eles, cada vez mais, é o livre
de superávit. primário, de sef\horiagem, de endividamento inmercado, no confinamento que eles já determinaram. Em
terno, que S. Ex~ havia previsto em abrit passado para este
compensação, as fronteiras alheias estarãõ abertas, na medida
ano. Agora, até agosto, já teremos condição de ter a evolução
em que, a seu juízo, a sua segurança ou assuntos relevantes
desses__ riúmerós.
impuserem uma atitude comum. Foi demonstrado pela SupreMuito obrigado, Sr. Presidente.
ma Corte a_mericaná. Isso_vai numa escalada. E já_ no ano
passado o Senador Edward Kennedy subscreveu aquele projeto -V. Ex• e eu comentamos aqui -é iJfifa -escalada. O
Durante o discurso-do Sr. Eduardo Suplicy o Sr.
projeto do Senador Edward Kennedy permite o assessoraEpitácio Cafeteira, deiXa a cadeira da presidência, que
menta, a proteção- proteção- de culturas indígenas. Isso,
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar
em outros países, nos países da América. Agora, a Suprema
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
Corte permite que, a juízo das autoridades "americanas, se
palavra ao nobre Senador EsperiÇ-ião _Amin. (Pausa.)
alguém perigoso para ·a segurança· americana -estiver em São
S. E~ desiste da palavra.
P~ulo, eles têm o direito de ir lá pegar, tiaze-r o sUjeito.
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Concedo_a palavra ao nobre_Senador Elcio Alvares.
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ves decolem e viajem com tranqüilfdade. Obviamente, o DeO SR. ELCIO ÁLVARES (PFL_,.,-cliS~ l'<-<lilliDCia o se- pãrtarilento de Aeronáutica Civil tem, por força da lei compleguinte discurso_. Sem revisãO do orador.) ---:: Sr. Presidente, mentar, esse poder de fiscalização. ' - -- · - - -- _· __ · ·
- Recentemente, numa revista de grande circulação brasiSrs. Senadores, gostar·ia hoje de abordar um assunto que acho
de magna relevância em termos de respeito à cidadania, de leira foi publicada matéria referente a uma empresa de transorganização do País. Enfim, é um ponto que· Servirá de debate, portes aéreos brasileira, dizendo que as nossas empresas estão
evidentemente, quando tiver oportunidade de ter maiores ele- voando dentro do limite mínimo de segurança. Há ainda um
mentos em minhas mãos, porque começo a examinar o assUnto detalhe, para o qUal gostaria de chamar a atenção de V. E;~C"~
n_uma outra_matéria_que fiVe a oportunidade de ler, o Presicom profundidade,.
Em todos os países do mundo, a segurança de vôo é 4e_nte do Sii:tdiçato dO~ Aeronautas diz gue, neste momento,
um assunto insuscetível de qualquer discussão. NãO só a segu~ e-xistem duas aparelh3gens de segurança; uma aparelhagem
rança de vôo, mas a qualidade dos serviços prestados pelas que é considerada de importância fundamental e outra que
é considerada uma aparelhagem acessória. Hoje, em virtude
companhias aéreas.
No Brasil, temos lido no noticiário dos jorO.aís·e-das revis- das condições, já se despreza a aparelhagem acessória e utilitas, principalmente das seções económicas, que estamos viven- za-se apenas a aparelhagem necessária à segurança fundado uma~ crise cm relação ao número de passageiros transpor- mental. Ou seja, de uma forma ou de outra, segundo o repretados. E muito natural, porque, evidentemente, com as medi- sentante maior dos aeronautas, estamos voando com uma
das tomadas pelo Governo na área económica _diminuíram redução de segurança, na medida em que não temos o primeiro
os negócios e, Conseqüentemerite, táinbém diminuiu o número dispositivo, que é- dispensável no modo de entender da Aeronáutica. Ma~, se é dispositivo de _segurança, não pode ser
de passageiros.
Recentemente li cm duas publicações matéria que cOnsi- dispensado ...
dero da mais alta relevância. Não gostaria aqui de particuO Sr. Ronaldo Aragão- Perinite-me V. Ex• um aparte?
larizar nome de empresas. Gostaria de falar em tese, Porque
O
SR. ELCIO ÁLVARES- Pois não. Ouço comprazer
entendo _que esse_ assunto, que está disciplinado, inclusive,
por uma lei complementar, merece uma atenção muito espe- o Senador Ronaldo Aragão.
O Sr. Ronaldo Aragão- Senador Elcio Álvares, ouço,
cial.
Compareci recentemente a unf simpóSio reâ.lizado pela com atenção, o pronunciamento que faz V. Ex\ hoje, aqui
no Senado. V.Ex• traz um tema de uma importância fundaABRAJORI, que é a Associação Brasileira doS Jornais do
Interior, e ouVi uma palestra muito interessante, pfofei"ida
mental. Temos a crise económica estampada, trazendo dificulpelo Ministro Sócrates Monteiro, sobre o Ministério da Aero- dades enormes para a nossa aviação e para a segurança de
náutica. Uma palestra muito bem centrada, mostrando exata- vôo. Como disse muito bem V. EX", a segurança não se limita
mente a importância da Aeronáutica para o Brasil e indo só às companhias de aviação; a segurança deve existír também
mais além, demonstrando, até certo ponto, uma preocupação a nível de aeroportos, de CINDACTA. Queria dar um testecom as reduções sucessivas de verbas orçamentárias, dificulmunho a V. Ex•: quando Presidne"te da Comissão-Mista de
tando, até certo ponto, a participação do Ministério da Aero- Orçamento, tivemos a· preocupação de colocar recursos no
náutica dentro do contexto das atividades relacionadas cOm Ministério da Aeronáutica para aparelhar a segurança de vóo
em toda a Amazônia. Para V. Ex~ ter uma idéia, a região
a vida civil.
Amazónica, com milhões e milhões de quilómetros quadrados,
Logicamente, o Ministro não falou em segurança de vôo,
mas deixou claro que até as atividades de treinamento_ e dO IJão tem segurança de vóo. Inexiste segurança nos aeroportos
exercício riormal dos vôos da Aeronáutica sofrem restrição. da ApJazónica Ocidental, como Rondônia, Acre, etc. O único
lugar onde existe uma certa segurança é em Manaus, mas
Teve até a oportunidade de dizer que o que faz um bom
também já está defasada. E o que nos disse a Aeronaúticá.?
piloto, evidentemncte, é o número de horas voadas; mas,
cm razão dos sucessivos cortes do orçamento da Aeronáutica, Que com o contigenciamento do orçamento, esses recursos
desse ponto havia até uma certa restrição --no exetcício dos não dariam para comprar, para adquirir essa aparelhagem
tão _necessária à segurança de vÇ)o. Hoje, temos consciência
bravos integrantes da nossa Força Áerea.
Tive a oportunidade de examinar a Lei Complementar de que não só na região Anlazõnica, mas no Brasil inteiro,
n9 69, de 23 de julho de 1991, que dispõe sobre as normas _há a necessidade de se fazer um novo estudo para que o
gerais para a organiZação, 6 preparo e o eni.prego- das Forças sistema de segurança de vóo neste País não chegue a um
ponto ainda mais precário do que já se encontra. Ê perigoArmadas, e um determinado trecho do Capftulo V, que faz
sfssima a situação que estamos-vivendo com a segurança de
referência eX:atamente às Disposições Complementares do art.
vôo no Brasil. Há outro aspecto ainda mais grave, Senador
9'1, estabelecendo o seguinte:
Eldo Álvares. Se V.- Ex~_tiver oportunidade de visitar o
~'a) compete como atribuição particular da Aeronáutica orientar, coordenar e controlar as atividades CINDACfA, aqui em Brasília, V. Ex~ verá que aqueles cidadãos que são responsáveis, São homens que estão ganhando
de aviação civil;
o_ seu salário irrisório para a responSabilidade que têm. E
b) prover a segurança da navegação área;"
Então, a Aeronáutica tem, se não me engano, atrãvés çom isso criam um clima altamente perigoso e qUe está nos
do Departamento de Aeronáutica Civil, a responsabilidade trazendo uma série de preocupações. E preciso que se resolva
esse problema sério da segurança e da aviação no Brasil,
de prover a segurança de vôo. Então, todo esse sistema é
altamente delicado, porque a segurança de vôo não é somente sob pena de começarmos a ter, não quero ser fatídico, não
a parte referente à companhia aérea, que tem· a responsa- quero ser o profeta do Apocalipese, mas teremos sérios probilidade das suas aeronaves. É toda essa infra-estrutur-a iiri_ensa blemas nessa segurança de vóo, não só nas regiões mais.distan~
situada no território brasileiro, através de radares e outros tes do Brasil, como São Paulo~ Rio, Belo Horizonte, o sul
aparelhos, que dá a segurança necessária Para qtie -as caerona- do País e a Região Amazônica. que é totalmente desprovida
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de segurança de vôo, totalmente desprovida. Para V. Ex~
ter uma idéia, temos um aeroporto no Estado de Rondônia
na cidade de Vilhena, onde o _avião não desce à nOite porqu~
nao tem as condições de instrumento, não existe ióstiumento
no aeroporto para que desça. Se houver alguma emergência
nessa r~gião i~ensa? -~ão -sei o cJ.ue fazer, não sei ·qual é a
alternativa. E para ISSO chamamos a atenção, na Comissão
de O_rçamento, qu~ndo alocamos recursos para suprir a Aeronáutica -com esses mstrumentos de segurança de vôo, e ouvi
alguns comentários, dizendo que o Ministro da Aeronáutica
teria, em Conversa, dito que não tinha nem- dinheiro para
pagar a sua instalação recurso esses que estavam sendo locados
para a alimentação da tropa da Aeronáutica. Então, V. Ex~
traz a esta Casa um aSsunto- mUito iinpoltànte·; Cliãrriaildo
a atenção para esse grande problema que é a segurança de
vóo_no Brasil. Preeisa..:se de uma solução urgente._Quero parabemzá-lo por essa preocupação, que entendo_ ser de todos
nós.
_
_

O SR. EL_CIO ÁLVARES~ Agrad~ço o aparte do Senador Ronaldo Aragão, que fotografa realmente uma área do
·Brasil, na qual S.Ex~ tem uma participação polÍtica tão itensa,
e me traz à lembrança um episódio que não é muito recente,
mas ainda está na memória de todos, quando o um avião
da Varig-. que iria fazer a rOtá para-Belém, se perdeu na
Floresta Amazónica, IO.Clusive caiu, pro-vocando um grande
número de mortes e, felizmente, graças a Deus, salvaram-se
algumas pessoas, inclusive o piloto. Mas na explicação que
foi dada - , isso é que é grave-, ficou esclarecido que numa
determinada área da Região Amazónica nãu há_cantato de
rádio, nem o contato da aeronave Com a·terta, fãzéildo com
que o piloto não tivesse a mínima noção de onde se e_ocontrava
naquele momento em que a sua aeronave estava inteiramente
fora da rota. Houve um erro evidente de falha humana mas
que não deixou de ter a sua repercussão. Se ele tiv~ss~- um
balizamento atr_avés dos instrumentos de segurança, ele poderia retornar à sua rota prirriitiva c Continuar o vóo com tranqüilidade, apesar de um_ pequeno desvio.
Está sendo apurado um curto acidente também, coincidentemente também na região do Acre. alguns pronunciamentos do Sindicato dos Aeronautas foram feitoS -aloumas
revistas tém especulados isso, mas até o moiTient~ não há
certeza das causas determinad.as da queda de um avião
737-200, usado nornalmente nos vóos daqui para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para Vitória, enfim, na rota normal
do Brasil. Houve até dúvidas e não poSso nem admitir isso,
que a turbina dessa aeronave estava com sua capacidade reduzida, e esse debate trouxe um fato que merece ser investigado,
em virtude da crise económica - queremos -dizer que temos
um~ certa solidariedade com as empresas. Realmente, elas
estao pagando um tributo, que é o tributo nacional da recessão, as empresas estão reduzindo o número de macânicos
nos aeroportos. Não é só número de _mecânicos- aí també_m
vale por extensão- é o serviço de bordo, é_o_seryiço daqueles
que têm o atendimento ao público.
Agora, esse ponto é grave. Porque no momento em que
a norma de segurança de vôo determina a presençã de três
mecânicos no aeroporto e há uina i'cdu-ção, obviamente, pela
pressa do próprio serviço aéi'eo, às vezes, é âad6 uma solução
que não corresponde à tranqüilidade do vóo.
Cito um caso. Recentemente, cm Belo Horizonte, antes
da aeronave levantar vóo, permanecemos uma hora no aeroporto dentro da aeronave. Como sempre - é dQ sistema
da empresa - não houve uma informação in concreto do
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fato. Depois de muito instância ficou revelado qUe O avião
havia um problema no sistema de pressurização. Tinha chegado de São Paulo com esse defeito, tinham conseguido acertar
a· prOblema, embarcar os passageiros, e, no momento, em
que· fíZeram o teste final, o sistema de pressurizaÇão nãõ funcionou. Permanecemos uma hora dentro da aeronave, com
um talar imenso, por sinal. Quando já estávamos sendo_convidados a passar para uma outra aeronave, imformaram que
tinha sido restabelecido o sistema de pressurizaç-ão.
Não entendo de mecânica de aerona.ve, mas, obviamente,
já tinha dado um defeito, anteriOrmente, quandO ele- desceu,
recuperado o defeito, ele s_e reinstalou, então, esse cara diria
que, durante o vôo, não voltaria a dar o defeito._ Ainda_ mais,
volto a repetir, há uma grande precariedade_de mecânicos.
Agora, numa recente publicação, foi denunciada _uma
outra prática que reflete bastante o sistema com que as nossas
empresas estã9 operando, para não dizer da redução do número de vôos. E natural, a empresa está se defendendo. Ela
não pode ter -~m custo maior do que aquilo que ela pode
pagar. Então, Já houve um sacrifício de linhas. Em Vitória,
por ·exemplo, estamos sofrendo isso muito diretamente. Então, acho que é o Brasil inteiro. Tenho depoimentos aqui
dos senhores senadore.s. A defesa da empresa é natural, é
lógica, é racional.
Mas o que ocorre em razão. disso? Aí é outro.ponto
que qu_ero destacar. A queda do número de passageiros é
flagrante. Quem viaja em aeronaves, hoje, verifica que alguns
estão voando praticamente vazios.
Por outro lado, o que não_de_ixa a_ ver a percepção do
problema, com maior agudeza, as passagens estão subindo
de uma forma proibitiva. A classe média não está podendo
pagar mais o preço de uma passagem aérea. Porque o preço
de uma passagem aérea, hoje, realmente, é bastante elevado,
o que, às vezes, não há explicação. Porque o que seria natural
era pagar o maior número de passageiros, evidentemente_ com
passagens reduzidas, mas as empresas estão tendo também
outro recurso que acho_ natural: cada uma é Pana_ do se1,1
negócio. Só não pode haver dúvida, volto a repetir, é na
__
hora em que chega a segurança de vôo. __
Outra acusação frontal, enl que está se praticando o cani?alismo - esse é o termo usado - com as aeronaves que
m~eg_ra~ as nossas companhias, ou seja, tirar uma peça de
um a:vião C Cõlocar em outro. Foram _até publicados alg1,1ns
bolettns de mecânicos, reclamando a ineXistência de peças
nas aeronaves que são, até cert_o ponto, necessárias. Fala~
ram-me que há dois tipos de segurança: as peças de segurança
que são as chamadas vitais, fundamentais, e aquela que se
consideraria acessória.
Mas no momento em que essa prática de canibalismo
está sendo denunciada, quando o Presidente do Sindicato do~
Aeronautas vai aos jomo.i::; e diz qUe -os Pilotos estàO Viajando
intranqüilos, o que é muito grave.
- A minha tese é a_ de que viajar de avião é tranqüilo,
porque não é mUito provável um piloto, um comandante,
ou _os tripulantes de uma aeronave_ voar sem condiçõeS. A
v~d~ deles tambt!m estaria em jogo. Essa presSão ·en:frCillãda
para obter um emprego e os problemas das companhias aéreas
provocam exaustão. O cidadão, ao fazer seu julgamento quanto à segurança, torna-se, até certo ponto, benevolente e viaja
com a aeronave em condições. Queira Deus, conforme disse
0 Se"riador Ronaldo Aragão, não sejamos aqui profetas de
alguma coisa muito grave. Se acontecer um desastre, já é
parte de um capí~ulo qu~ se vem desenrolando.
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E por que a razão do meu pronunciamento, hoje? O
cidadão brasileiro, principalmente, é muito_ postergado nos
seus direitos. No momento em que existem dúvidas sobre
segurança de vôo, os jornais- e revistas se ocupam do assunto
o mínimo que se pode esperar. E uma nota esclarecedora
da companhia aérea é, af, maiS i"mpoitarifeainda; há obrigatoriedade de o Departamento de Aeronáutica Civil vir a público
declarar que os vôos do Brasil estão sendo feitos dentro dos
padrões de segurança. Saiu uma notícia n.a revistaVeja -
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a explicação neceSsária sobre a segurança de võos do território
nacional. Se estiver aconte_cendo o que foi mencionado pelo
Senador Ronaldo Aragão no sentido da carência de recursos,
não podemos, na elaboração orçatnentáría, sob pena de nos
afastarmos dos nossos propósitos, negar à Aeronáutica as verbas necessárias para que ela possa dar cumprimento cabal
à Lei Complementar 61/91, provendo a segurança de vôo
de uma maneira efetiva, logicamente, no momento em que
e!~ faz_ essa_fiscalização~ exi~!~_um deslocamento nãp só daquee nem posso admitir que ela seja inteiramente verdadeira,
las autoridades do setor, mas, também, transportes e outros
apesar da credibilidade da publicação - que _ditía qUe_ uma
equivalentes. Se o próprio programa de vôo da Aeronáutica
autoridade do Departamento da Aeronáutica Gvil teriã anieii.está sendo sacrificado de maneira brutal, conforme five a
çado a empresa no sentido de decretar a intervenção, caso oportunidade de ouvir de parte do Sr. Ministro da Aeronáua empresa não melhorasse os seus serviços. Isso_ não pode
tica, então, por extensão, aqueles que têm a responsabilidade
acontecer. Em segurança de vôo, não há meio termo, não
de fi"scalizar a seg_ura_nç~ de vóo ~ambém estão sendo atingidos
há meiã pãlavra: a-companhia deve preencher os requisitos
por essas reduções das verbas orçamentárias.
mínimos de segurança e, nesse caso, ~u diria o--rri.ãXimO possf-Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria que esse discurso
vel, porque, em se tratando de segurança não se pode ficar,
fosse uma advertência que ecoasse junto às autoridades e
conforme diz a revista Veja, voando no limite. Tem-se que
empresas que são atingidas pelos noticiários, de forma direta.
voar dentro de um espaço em que o limite sejà·a-última-hipó-- Queira Deus qu_e esse meu discurso não esteja anUnciando
tese. Nesse instante, respeito as razões que devem assistir
qualquer fato que, em razão evidentemente de_ssa insegurança,
ao eminente Ministro da Aeronáutica, Sócnites Monteiro de
possa acontecer.
4uem ouvi uma palestra- conforme eu falei- recentemente
Dessa forma, solicito de_ público que v Departamento
exp-ondo as dificUldades orçamentárias do Ministério da Aerode Aeronáutica Civil e a empresa envolvida no noticiário nos
náutica. Não podemos deixar de cobrar de público que o
dêem uma satisfação para que tcrihamos a convicção de qUe
Departamento de Aeronáutica CiVil, em virtude das notícias
o sistema_ de vôo, que, pelo qu~ estamos sentindo é precá_rio,
que estão se amiudando em termos de segurança de vóo_s,
tenha os requisitos mínimos de segurança, para que as aeronacompareça através dos veículos de comunicação_ brasileira e
ves e os passageiros possam víajar em paz e em tranqüilidade.
dê informações. Diria, mais: fosse feito-,- dentro dessa gama
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
de publicídade diária, uma divulgação demonstrando como
palavra ao nobre Senador João França.
se opera a segurança de vôo, porque, conforme disse o Senador Ronaldo Aragão, e esse aspecto também me assusta, os
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinoperadores do_Cindacta, segundo também tive-a optirturiidade
te discurso.) - Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, venho
de ler, ganham salário"s bastante reduzidos, havendo, inclua esta tribuna para registrar a passagem do centésimo primeiro
sive, até urna dúvida a respeito da sobrecarga de serviço.
aniversário de criação do Município de Boa Vista, capital
LogiCaiile-nte, -o cidadão que tem sob a sua responsabilidade
do nosso querido e jovem Estado de Roraima, que transcorreu
uma torre de controle de vôos, tem sua atenção voltada totalontem, dia 9 de julho. Ao ultrapassar os cem anos de existênmente para esse sctor. São elementos que devem ser presercia, Boa Vista é uma jovem e elegante cidade de face moderna,
vados na sua atividade de trabalho, porque não podem, de
com ruas planejadas e uma arrojada arquitetura.
maneira alguma, cometer o mínirriO erro, sob penas desse
Abrigando a maioria da população do Estado. Boa Vista
erro custar vidas preciosas.
. começa a tomar corpo de metrópole, fruto do int!!nso fluxo
migratório que tem levado para Roraima brasileiroS das mais
Até o momento, apenas registramos um primeiro desastre
diversas regiões do País. O crescimento de sua população
decorrente de falha do sistema de sustentação de terra. O
tem trazidO os pfoblemas que normalmente ãcompanham o
segundo desastre aéreo recente ocorreu com um avião cargueiro, onde existiam três pessoas. Evidentemente, esse caso pre- crescimento populacional de áreas urbanas, carecendo dessa
forma do necessário -ínVestimento nos ·setOTes cte infra-eStruK
cisa de uma explicação mu1fo ·a-mpla e cabal.
tUra, prlridpalmente sanCarrieiito básico, -para- gar-antir uma
Talvez este pronunciamento seja o primeiro de uma série,
saúdavel e organizada continuidade de seu crescimento.
faço-o de forma aligeirada, baseado exclusivamente cm recorSaudamos a população da capital do nosso Estado, desetes de jornais. Mas, pela gravidaâe do assunto, por entender
jando que os anos vindouros tragam uma realidade mais feliz,
que é nossa obrigação também tratar deste tema_da mais
com melhores oportunidades para todos.
alta importância, façó ess-e primeiro pronunciamento. Por cerEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
to, o Departamento de Aeronáutica Civil, as prOprias empreO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
sas envolvidas irão pronunciar-se sobre o assunto. Desde o
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
dia em que foram publicadas as notícias até hoje, estou esperando que a própria empresa envolvida no episódio e o DeparO SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
tamento de Aeronáutica Civil dessem uma nota tranqüílizando
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, partia sociedade. Mas não ouvi nem uma coisa e nem outra. Pelo
cipei, nos dias 8 e 9 do corrente, de duas importantes solenicontrário, li uma entrevista do Presidente do Sindicatos dos
dades no Palácio do Planalto, relacionadas com significativo
Aeronautas e li essa pequena notícia de uma autoridade __ do
estímulo do Gove_rno para a solução d_e problemas sociais
Departamento Aeronáutico Civil advertindO uma possível ine incentivo à atividade económica.
tervenção. Mas nota oficial, esclarecimento cabal, nenhum.
Há poucos dias comentei, no Senado, anúncio do Ministro
Dirijo, neste moni.ento, ao Departamento de Aeronáutica
ângelo Calmon de S.á_de que a Secretaria de Desenvolvimento
Civil uma solicitaçao ·pública para que dê a todos os brasileiros
Regional começava a realizar a liberação progressiva de um
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montante de Cr$4,2 trilhões prometidos pelo Governo ao Norantonio Cabrera, do Ministério da Agricultura; Jorge Bor~
deste e destinados a investimentos em turismo, agroindústria,
nhausen, da Secretaria de Governo; Marcílio Marques Moreiirrigação, agropecuária, ass_entamentoe produção rural, recur- ra, da Economia; com o Presidente do Banco do Brasil, Lafaite
sos estes que seriam liberados até o final do exercício de
Coutinho e com os Governa.dores do Nordeste, de Mato Gros1992.
so e Tocantins, que assinaram os Convênios.
Da solenidade do dia 8 participaram 11 governadores
Finalizando; Sr. Presidente, peço a transcrição com o
que assinaram convêniOs no valor de Cr$343 bilhões com o meu pronunciamento, do discurso do Senador Albano Franco
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária e a ~ec~ctaria
e da relação de entidades benefiCiárias, decorrente dos. atos
de Desenvolvimento Regional, objetivando, além de infra-esassinados pelo Presidente Lafaiete Coutinho, do Banco do
trutura para irrigação;-·ccmstn.ição e restauraçãQ_d_g_rqdovias,
Brasil.
desassoriamento de rios, projetas de abastecimento de água
e instalaqão de pólos industriais.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR
Estes convênios, Sr. Presidente, representam um signifiLOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
cativo e valioso. apoio du_ Presidente Fernando Collor aos
Discurso do Senador Á.Jbano Franco
Governos Estaduais e Municipais, Viifando acelerar o equacionamento de carências sociais e o i_ncentivo económico, princiSenhor PreSidente,
palmente na área da produção rural e na economia de subsis-Aqui estão os que produzem. Aqui estão os que empretência do Nordeste,
gam. Os que pagam salários; os que recolhem impostos.
A outra solenidade, ocorrid4 na tarde de o_nte_m, destiOs produtores do Brasil vêm a Vossa Excelência para
afirmar e reafírmar que coritinuam cu-mprindo com stia missão
nou-se à liberação de novos recursos para o Progrma de Apoio
às Micro, Pequenas e Médias Empresas, do Bancº~duBrasil,
básica - a de produzir.
e celebração de acordos de cooperação financeira com banços
Problemas existem, ninguém pode negar. Mas é inegável
estrangeiros, contratos de financiamento para ativídades de
também que a despeito de todas. as difiCuldades, o empresaprodução com o Estado de Mato G_iosS:o do Sul e TõCàíftins
riado Qrasileiro vem inant~ildo as prateleiras abastecidas_:-_ Crie convênios para -apOiar atividades nas áreas de cultura e
se mesmo é quando um país é surpreendido com as prateleiras
vazias.
saúde, conforme convite que me foi enviàdO pe10 VreSldenté
Lafaiate Coutinho.
Conhecemos bem as dificuldades do Governo. Vossa ExEsta cerimónia, bastante concorrida, com sigrlificatiVil
celência está tendo a coragem de atacá-las na sua raiz. O
participação de representantes da classe empresarial, transGoverno tem dado mostras de seu realismo. A economia não
mitiu a·os presentes a grande receptividade com que essas
podia continuar ameaçada por sobressaltos de. choques e pacomedidas foram acolhidas e o agradecimento dos que empretes. Rendemos aqui a nossa homenagem ao Ministro Marcílio
Marques Moreira, cuja tranqüilídade e bom senso têm sido
gam e produzem ao Presidente Fernarido Collor por mais
esta providência relacionada com o apoio à inciativa privada,
cruciaís para nianter a ordem atual. Mas ele e· o Presidente
visando a retomada de nosso crescimento económico.
... CoUor _mer~cem __ Q nosso mais.deçisivq apoio__na ~pr()vação
Na oportunidade falou, em nome do empresariado, o
de uma _ampla reforma fisCal. Sem isso o equilíbrio económico
Senador Albano Franco que, em breves palavras de admirável
continuará como apenas um sonho.
precisão, fez uma rápida radiografia do setor, mostrou as
Felizmente, nPs do setor privado, continuamos vivos. TeprincipàíS dificuldades, as perspectivas, o empenho da inicia~
mos sofrido mUitO --é verdade. Mas a garra do ~queno
tiva privada em contribuir para a solução da crise económica
e médio empresário está viva. Viva coriw nunca. E gente
e os agradecimentos ao Presidente Fernando Collor e ao Presique combina a família com os empreendimentos. Gente que
não tem horário pfúa-·parar. Gente-que_ trabalha- sete _dias
dente do Banco do Brasil_ Lafaite Couti"nho pera liberação
por semana.
dos primeiros Cr$120 bilhões destindos ao apoio às micro,
pequenas, e médias empresas.
Essa gente continua contribuindo. Dando emprego e enE concluiu o Senador Albano Franco o seu discurso afiichendo as prateleiras. É essa gente que agora recebe, uma
mado: "Numa hora difícil como esta, o empresariado brasivez mais, a atenção de Vossa Excelênclã.
leiro deseja externar o seu mais profu-ndo apreço ao seu Presi~
A CNI. CNC e Federações sentem-se gratificãdas ao ver
dente da República que tem sabido tão bem manter-se_ no
que o seu pleito atingiu a sensibilidade de Vossa E.xcelência.
coma_ndo_de ~suas responsabilidades, demonsttando à Nação . Aplaudimos quando foram liberados os primeiros 120 bilhões
de. cruzeiros. Aplaudimos agora esta liberação adicional de
que a economia não pode parar; que as atividades produtivas
têm de ser sustentadas; que os investimentos- por menores- 180 bilhões. O crédito à pequena e média empresa é a seiva
necessária para tnãnter viva a 'garrá ·do empresário. Cumprique sejam - têm de ser estimuladoS. Estes- últimos dias têm
nos ensinado que o Brasil possui instituiçôeS -para cuidar da
mentamos o Presidente Lafaiete Coutinho pela sua operosicrise polítiCa, enquarito nós, empresários, nos encarregamos
dade neste programa, que tem a mais alta importância para
de ajudar a superar a crise econôrilica".
as pequenas e médias empresas.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acontecimentos como es~
Numa hora difícil como esta, o empresariado brasileiro
tes realmente merecem grande repercussão, porque são exdeseja externar o seu mais profundo reconhecimento à contraordínariamente importantes numa época em·que procuram
duta democrática de Vossa Excelência. O empresariado brasicampear o descrédito e o desânimo neste Quadro de crise,
leiro expressa aqui, publicamente, o mais profundo apreço
quando a postura mais benéfica ao_· Eaís é a iniciativa, o entuao seu Presidente da República que tem sabido tão bem man~
siasmo e a confiança.
ter-se no comando de suas resppnsabilidades, demonstrando
Desta tribuna, Sr. Presidente, quero manifestar o meu
à Nação que a_ economia não_ pode parar; que as atividades
aplauso a estas medidas determinadas pelo Presidente ~e manprodUtivas têm de ser sustentadas; que os investimentoS do Collor de Mello e congratular-me com os Ministros Angelo
por menores que sejam- têm de ser estimulados. Estes últiCalmon de Sá, da Secretaria de Desenvolvimento Regional;
mos dias. têm nos ensinado que o Brasil possui instituições
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para cuidar da crise política, enquanto nós, _empresários, nos
encarregamos de ajudar a superar a crise económica.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Que Deus continue
iluminando o seu caminho para que o Brasil de amanhã-seja
bem diferente do de hoje.
Relação de entidades bencfkiárias:
.1. O Banco do Brasíllibera, nos meses de julho, agosto
e setembro, mais Cr$180 bilhões para o Programa de Apoio
às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Portes
- MIPEM~OURO, reforçando sua atuação como financiad_or
das micro, pequenas e médias empresas brasileiras.
Assina: Lafaiete Coutinho Torres -__
2. O Presidente do Banço do Br"siJ, Lafaiete Coutjnho
Torres-, e o Governador do Amapá, Annibal Barcel!os, assi~
nam fiança no valor de 10,56 milhões de dólares e empréstimo
down payment de 2,64 milhões de dólares para importação
pelo Governo do Estado do Amapá, de geradores elétricos
de origem russa, ampliando a capacidade de geração de ener~
gia elétiiCa para aquele Estifdo.
Assinam: Lafaiete Coufirtho Torres- Governador Annibal Barcellos.
3. O Banco do.B_rasil e o Barclays Bank assinam convê~
nio para abertura de linha de crédito, no valor total de 175
milhões de dólares, para fiiia-nciãrilento de pré e pós embarque
de exportações brasileiras para os Estados Unidos.
Assinam: Lafaictc Coutinho Torres - Ademar Lirls -de
Albuquerque, Representante no Brasil do_Sarci<!_ys Bank.
4. O "Banco do Brasil c o Banco Nacional de Comérció
Exterior do México- BANCOMEXT assinam carta de inten~
ção para estabclecim-~nto de linhas Comerciais reciProc~,- visando a incrementar as relações comerciaiS entre os dois bancos.
Assinam: Lafaiéti:: Coutinho Torres - Eligio serTia, Representante no Brasil do Banco Nacional de Cbméi:cio Exterior do México- Embaixador Jesus Cabrera Muoz Ledo.
5. O Presidente do Banco do Brasil, Lafaiete Coutinho
Torres. assina a abertura de Íinhã" de_ ·crédito __:_: PÍ'ô-Saúde·,
no valor de Cr$150 bilhões, destinada a antecipãr os paga~
mentes do Inamps aos hospitais cO-nVeniados.
Assina: Lafaiete Coutinho Torres._
6. A Fundação Banco do Brasil e a F:undaç_ão Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo assinam protocolo de intenções
para liberação de recurs.o_s complementares, no valor de
Cr$526 milhões, destinados ao descnvolv_imento do_ projeto
"Transplante de Medula Óssea II", que irá permitir a cónsoli~
dação das técnicas de transplante de medula óssea no Brasil
e sua aplicação a um número maior de pacientes.
Assinam: Lafaiete Coutinho Torres - Prof.' Dalton de
Alencar Fischer Charmone, Diretor-Presidente do Hem.Oce.ntro_- Dr, Sérgio Bwdlowksi, Coordenador do Projeto.
7. A Fundação Banco --do Brasil e a Fundação Zerbini
assinam convênio, no valor de Cr$678 milhões, visando à
cdmplementação de recursos para o projeto "InfoimátiCa Médica para Cãrdiologia".
Assinam: - Lafaietc Coutinho Torres - Eurícledes de
Jesus Zerbini, Presiâentc da Fundação Zerbini -= Onadyr
Marcondes, Dir~tor da Fundação Zerbini.
_ · --8. O Presidente do Banco .do Brasil, Lafaiete COut_inho
Torres, assina contratos para implantação de agroindústrias
e ampliação de empreendimentos turísticos Com empresas de
Mato Grosso do Sul:
* Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de
Maringá Ltda.- COCAMAR- Valor:_Cr$2 bilhões, com
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recUrsOs -do Fundo Constitucional para o centro-Oeste FCO.
__
--ASsinaln: lcifaiete Coutinho.. Torres· - Luiz Lourenço,
Presidente da Cocamar.
. - -* Internacional Palace Hotel - Valor: Cr$598 milhões,
firiahciados pdo Furido CÚ-nstittidÕnal para o Centro-Oeste
-FCo··Assinam: Lafaiete _Coutinho Torres - João Batista de
Sá, Presidente da Albuquerque e Sá Ltda.
* Giordani CoSta-_ Hotéis e TUrismo-- Valor: Cr$793
milhões com recursos do FuOdÜ Cor1;stifiiciónal pai-a''6 Centro~
Oeste - FCO.
Assinam: Lafaiete CoutinhQ Torres---: Luiz Carlos Giordani, Diretor-Presidente da Giordani Costa Hotéis e Turismo
Ltda.
*BT Empreendimentos Turísticos Ltda. -Valor:_ Cr$355
milhões firiancí3.doS pelo Fundo Constitucional para o Centro.
Oeste -FCO
-- --AsSinam: Lafaiete Coutinho Torres- Henrique Pereira
Coelho, Diretor-Presidente da ET ErriPreenâirne-ntos Turís·
ticos Ltda.
9. O Banco do _Brasil e a Fundação_ Casa de Rui Ba,rbosa
aSSinain prOtocolo cté intenções para 'execuçã_o do- projeto
"História do Banco do Brasil", com o objetivo de realizar
pesquisa sobre a história do Banco desde 1951 até os dias
atuais. Todos os fatos serão editados e publiStdos n~_ sexto
volu_me da coleção, ~ompletando, assim. a hiStOria do Banco
do "ilrasil desde a ~ua criação. em 12 de outubro de 18ü8.
-Assinam: Lafaiete CoUtinho TorCes__:: Améri_ço J::tcobina
LacoiDb-e, Presid~nte da ~uri.d~ção_ Casa Q._e Rul·B-arb_osa.
10. A Fundação Banco do Brasil libera Cr$145 milhões
destinados à montagem da peça "As Bruxas". O espetáculo,
que contará com a direção_de_Luiz Arthur Nunes e um rei_tomado elenco, tem sua estréia prevista no Teatro Tereza Rachel na cidade do Rio de Janeiro.
-~·Assinam: Lafaiete _Coutinho Torres- A triz Tereza Ra.quel.
·
.
.
.
11. O Presidente do Banco do Brasil, Lafatete Coutmho
Torres e a atriz Marília Pera assinaram protocolo de intenções
visand~ à elaboração de projeto de patrocínio para a comédia
musical "A Prima Dona- Grande Recital Operístico e Con~
versações Instrutivã.S sobre a Vida e_ a Arte dos Artistas",
de Alcione Araújo.
Assinam: Lafaiete Coutinho Torres- A triz Marília Pera.
12. A Fundação Banco do Brasil e a__ ArquidioCese de
Salvador (BA) assinam protocolo de _intenções para recuperação do arquivo da Cúria Metropolitana, além de possibilitar,
ainda, a instalação de um moderno centr9 de documentação.
com laboratório pata restauração e conservação de papéis.
Assinam: Lafaiete Coutinho Torres - Dom Lucas Moreira Neves.
13. O Banco do Brasil assina protocolO- de intençõeS
corii a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) para
restauração da Praça Carlos Chagas, também conhecida como
Praça da Assembléia. O projeto de restauração conta corif
a assinatura dÓ paisagis-ta Robertó Burle Marx.
Assinanl: Lafa1ete Coutinho Torres- Eduardo Azeredo,
PI-deito- Municipal de Belo Horizonte (MG) - Deputado
Romeu Queiroz, i?residente,da Assembléia Legislativa de Mi~
nas Gerais.
- 14. A FundaçãO Banco do Brasil e a AssociaçãO Obras Sociais Irmã Dulce assinam protoColo de intenções vísando
à liberação de recursos para aquisição de centro cirúrgico,
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central de material de esterilização e unidade de tratamento

'intensivo para o Hospital Santo- Antônio. ---Assinam: Lafaiete _Coutinho Torres- Maria Rita Lopes
Pontes, Presidente da Associação Obras Sociais Irmã Dulce.
15. O Bãhco do Hrasil e a Comunidade_ProduçõesArtísticas Ltda., assinam protOColo de intenções visando à participação do Grupo Tá Na
Rua no Festival Ibero-AmeriCano-de Teatro, que se realizará
em Cádis, na Espanha.
Assinam: Lafafete-coutlnho Torres - Amir Haddad,
DiietOi do
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Grupo.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Amir Lando - César Dias - Darcy Ribeiro - Darío
Pereira - Elcio Álvares - Garibaldi Alves - Humberto
Lucena- João Calmon- Jo.ão França -_José Paulo Bisai
- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Marco Maciel
- Ronaldo_Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre
requerimento que será lido pelo Sr. 1~'-Secretário.

amesa,

É lido o seg-uinte'-:

REQUERIMENTO N• 510, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do pronunciamento feito, no dia 9 de julho de_ 1992, em cadeia nacional
de rádio e televisão, pelo Sr. Presidente da República, Fernando Collor de Mello, acerca da conclusão do acordo com os
bancos comerciais estrangeirOs relativo à dívida externa brasileira.
Sala das Sessões, 10 de julho de 1992 _:.·senador Eldo
Álvares

(Ao exame da Mesa Diretora._)

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - De acordo
com o art. 210 do Regimento Interno, o requerimento lido
será submetido ao exame da Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Não há mais
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Presidência
encerra os trabalhos, designando para a sessão ordinária- de
segunda-feira a seguiiüi

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 68, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei da Câmara
n• 68, de 1992 (n• 2.990192, naTása de origem), de inii:iativá
do Presidente da República, que regulamenta os arts. 37,
inciso XI e 39, § P, da COnstitUiçãO Federal e dá outras
providências. (Em regime 5ie urgênci~_.)__ .

MENSAGEM N' 238, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia li.OS-teimos- dO
art. 336, c~ do Regimento Interno)
Mensagem n• 238, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita autorizaçãO para que a União possa contratar operação de crédito externo, no valor de até cento e vinte
e seis milhões de dólares norte-americanos, destinada a financiar o Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário
Metropolitano no Estado de São Paulo, a cargo da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos- CBTU. (Dependendo de pare·
·
· ·
·
cer.)

-3MENSAGEM N• 253, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Mensagem n• 253, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita autorização para que a União possa contratar operação de crédito externo, no valor de cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos, destinada a financiar parcialmente_ o Proje,to Nacional de Controle da Poluição Industrial
- POLUBRAS. (Dependendo de parecer.)

-40FíCIO N• S/17, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336;c, do Regimento In~erno)_.
Ofício n• S/17, de 1992, pelo qual a Prefeitura Municipal
da Cidade do Rio de_ Janeiro solicita autorização parã. emitir
e colocar no mercado, através de ofertas pública, Letras Financeiras do Tesouro daquele Municfpio (LFTM- RJ), vencíveis
no segundo semestre de 1992. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está eneerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10h30min)
s~ reunião extraordinária da Comissão
Diretora, realizada em 8 ~e julho de 1992

Às dez horas e trinta minutos do dfa Oito de julho de
um mil, novecentos e noventa e dois, reúne-se a Comissãq
Diretora dó Senado "Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Mauro Benevides, Presidente~ Alexandre Costa, Primeiro Vice-Presidente; Dirce'u Carneiro, Primeiro Secretário;
Márcio Lacerda, Segundo Secretário; Saldanha Derzi, Ter=·-ceiro Secretário; Meira Filho e Lavoisier Maia, Suplentes;
e dos Líderes Partidários José Eduardo (PTB), Esperidião
AmiÍl (PDS), Ney Maranhão (PRN). Maurício Corrêa (PDT),
Marco Maciel (Governo), Fernando Henrique (PSDB),
Eduardo Suplicy (PT), e Mansueto de Lavor, pela Liderança
do PMDB.
Deixam de comparecer, por motivos justificados, os Excelentíssimos Senhores Senadores Carlos Alberto De =Drli,
SegUndo Vice-.Pi"esidente; e Iram Saraiva, Quarto Sec~etário.
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Na abertura dos trabalhQs, o Serihúr -Presidente explica
que o principal motivo da reunião seria a ~de.finição- da pauta
de votações para os próximos dias, contemplando sobretudo
as proposições alusivas a: isonornia salarial entre os servidores
públicos, inodernização do Sisteriüt portuário e reforma agrária. Refere-se ainda, aproveitando a presença, simultaneamente, dos Senhores Líderes Partidários· e_ de membros da
Con. ";São Oirctora, à conveniência de se submeter à consideração de todos a questão do pagamcitto -dã ajuda de custo
devida aos Senhores Parlamentares em decorrência da concovação extraordinária do Copgresso Nacional, formalizada pelo
Senhor Presidente da Repúbl:-:a. Justifica o S_enhor Pr-esidente, dando ciência aos parti :ipantes da reunião, do teor
de expediente subscrito pelO D .:-putado Eduardo Jorge, contrário ao pagamento.
O primeiro item c_olocado ao__debate_ é o projeto de lei
que estabelece ..a isonomia ~a!arial entre os servidores dos
três Poderes, no momento cm exame na Câmara _çlos Deputados. ou-vidos a respeito, os Líderes Partidários acatam sugestão do Senhor Presidente, no sentido do encai)linhamento,
na primeira sessão do Senado__após o rcc_e_bi_mentp dos au_tógrafos da outra Casa,_ de recjuer'iiliento paFã que--a-matéria seja
votada em urgêncíã; na conformidadç_ com o disposto na alínea
cdo artigo 336 do Regimento Interno. O expCdiente assinado,
ato contínuo, pelos Senhores Líderes, ensejará a--apreciação
da matéria na segunda sessão ordinária subseqüente à aprovação do requerimento, na chamada urgência C.
A seguir, o Senhor Presidente _submete à consideração
dos presentes o rito a ser curitprido na apreciação, pelo Senado, do projeto de_ lei que trata da modernização do _sistema
portuário brasileiro.
Após debates, em que os Líderes manifestaram sua opinião a respéito, decide-se, por consenso, que a matéria, para
abrevidi a tramitação, deverá ser eXaminada apenas por uma
Comissão Técnica, provavelmente a Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura, com_um prazo de aproximadamente uma
semana a dez dias, para que emita_ parecer.
A Comissão Diretora c_ os Líderes examinam também
a tramitação de projeto de_l_e_i_sobre reforma agrária. O S~nhor
Presidente pede a man_ifestação_ de J_Q4_0~_ê_ presentes, que
igualmente concordam com_ a aplicação do regime de urgência
C, a ser formalizado, mediante requerimento, nos próximOs
dias.
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Por último, o Senhor Presidente coloca em debate a questão do pagamento, aos Senadores, da ajuda de:_! custq pela
convocação extraordinária do Congreso Nacional.
~Todos os senhores -~íc!~r~s manifestam-se_p~la legitimidade do pagamento, fazendo colocações a respeito oS Líderes:
José Eduardo, do PTB; Mansueto de Lavor, do PMDB; Ney
Maranhão, do PRN; Fernando Henricjue, do_PSDB; Marco
~M<!ciel,_ dO GoVerno ~ do PLF; Esperidião Amin, do PDS;
Eduardo Suplicy, do PT.
·.
.
0 s_ lllembros da Comissã.9 Dire_tora, _ouvidos a s_eguir,
manifestam-se igualmente a favor do pagamentó da ajud_a
dç custo.
Na conclusão, é dada a palavra ao Sr. Terceiro Secretário
que, como Relator, apresenta parecer favorável à consulta
formulada pelo Dhetor~Ge"fál a respeito do procedimento a
ser obse_rvado qUanto à questão do pagamento da ajuda de
__
custo aos Senadores.
_
No seu parecer, o Relator esiabeiece qs pro~edimentoS
administrativos a serem ctiinpridos, determinando o pagamento da primeira parcela da ajuda de custo imediatamente, sujei-tando-se à devolução os parlamentares que não estiverem
presentes a, no mínimo, dóis terçoS das sessões.
O parecer é discutido_e aprovado.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declara
encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, pelo _que
eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário
da Comissão Diretora, lavrei a -prente Ata que, depois de
assinada pelo Sr. Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão DiretQra, Rde julho de 1992. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.
PORTARIA Ni 42; DE 1992
O Primeiro SeCretário do Senado Federal no uso de sua
competência regimental e regulamentar, resolve designar os
servidores FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA, Chefe
do Serviço de Telecomunicações, EURÍPEDE BÁRSANULFO_ DE MORAES, Técnico Legislativo, e ALDEMJR JULIAO DA SILVA, Técnico Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão Especial encarregada de promover a instalação do equipamento PABX MDllO
da Ericsson, no Senado Federal, durante o mês de julho de
0

1992.

Brasnia, 8 de julho de 1992.- Senador Dirceu C;~Jrneiro,
Primeiro-Secret_ário.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA W SESSÃO, EM 13 DE JULHO DE

1992

3- SECRETARIA-GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30 de junho
de 1992- art. 269, II do Regimento Interno
-

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Comunicações da Presidência

Designação das comissões para emitirem pàri!cer sobre

4- ATOS DO PRESIDENTE

- N' 281, de 1992
. - N' 526, de 1991 (Apostila)

as seguintes propostas;

5- MESA DlRETORA

-Proposta de Emenda à Constituição n• 7192 (n'
82/91, na Câmara dos Deputados), que altera o art. 29
da Constituição Federal.
-Proposta de Emenda à Constituição ii' 6192, que
modifica a redação do inciso XVI do art. 49 e do caput

6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES
...
.
..

do art. 231 da ConstituiçãO Federal.
1.2.2 -

Requerúnento

SUMÁRIO DA ATA DA 119• SESSÃO,

-

- N' 511192, de autoria do Senador Mauro Benevides
e outros Senadores, solicitando homenagens de pesar e
apresen~ação de condolências à família e ao Estado da
Paraíba pelo falecimento do Deputado Edivaldo Motta.

REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 1992

Aprovado, tendo usado da palavra o·Sr. Valmir Campelo,
havendo o Sr. Presidente, em nome da Mesa, se associado
às homenagens prestadas.

Seção I I - de 17-6-92- página n• 4835, 1• coluna,
no item 2.3 - ORDEM DO DIA, na numeração
da Redação final do Projeto de Resolução n• 29191,

1.2.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses·
são

RETIFICAÇÃO
Na publicação do Sumário, feita no DCN -

primeiro item da pauta,
Onde se lê:

1.3- ENCERRAMENTO

2- RETIFICAÇÕES
- Ata da 118• Sessão, realizada em 16-6-92
lo

r---

Redação final do Projeto de Resolução n• 29792.
Leia-se:

Redação final do Projeto de Resolução n' 29191.
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Ata da 11a Sessão, em 13 de julho de 1992
4• Sessão Legislativa Extraordinária, da 493 Legislatura
Presidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
SENTES OS SRS. SENADORES:

ACHAM--~F.

Alexandre Costa- Elcio Álvares- Enéas Faria- Epitácio Cafeteira- Gerson Camata- Guilherme Palmeira- Hugo Napoleão- João França - Joao Rocha- José Paulo Biso! - Lourival Baptista - Mauro Benevides - Rachid Snidanba Derzi - Ronaldo Aragão - Valmir C'.ampelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ---: A lista de
presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Se"nádores. Havendo número regimentai, declaro aberta a sessãu.
__ .
Sob a proteção de Deus, inicialriOs nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão
de 1'?de julho último, foi lida a Proposta de Emenda à COnsti~
tuição n' 7, de 1992 (n' 82191, na Câmara dos Deputados),
constante do ato convocatório do Congresso Nacional, que
altera o art. 29 da Constítuição Federal.
A Pn:sidência,. em obediência ao dispOsto âo art. 356
do Regitnento Tritefno e- de acordo com as indicações das
Lideranças, desígna a seguinte comissão párã emitir pãrecer
sobre a matéria, no -prazo de trinta dias improrrogáveiS:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.

PMDB
Alfredo Campos
Cid Sabóia de Carvalho
Antonio Mariz
Onofre QUinan
Ronan Tito
PFL
Francisco Rollemberg
Josaphat Marinho
Guilherme Palmeira
PSDB
Chagas Rodrigues
Mário Covas

PTB

PRF-

1. José Eduardo
PDT
1. Magno Bacelar

PRN

1. Aureo Mello

PDS
1. Lucídio Portella
PDC
1. Amazonino Mendes
PT
. 1.. Eduardo Suplicy
Na sessão de 30 de junho último, foi lida a Proposta
de Emenda à Constituição n»-6, de 1992, de autoria do Senador
João França e outros Srs. Senadores, que modifica a redação
do inciso XVI do art. 49 e do caput do art. 231 da Constituição
Federal.
A Presidência, em obediência ao dispostO no 3rt. 356
do Regimento Intemo _e de acordo com as ip.çiicaçóes das
Lideranças, designa a seguinte Comissão para emitir parecet
sobre a ~a_téria, no prazo de trinta dias improrrogáveis, contado a partir de 3 de agósio vindouro:-

1.
- 2.
3.
4.

5.

PMDB
Mareio Lacerda
Pedro Simon
Nelson Carneiro
Wilson Martins
Irapuan Costa J úni<?r
pFL

L Odacir Soares
2. Júlio_ Campos
3. Carl_os PatrOcínio
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PSDB
1. Beni V eras
2. Jutahy Magalhães

PTB
1. Marluce Pinto
PDT
1. Nelson Wedekin.
PRN
1. Júnia Marise
PDS
!. Jarbas Passarinho
PDC
1. Amazonino Mendes
PSB
1. José Paulo BisoJ
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobte a me.
sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1., Secretáiio;
É lido o seguínte
REQUERIMENTO N• 511, DE 1992

Pelo falecimento do Deputado Edivaldo Motta requeremos, nos termos dos_arts. 218,220 e 221 do Regimento Interno

e de acordo com as tradi.ções da Casa, as seguintes

hoine~

nagens:
a) inserção em ata de voto d~ prOfundo pesai;
b) apresentação de condolências à famllia e ao Estado
da Paraíba; e,
--c) levantamento d_a _sessão.
Sala das_ Sessões, 13 de julho de 1992.- Mauro Beo_eddes
Valmir Campelo - Jonas Pinheiro - Loud.val Baptista
- Esperidião Amim.
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Permito-me, neste instante, ressaltá( a bril_hante 'attiação
daquele filho da cidade de Patos, on-de iõicíou a suá tú.jêtõiia
política elegendo-se Vereador à Câmara Municipal daquela
importante cidade do interior nordestino: Posteriormente,
Edivaldo Motta foi guindado à Assembléia Legislativa do seu
Estado, em_ cinco suce_ssivos mandatos, sempre com expressiva
votação.
-Exerceu no âmbíto do Poder Legislativo paraibano, cargos de evidência, como Presidente da ComissãO de- Constituição e Justiça e de outros órgãos permanentes daquela Casa
do povo da Paraíba. Tive o privilégio de conviver, na Legislatura de 1987 a 1991, com o Deputado Edivaldo Motta, sobretudo quando os trabalhos na Assembléia Nacional Consti~
- tuinte se instalaram sob a Presidência do Deputado Ulysses
Guimarães.
_
Recordo-me, neste instante, que toda a temática nacional
integrou o elenco da marcante atuação Parlamentar do Deputado_ Edivaldo Motta na apresentação de emendas e__ na defesa
de todas elas perante as Comissões Temátlcas__e a- própria
ComiSS:áo de Sistematização, além do Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte.
Na consignação de recursos coristitucionais que garan~
tissem o desenvolvimento da região nordestina, Edivaldo Motta sempre se transformou num arauto da_defes_ª dessa causa,
impressionando a todos nós, seus companheiros. sobretudo
quando estabeleceu um bloco compacto, envolvendo repres~ntantes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Naquela ocasião eram 292 Constituintes, todos imbuídos (jo desejo de
fazer inserir -no texto:-da Lei Fundamental brasileira aquilo
que pudesse representar, em 1987 e 1988, as aspirações maiores das três áreas geográficas do _P~ís, acentuadamente carentes de melhor distribuição de rec;ursos por paàe do GOVerno
Federal.

Em 1990, Edivaldo Motta concorreu à eleição e, como .
primeirO sUplente da Bancada do PMDB, chegou a exe_rcer
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação o ma:gdato- como o fazia at~ agora-, sempre com a me_sma
o requerimento.
clarividência, o mesmo aprumo e o mesmo espírito público,
O Sr. Valmir Campelo- Sr. Presidente, peço a palavra. servindo à Parruba e ao País.
Ligado politicamente ao Líder do PMDB nesta Casa,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Senador Humberto Lucena, Presidente da agremiação no-ESa palavra ao nobre Senador.
tado_ da _Faraíba, Edivaldo Motta habitualmente comparecia
U SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para encami- à Liderança do Partido, a fim de trocar idéias com o S~nador
nhar a votação. Serii revisão do orador.) -Sr. Presidente, Humberto Lucena a respeito de tudo aquilo que se relacioSrs. Senadores, conheci o Deputado Edivaldo Motta na Câma- naSse com a nos~a facção política e, sobretudo, com oS interesses da Paraíba.
ra dos Deputados, como Deputado Constituinte.
Neste insta!J.te, interpretando O s-entimento do Senado
Digno representante do povo da Paraíba, lutou na Constituinte, onde teve uma participação ativa em todo ó processo-- Federal, desejo prestar, da própria cadeira da Presidência,
constituinte, e também durante todo Q mandato.\ çle ~98§ a esta homenagem ao neputado Edivaldo Motta, e farei chegar,
ainda hoje, à famllia de S. Ex~. no interior panübano, ou,
1990.
Em 1990, ele não teve a felicidade de ser reelei~o. mas mais precisaniente. na cidade de Patos, a manifestação das
ficou entre os primeiros suplentes. Estaya em pleno exercício, nossaS condolências e, sobretudo, o -reconhecimento público
que ~gora faço da _sua extraordinária atuação como represenna Câmara dos Deputados, como Deputado Federal,
Pessoalmente, e, tenho absoluta certeza, também o meu tante político do grande ESt3do õ.o-rdestino -na- Assembléia
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, associamo_-nos às ho- NaciQp.~l Q:mstituinte e, agora, nO CongtesS<:fNacional.
Nossas homenagens ao DepUtado Edfvaldô Motta.
menagens póstumas que esta Casa prestará ao nobre Deputado e à famnia enlutada. Por isso conco-rdo em que -a sessão
seja levantada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEN'J'E (Mauro Benevides) ~Em votação
_
__
_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Srs. Senado- o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~anecei
res, o requerimento agora submetido à votação da Casa objetiva, dentre outras homenagens póstumas, solicitar o levanta- sentados. (Pausa.)
Aprovado.
mento da sessão pelo desaparecimento, ontem ocor.rido, do
Em razão da aprovação do requerimento, a sessão será
Deputado Edivaldo Motta, ilustre representante da Paraíba
levantada a partir deste momento ..
_na Câmara dos Deputados.
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COMPARECEM MAIS Oô SRS. SENADORES:
Amazonino Mendes - Esperidião Amin - Francisco
Rollemberg- Henrique Almeida - Hydekel Freitas- Jar-_
bas Passarinho - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho Maurício CorÍ'êa - Odacir S.oare,s.

ATA DA 118• SESSÃO, REALIZADA
EM 16 DE JUNHO DE 1992
(Publicado no DCN- Seção II- de 17-6-92)
RETlFlCAÇÕES
Na página 4943, 1' coluna, na ementa do PARECER
N'' 198, DE 1992, constante do item 1 da ORDEM DO DIA,
Onde se lê:
Redação final do Projeto de Resolução n• 29, de 1992

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de am;;tnhã <;i seguinte

ORDEM DO DIA

Leia-se:
Redação final do Projeto de Resolução no 29, de 1991

-l-

PROJETO DE LEI. DA CÁMARA
N' 68, DE 1992 .
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara
n' 68, de 1992 (n' 2.990/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que· regulamenta os arts. 37,
inciso XI e 39, § -1'?, da Constituição Federal e dá outras
providências. (Dependendo de Parecer.)

Na página 4954, 1• coluna, na fala do SR. PRESIDENTE
referente à apreciã.çãó-do Requerimento n" 417/92,
Onde se lê:
... agora, à apreciação do Requerimento n"4.417/92, de ...
Leia-se:
... agora, à apreciação do RequerimentO n~ 417/9.2, ...

-2MENSAGEM N• 238, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia nos te_rmos do art~ __336, c,
-_ _
do Regimento Interno.)
Mensagem n' 238, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita aütorizaçãO para que â União possa contratar operação-de crédito externo, no valor de até cento e vinte
e seis milhões de dólares norte-americanos~ 9,estinada a financiar o Projeto de Descentralização do Transporte FerrOviário
Metropolitano no Estado de São Paulo, a cargo da Companhia
Brasileira de Trens Urbanos- CBTU. (Dependendo de Parecer.)
-·3-

MENSAGEM N• 253, DE 1992 .
(Incluída f'ffi Ordem do Dia nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
_ _____ _
____ _
Mensagem no 253, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicitfl autorização para que a União possa contratar operação de crédito externo, no valor de cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos, destinada a financiar parcialmente o Projeto Nacional de ContrOle da Poluição Industrial
- POLUBRÁS. (Dependendo de Parecer.)
·

-4-·
OFÍCIO N' Sl17, DE 1992
(Em regirite de urgência, nos termos _do art.. 336, c, do_
Regimento Interno.)
- _
___ _
Ofício no Sfl7, de 1992, pelo qual a Prefeitun Municipal
da cidade do Rio de Janeiro solicita autorização para emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro daquele Município (LFTM- RJ), vencíveis no segundo semestre dc_1992. (Dependendo de Pare~)
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 52 minutos.)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
(Resenha das mat~rias apreciadas dez~ a 30 de junho de
1992- art. 269, 11, da Regimento Interno)

Projetos aprovados e enviados à sanção
-Projeto de Lei da Câmara no 51, de 1992 (no 2.473/91,
na Casa de origem), de ini_ciativa do Presidente da Re:pública,
que- reajusta pensão espeCial Concedida pela Lei n" 7.656;
de 24 de fevereiro de 1988, a Maria Carolina Vasconcelos
Freire. Sessão: 11,6-92 (114).
..
-Projeto de Lei da Câmara no 107, de 1991 (n' 1.877/83,
na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n" 6.194,
· de 19 de dezembro de 1974, que trata do Seguro Obrigatõrio
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT). Sessão 16-6-92 (Extraordinária)
- (119).
-Projeto de Lei da Câmara no 52, de 1992 (no 2.950/92,
nà Casa de origem), que prorroga o termo final do prazo
previsto no art. 39 da Lei n'-' 8.352. de 28 de dezembro de
1991, e dá outras providências. Sessão: 23-6-92.
-Projeto de Lei da Câmara no 27, de 1992 (no 1.353/91,
n<l Casa de origem), que dispõe sobre a complementação da
· aposetítàdciria dO pessoal do éxtfnto Departamento de Correios e Telégrafos- Der, e dá outras providências. Sessão:
30-6-92 (138).
Projetos aprovados e enviados à promulgação
- Projeto de Resolução n" 6, de 1992, de autoria do
Senador Raimundo Lira, que prorroga -a validade da Resolução do Senado Federal no%, de 1989. Sessão: 4-6-92 (Extraordinária) (102).
-Projeto de Resolução n9 20, de 1992. de iniciativa da
ComissãO_ de Assuntos Econômicos,_que modifica a Resolução
n' 50, de 19 de setembro de 1991. Sessão: 4-6-92 (Extraordinária) (104).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 52, de 1992 (no 94/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova a indicação, por parte
do Pr~idente da República, de membros da COmissão Dire-
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tora do Programa Nacional de Desestatização: Sessão; 11~6~92
(114).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 53, de 1992 (n' 96/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova a indicação, por parte
do Presidente da República, de membros da Comíssão Diretora do Programa Nacional de Desestat_ização. Sessão; 11-6-92
01~

-Projeto de Decreto Legislativo n' 54, de 1992 (no
160/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto das
Emendas ao Protocolo d_e _Montreal sobre Substânc_ias que
Destróem a Camada 9e Oz.ônio~ adotadas em Londres, a 29
de junho de 1990. Se~são: 11-6-92 ()14).
. ·
-Projeto de Decreto Legislativo n" 55, d_c_l992 (n"'
184/92, na Câmara dos D~eputados), que aprova o texto da
Conv_enção _sobr.e Zonas___Umi_das de Importância Internacional, Especialmente como Habitat de Aves Aquátfcas, concluída em Ramsar. Irã, a 2 de fevereiro de 1971. Sessão:
11-6-92 (114).
-Projeto de D_ec.reto Legislativo n~ 56, de 1992 (n9
188/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Convenção sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços
de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, concluíd3: em Basiléia, Suíça, a 22 de março de 1989. Sessão: 11-6-92 (!14).
-Projeto de Resolução n' 23, de 1992, apresentado pela
Comissão de Assuntos Económico$ como çonclm-;ão de seu
Parecer n 9 155, de 1992, que aUtOriza--â República FedeiatiV·a-do Brasil a contratar operação de crédito externo, no va1or
de vinte e dois milhões de dólares norte_-arnericanos, junt.o
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Ses~:1W~0~·
. -Projeto de Resolução n9 28, de 1992, apresentado_çomo
conclusão do parecer oral do Senador Ney Maranhão, que
autoriza a República Fed~ratiya do Brasil a contrat.:tr operação
de crédito ex_terno junto à Metrimpex Trade, Servic-e and
Investment Company Limited, no valor de CL$ HUNG
55,000,000.00 (cinqüenta e cinco milhões de.dólares Clearing
.
.
Hungria). Sessão: 11-6:92 (114).
-Projeto de Decreto Legislativo n'27, de 1992 (n' 30/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Emissora Atuan:ã Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão s_o-nora em onda média na
cidade de Barra do Garças, Estado do Mato Grosso. Sessãq:
16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo no28, de 1992 (n' 31/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rede Itapuã de Rádios Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora n~ cidade de Júlio de Castilhos,
Estado do Rio Grande do Sul. Sessão: 16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n'29, de 1992(n' 37/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou.torga
concessão à Rádio J.aguaribana de Aracati Ltda., para explorar serviço de radiodifusão_ sonora na cidade_ de
Aracati, Estado do Ceará. Sessão: 16-6·92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n'30, de 1992 (n' 48191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Sociedade Cerro Azul Ltcla., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na _cidade çl.e Cerro Lar_go,
Estado do Rio Grande do Sul. Sessão: 16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n'31, de 1992 (n'49/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Televisão Rio FormoSo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na· cidade
de Jataf, Estado de Goiãs. Sessão: 16-6:92 (118).

.
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-Projeto de Decreto Legislativo n?32, de 1992 (n~ 50/91,
na Càmara dos Deputados), que aprova o atO que renova
a COnCeSsão outorgada à Rádio Clube _de Votuporanga Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de
Votuporanga, Estado de São Paulo. Sessão: 16-6-92 (118).
.. ~Projeto de Decreto Legislativo n' 33, de 1992 (n' 52191,
íla Cânlâra dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio cidade de Cambuí Ltda., para explorar
serviço de radiod_ifusão sonora na cidade de Cambuí, Estado
.
_ _ __ ·
de Minas Geraís. Sessão: 16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 34, de 1992 (no 55/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que Outorga
permíSsão à Rádio Jornal de Souto Soares Ltda., para explorar
serviÇo de radiodifusão sonora em onda média de âmbito
local na cidade de Souto Soares, Estado_ da Bahia. SesSão":
16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 35, de 199T(n' 57191,
nª-_Çãmãra dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Sociedade Rádio São Jo$é Ltda., para explorar
_ ser_v_iço de ra<tiodifu-são sonora na cidade_de Erechím, Esta:do
do Rio Grande doSul. Sessão: 16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 36, de 1992 (n' 59/91,
na Câmara dos Deputados), que aprOva o ato QUe outorga
permissão à Rádio Mutuípe FM Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de Mutl:lípe, Estado da Bahia. Sessão: 16-6-92 (118).
. .
-Projeto de Deeieio Legislativo n' 37, de 1992 (no?0/91,
na Câffiara dos Deputados), que aprova o ato que renova
permissão outorgada à Rádio Stér~o P~rola _de _Birigüi FM.
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Birigüi, Estado de São Paulo.
Sessão: 16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 38, de 1992 (n' 74/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM do Barro Ltda.• para explorar serviço
de radiodifusão sonora em qnda. médía na cidade de Barro,
·
Estado do Ceará. Sessão: 16-6-92 (118). ·
-Projeto de Decreto Legislativo n• 39, de 1992 (n'75/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cacique- de Capão Bonito Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade çl.e Capão
Bonito, Estado de São Paulo. Sessão: 16-6-92 (118).
. ..
-Projeto de Decreto Legislativo n' 40, de 1992 (n' 88/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à R~di_o Sepê Tiaraju Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Santo Â.(lgelo,
Estado do Rio Grande do Sul. Sessão: 16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 41, de 1992(n' 89/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ãto que renova
a permissão outorgada à Rádio Juazeir_o daBahia Ltda,,_para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Jua2:eiro.
Estado da Bahia. Sessão: 16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto .Legislativo n'42, de 1992 (n' 90/91,
na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Uirapuru Ltda., para explorar
serviço· de radiodifusão sonora na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Granôe do Sul. Sessão: 16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 43, de 1992 (n'
102/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão à Rádio !pirá Ltda., para explorar serviço
de radiodifu-são sonOra na cidade de Ipirá, Estado da Bahia.
Sessão: 16-6-92 (118).
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-Projeto de Decreto Legislativo n' 44, de 1992 (n'
121191, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão à Rádio Princesa do Vale Ltda., para explorar serviço de radiodi(usão Sóitoi'a na: cidade de Itaobim, Estado de Minas Gerais. Sessão: 16-6C92 (llSr ·- .
-Projeto de Decreto Legislativo n' 45, de 1992 (n'
131191, na Câmara dos Deputados), que 3.prova o ato que
outorga permissão à Rádio Paranda Ltda., para explorar serviço-de radiodifusão sonora cm freqü'ência modulada na cidade
de Manlia, Estado de São Paulo. Sessão: 16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 47, de 1992 (n~ 73/91,
na Câmara -dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Vila __Rcal Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora na cidade de Ituiutaba, Estado de
Minas Gerais. Sessão: 16-6-92 (118).
'
--.Projeto de Decreto Legislativo n' 48, de 1992 (n' 92/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão-outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana
Ltda .• para exploràr serviço de radiodifusão soriora em onda
média na cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. Sessão:
16-6-92 (118).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 49, de 1992 (n' 93/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Difusora de Rio Brilhante
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Rio Brilhante, Estado do _Mato_Grosso
do Sul. Sessão: 16-6-92 (118).
-Projeto-ode Resolução n" 29, de 1991, d~_ autoria çlo
Senador Jutahy Magalhães, que estabelece dias e horários
para realização de reuniões ordináriãs das Comissões Perma~
nentes. Sessão' 16-6-92 (Extraordinária) (119).
-Projeto de Resolução.n' 25, de 1992, apresentado pela
Coniissão de Assuntos__ Econômicos como conclus~o. de seu_
Parecer n" 161, de 1992, que autoriza a República Federativa
do Brasil a ultimar a contratação de operação de crédito exter~
no, no valor de sessenta e um milhões, quinhentos e trinta
e dois mil, novecentos e setenta e um._dólares norte-americanos, destinada a financiar parcialmente a importação de
helicópteros, ferramental e treinamento de peSsoal, para o
1' Batalhão de Helicópteros, no âmbito do Programa de Reaparelhamento do Exército. Sessão: 16-6-92 (Extraordinária)
(119).
-Projeto de Resolução n' 32, de 1992,apresentado pelo
Senador Magno Bacelar como conclusão_de parecer profeJido
em Plenário, qUe autOriza o Estado do Mato GrOSSO, em
caráter excepcloriã.l, a elevar temporariamente --o limite-- de
seu endividamento, para emissão de Letras Financeira:!;" do
Tesouro do Estado do Mato Grosso - Ll'TEMT .. Sessão:
16-6-92 (Extraordinária)(i20).
-Projeto· de Resolução n' 33, de 1992, apresentado pelo
seriado r Magno Bacelar, como conclusão de seu parecer pro~
ferido em Plenário, que autoriza o Estado de São Paulo, em
caráter excepciorial, a elevar temporariamente o limite de
seu endividamento, para emissão de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, Sessão: 16-6-92
(Extraordinária) (120).
-Projeto de Resolução n~' 34, de 1992, apreSentado pelo
Senador Francisco Rollemberg, como conclusão de seu pare~
cer proferido em Plenário-. que autoriza o Governo do_ Estado
da Bahia a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia
-Ll'TBA, destinadas ao giro de 7.366.136.807 Ll'TBA, ven-
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cíveis no segundo semestre de 1992. Sessão: 16-6~92 (Extraordinária) (121).
-Projeto de Resolução n' 35, de 1992, apresentado pelo
Senador Maurício Corr-êa" cOino COildusão de seu parecer proferido em PlenáriO, -que aUtOriza o Governo do Esfado .do
Rio de Janeiro a contratar operação de crédito externo, no
valor de até US$100,000,000.00 (cem milhões de dólares norte-americanos). Sessão: 16-6-92 (Extraordinária) (121).
-Projeto de Resolução n' 36, de 1992, apresentado pelo
Senador Nelson Wedekin como conclusão de seu parecer proferido em Plenário, que autoriza o Gove'trtõ do Estado de
Santa Catarina a elevar temporariamente o limite estabelecido
pelo item II do art. 3• da Resolução n' 58, de 1990, a fim
de permitir a emissão e colocação no mercado de Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina - LFTÇ;
destinadas ao giro de 88% das 8.269.329.535 L!'TC~ vencíveis
no segundo semestre de 1992. Sessão: 16-6~92 (Extraordinária)
(122).
-Projeto de Resolução n9 37, de 1992, apresentado pelo
Senador Eduardo Suplicy como conclusão de seu parecer pro~
ferido em Plenário, que aUtoriZa a Prefeitura do Município
de São Paulo - SP; a einitir e colocar no mercado_ Letras
Financeiras do Município de São Paulo - SP, destinadas
ao giro de 85% das 148.175.199 Ll'TM- SP e 100% do
principal das 853.739.466 BTM/SP-E, com vencimento no
segundo semestre de 1992. Sessão: 16-6-92 (Extraordinária)
(122)
· -Projeto de Resolução n' 38, de 1992, apresentado pelo
Senador Eduardo_ Suplicy, como conclusão c;le seu parecer
proferido em Plenário, que autoriza o Governo do Estado
de São Paulo (SP), a emitir-e -colocar no mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tes6i.ito daquele
Estado- Ll'TE- SP, 182.009.434 LFTE- SP, vencíveis
no segundo semestre de 1992. Sessão: 16-6-9 (Extraordinária)
.
(123).
-Projeto de Resolução n' 39, de 1992, apresentado pela
Senadora Júnia Marise como conclusão de seu parecer profe~
rido em Plenário, que autoriza o Governo doEstado de Minas
Gerais a elevar, temporariamente, ein caráter· excepcional,
o lim1te previSto ·no he-irf II do art: 3~ da Resolução n"' 58,
de 1990, do Senado Federal, para víabíliZar a erriissão e colocação no mercado, de Letras Finã.nceira::::" do Tesouro de Minas
Gerais -LFTMG, destinadas ao giro de 110.439.721 LFTMG
e 7 .013. 715.944 Bónus do Tesouro de Minas Gerais- BTMG.
Sessão: 16-6-92 (Extraordinária)_(123).. . . . . . _
-Projeto de Resolução n' 40, de 1992, apresentado pelo
Senador Maurício Corrêa como conclusão de_seu parecer proferido_ em PlenáriO, que autoriza o Governo do _Estado do
Rio de Janeiro (RJ) a emitir Letras Fiiiaúceiras do Tesouro
daquele Estado - LFTE - RJ, destin3.das a reaplicaçãoo de
83%.do resgate de 1.834.742.885 Ll'TE- RJ, vencíveis no
segundo semestre de 1.834. 742.885 L !'TE ~ RJ, vencíveis
no segundo semestre de 1992. Sessão: 16-:6-92 (Extraordinária)
(124).
~Projeto de Resolução n' 31, de 1992, apresentado pelo
Senador Pedro SimOn como coriclusão de seu parecer proferido em Plenário, que "autOriza o Goveino ·do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir e colocar no mercado, através de
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado
do Rio Grande do Sul - LFT - RS, vencíveis- no segU:rido
semestre de 1992. Sessão: 17-6-92 (125).
·· - · - · ---Projeto de Resolução n' 41, de 1992, apresentado pelo
Senador Carlos Patrocínio como conclusãO de seu parecer-
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proferido em Plenário, que autoriza a Prefeitura Muriicipal
-ProjetO de Resolução n" 26, de 1992, que autoriza
de Campinas - SP a realizar operação de cn!dito externo
a República Federativa do Brasil a ultimar a contratação de
com o Crediop. Sessão: 17-6-92 (Extraordinária) (126).
operação de crédito externo, no yalor de até
-Projeto de Resolução no 42, de 1992, apresentado pelo
Y4.407.000.000,00 (quatro bilhões, quatrocentos e sete miSenador Júlio Campos como conclusão de seu parecer proú~
lhões de ienes), junto às empresas Marubeni Corporation MaM
rido em Plenário, que autoriza a República Federativa do . rubeniBenelux S.A. Sessão: 30-6-~2(Extraordinária) (138).
Brasil a contratar operação de crédito externo, no valor de
- Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados
duzentos e cinco· milhões de dólares norte-ameriCanos. juntb
ao Banco_ Internacional de Recon~trução e Desenvolvilnento
. --Projeto âe Lei do SenadO n 9 11,
1991'--, dé- ãutoria.
- BIRD, destinada ao financiarneiito parcial do Projeto de
do Senador Wilson Martins, que altera a Lei n" 5.197, de
Desenvolvimento Agroambiental_do Estado do Mato Grosso
3 de janeir<: de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna,
- Prodeagro. Sessão: 17-6-92 (Extraordinária) (126).
. revoga a Lei n9 7 .653, de 12 de fevereiro de 1988, e dá outras
p-rovidências. Sessão: 2M6-92 (decisão te;rrnin3.tiva).
-Projeto de Resolução no 43, ele 1992, apresentado pelo
-:-Projeto de Lei do Senado n° lOS, de 1991, ·de autoria
Senador Nelson Wedekin como conclusão_de seu .parecer
da Senadora Marluce Pinto, que dispõe sobre a composição
proferido em Plenário, que autoriza o Governo do Estado
da merenda escolar, e dá outras providências. Sessão: 4M6M92 ·
do Rio de Janeiro a contratar· operaçãO de crédito no vãlqr
(Extraordinária) (103).
de setentae cinco milhões de dólar~s. Sessã():.17-6-92 (Ex-Substitutivo do Senado ao Proejto de Lei -da Câmara
traordinária) ·(127).
n• 19, de 1992 (n' 2.154/91, na Casa de origem), de iniciativa
-Projeto de Resolução no 7J_de 1992, de autoria do
do Presidente da República, que dispõe sobre a concessão
Senador Iram Saraiva, que· dis-põe Sóbre limit~s globais e con~
de medidas cautelares contra atas do poder público, e dá
dições para as operações de crécljto interno e externo dos
.. ..
Estados, do DistritO Federal, do~ Municípios e s_uas_ autarM .oútras providências: Sessão: 11-6-92 (114).
-- . . . ;. . Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
quias, e estabelece limites e condições para concessão de -gaM
no 99, de 1991 (n• 161/91, na Casa de origem), de iniciativa
rantias. Sessão: 24-6-92 (131).
· ·· -·do Presidente da R~púbiica, que dá nova redação aos arts.
-Projeto de Decreto Legislativo no 18, de 1985 (n" 96/85,
184 e 186 do Códigó Penal, e dá ou_tras providêriCüis.- Sessão:
na Câmara dos Deputados), que aprova as coritas do Presi.:
19-6-92 (128)
.
dente da República, relativas ao exercfcio f.iha_nCeiro--ae 1983.
..--Projeto de-Leí do Senado n9 i74. de 1991, de autoria
Sessão: 25-6-92 (Extraordinária) (134).
-Projeto de Decreto Legislativo n' 38, de 1989"(n° 1187, d9 _S_ena~o; ~aurício Cor_rêa. q~e considera contravenção peM
nal a ex1genc1a de exame relatiVO a esta~o de gravidez para
na Câmara dos Deputados), que aprova as contas do PresiM
contratação de emprego. Sessão: 26'6-92 (135). :
.• .
dente da República, relativas ao exercício financeirO de 1985.
Sessão: 25-6-92 (Extraordinária) (134)..
. . .
. ·
Mensagens aprovadas relativas à escolha de autoridades
-Projeto de Decreto Legislativo n' 46, de 1989 (n'·
Mensagem n' 203, de 1992 (n° 167/92, na origem),
115/85, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas
de 18 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
do Presidente da República, relativas ao exercício financeiro.
da República submete à deliberação do Senado o nome do
de 1984. Sessão: 25-6-92 (Extraordinária) (134).
Senhor Leonardo Silva para compor o Tribunal do Trabalho
-Projeto de Decreto Legislativon' 1, de 1990 (n' 109/89,
no cargo de Ministro Classista Tem-pOrário, repréSenümte dos
na Câmara dos Deputados), que aprova-, com reStrições,' a:s
trabalhadores, no triênio de 1992-a-1995, na vaga decorrente
contas do Presidente da República, relativas ao exercíciO fiM
do término da investidura de Hélio de Souza Regato de Andrananceiro de 1986. Sessão: 25,6-92 (Extrordinária) (134),
-Projeto de Decreto Legislativo No 20, de 1992 (n' ·de. Sessão: 10-6-92 (Extraordinária)_(113).
-Mensagem n° 204, de 1992 (n° 168/92, na origem),
172/90, na Câmara dois Deputados), que --aprõva aS- contas
do Presídente da República, relativas ao exercício financeiro ~ de 18 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senad() o_ nome do
de 1987. Sessão: 25-6-92 (Extraordinária) (134).
Senhor Miguel Abrão Neto, para ser reconduzido ao ca.rgo··
-Projeto de Resolução n-:o_ 45, de ~~~?, ãpresentado pelo
Senad0r Elcio Álvares como conclusão de Seu voto na COmisM _de Suplente de Ministro Classista Temporário, representante
são de Assuntos Econômicos 1 que autoriza- a União a celebrar ~doS -trabalhadores, no triênio de 1992 a 1995, na vaga decorM
contratos bilaterais de reescalonamento ·da_ dívida externa po- rentê do término de sua investidura. Sessão: 10M6M92 (ExtraorM
dinária) (113).
lonesa junto aos credores da República Federativa do Brasil.
· ·-::-Mensagem n' 205, de 1992 (n' 169/92, na órigem),
Sessão: 25-6-92 (Extraordinár)a) (134).
de 18 de maio do corrente ano, pela qual o Se_nhor PJ:esidente
-PrOjeto de ReSOlução n" 6, de 1991, de autoria do
da República submete à deliberação do S~nado o .nome Q.o ..
Senador J utahy_ Magalhães, _que dispõe sobfe formalidades
Sefthor" Walter Vettore para compor o Tiibunal Superior do
e critérios_ para a apreciação d.os_.atos~Q_e_,outorga e de renovação de concessão ou permissão de -serviço de radiodifuSão Trabalho, no cargo de Suplentede Ministro Classista TempoM
rário, representante _dos trabalhadores, no tríênio de 1992
sonora e de sons e imagens. Sessão: 25M6-92 (Extraordinária)
(134).
.
.. a 1995, na vaga decorrente do término da inveStfctUra -de Gercirto Evaristo. Sessão: 10-6-92 (ExtraotdiQ_ári~. (113).
.
-Projeto de Resolução- h"'27, de 1992, apresentado pela
. -:-Mensagem n' 206, de,1992 (n° 170/92, na origem),
Comiss.ão de Assuntos Económicos como ··conclusão de seu
de 18 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
Parecer n9 163, de 1992, que -autoriza o GOVe_m_o __dO_EStado
de Minas Gerais a transferir os rectirSõS aprovados p'ela ResoM da República submete à deliberação do Senado o nome- do
Senhor António Maria Thaumaturgo Cortizo, para compor
luçáo do Senado no 377, de 1987, do Município de Almenara
para o Município de Governador Valadares. Sessão: 26M6Mgz _o Tribu_nal Superior do Trabalho no cargo de Ministro ClasM
Q;l5).
..
sisfa Temporário, representante dos trabalhadores, no triênio
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de 1992a 1995, na vaga decorrent_e 'do término da investidura
de Norberto Silveira de Souza.' Sessão: 10~6-92 (Extraordinária) (113).
-Mensagem n' 202, de 1992 (n' 166!92, na origem),
de 18 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor _Presidente
da República submete à deliberação do Senado o nome do
Senhor Carlos Augusto Rego Sãi:ltOs Neves, Miníst_ro de Primeira ClasSe, da Carreirã de Diplomata, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto ao_ Governo dos__Estados Uni:'
dos Mexicanos. Sessão: 10-6-92 (Extraordinária) (113).
-Mensagem n' 207, de 1992 (n' 171192, na origem),
de 18 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado o nome do
Senhor Ivan Oliveira Cannabra_va, Ministro de Prh:neira: Classe, da Carreira de Diplomata, para cumulativamente com
o cargo de Em'9aíxador do Brasil junto ao Estado de Israel,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Rept)_blica
de Chipre. Sessão:~ 10-6-92 (Extraordinária) (113).
-Mensagem n' 216, de 1992 (n' 200192, na origem),
de_18 de maio do corrente ano, pela qual o Senhor Presidenteda República submete à deliberação do Senado o nome do
Senhor Luciano Ozorio Rosa, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer o- cargo de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Moçambique.
Sessão: 10-6-92 (Extraordinária) (113).
-Mensagem n' 215, de 1992, (n' 198192, na origem),
de 4 de junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à delibera·ç-ão do Senado a escolha
do Senhor Gilberto Ferreira Martins, Ministro de Segunda
Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com
o cargo de Embaixador juQ.to ~ República Cooperativista da
Guiana, exercer o_ cargo de Embaixador do Brasil junto a
Granada. Sessão: 24-6-92 (Extraordinária) -(132)
-Mensagem no 227, de 1992 (n' 221192, na origem),
de 15 de junho do corrent~ ano_, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à_de:libera~ão._do Senad_Q a escolha
do Senhor João Carlos Ees_so_a Fragoso, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao_ Reino da Bélg_i~. Sess_ão:
24-6-92 (Extraordinária) (132).
Projetos rejeitados e enviados ao Arquivo
- Projeto de Lei do~ Senado n' 189, de 1991, de autoria
do Senador João Rocha, que torna obrigatõrüt. a publicidade
da transferência de
recursos, a fundo perdido, da administração pública federal
para os Estados e Municípios, inclusive a seus órgãoS e entidades, e dá outras providências. Sessão: 2-6-92 (de_cisão__t_enni-_
nativa).
-Projeto de Lei do Senadon' 360, de1991, de autoria
do Senador MautiCio-Corrêa, que altera sistema de contagem
de_ antiguidade de ex-oficiais da Reserva que pafticiparariida Campanha da Itália. Sessão: 23-6-92 (decisão terminativa)
~
~
(130).
-Projeto ~de Resolução n' 24, de 1992, apresentado pela
Comissão de Assuntos Sociais como _conclusão de seu Par~ce.r
n 9 160, de 1992, que denega autorização para a União celebrar
contratos bilaterais_de reescalonamento da dívida ~xterna polonesa junto aos credores da República Federativa do Brasil._
Sessão: 25-6'92 (133).
~
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Projeto retirado pelo Autor e enviado ao Arquivo

- Projeto de Lei do Senado n' 287 ;de 1991, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, que altera a denominação da
Superintendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA.
Sessão: 16-6-92 (Extraordinária) (119).
Projeto arquivado nos termos do art. 101, § P, do Regimento Interno
.,....._ Projeto de_ Lei do Senado n" 350, de 1991, de autoria
do Senador Pedro' Simon, que cria ·a Secretaria Federal de_
Controle Interno cOmo órgão vinculado à Presidência da Re-pública. Sessão: 25-6-92 (133). ~
Matéria declarad~ prejudicada e encaminhada ao Arquivo
-Projeto de Lei da Cãmara n' 4, de 1990 (no 1187, na
C~mara dos Deputa9os), de iniciativa do Presidente d;1 República, que atualiza a pensão assegurada à viúva de ex-Presidente e dá oútras providências. Sessão: 29-6-92 (136)

ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N' 281, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições.regimentais e -regUlamentares, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi oUtorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve nomerar VERA
LUCIA TOLLENDAL GOMES RIBEIRO, RODRIGO
COSTA DE SOUZA LIMA, ANE CLAUDIA DE OLIVEIRA CAVALCANTI, LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA !VETE FERREIRA, IRACI BIANCHINI,
SOLANGE DE CARVALHO PINTO DA LUZ, ADRIANA BECKMAN MEIRELLES, MARIA DA GRAÇA PEIXOTO DE ARAUJO VAZ, MARIA ELIZABET NEVES,
ELDILANE MOURA TAVARES, WANESSA DE MELO
FRANCO SILVA, LEA MARTA GEAQUINTO DOS
SANTOS, LIGIA FERNANDA GUIMARÃES PIMENTEL
e ELIZETH MARIA BORGES SAMPAIO CÂNDIDO para
o cargo de Analista Legislativo- Área de T~quigrafia, Classe
3t, Padrão I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, em
virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo
Ato da Presidente n' 276, de 1992 e publicado no Diário do
Congresso Nacional, Seção II, de 7 de julho de 1992 e Diário
Oficial da União, Seção I, de 7 de julho de 1992.
Senado Federal, 13 de julho de 1992. Senador Mauro
Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 526,
DE 29 DE MAIO DE 1991 ~
APOSTILA
O Presidente do Senado Federal, no us_o da sua compe~
têncra-regiriiéhtal e regulamentar. resolve apostilar o fundamento legal da aposentadoria de JOAQUIM PEREIRA DA
COSTA, matrícula 178, do Quadro de Pessoal do Centro
Gráfico do SeDado Fed~!'al,_ para incluir as vantagens do art.
192, inciso I, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
a partir de 19-4-91.
Senado Federal, 10 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 12• SESSÃO, EM 14 DE JULHO DE

1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR NEY MARANHÃO - Solicitando a
1.1- ABERTURA
transcrição de carta recebida por S. Ex~, contendo mensa1.2- EXPEDIENTE
g~ns ·de apoio ao Presidente Collor ~ Coffieittários sobre
1.2.1- Mensagens do Presidente da República
aCusações formuladas pela revista Veja ao Sr. Lafaiete Cou- N'' 254 e 255/92 (n"273 e 270/92, na origem), restitinho Torres, Presidente do Banco do Brasil.
tuindo autógrafos de projetes de k:Cs-allció-riadoS. ·
SENADOR NABO R JÚNIOR- Documento da As~
socíaÇão Brasileira de Secretários e Dirig-entes de Finanças
1.2.2- Aviso do Ministro da Previdência Social
dos Municípios e Capitais, recebido por S. Ex~, formulando
- N~' 127/92, encaminhando infôi"máções sobr~ os que·
sitos constantes do Requerimento n"' 237/92, -de- autoriã -críticas à reforma fiscal, pretendida pelo Governo, por
importarem perda ga metade da receita dos_municípios.
do Senador Pedro Simon.
SENADOR JUUO CAMPOS - Críticas à posição
1.2.3- Leitura de Projeto
do
Brasil
com relação à taxação da Comunidade Económica
-Projeto de Lei do Senado n9 110192, de autoria . Eu,ropéia para importação da soja brasileira.
do Senador João França, que estabel_eçe normas gerais
. SENADOR ESPERIDIÃO AMll:'- Refutando dede tarifação para as empresas concessionárias 'de serviços - clarações atribuídas ao senador" Eduar<io_S\lplicy em n:tatépúblicos de ep.ergia elétrica e de áuga.
ria publicada no Jornal do Brasil, de ontem, sobre o título
"Amizade incômoda".
1.2.4 - Comunicações da Presidência
SENADOR ÁUREO MELLO- Trail<curso de mais
-Recebimento da Mensagem n' 256/92 (n' 271/92,
um aniversário da tomada da Bastilha.
na origem), pela qual o Senhor Presidente- da República~
SENADOR LOUR!YAL BAPTISTA- Reunião
solicita autorização para contratar operação de créditt;>_ex· .
anual de confraternização da Câmara- de- Comércio Brasilterno, no valor equivalente a até DM 30,000,000.00 (trinta
milhões de marcos alemães), destinada ao co-5nanciamen- Estados Unidos.
SENADOR NELSON WEDEKIN -Avaliação dos
to do Programa Nacional do Meio Affibierlfe - PNMA;
trabalhos da CPI do caso PC.
a ser executado pelo Instituto Brasileir9 do Meiq -~.biente
1.2.6 - Requerimentos
e dos Recur$OS Naturais R~_nováv~is- IBAMA. _
- N" 512/92. de_ urgência para o Projeto de Lei da
- Recebiment6 do ofício n~ 661192, dO Presidepte do
Câmara n~' 65/92, que dispõe sobre a regulamentação dos·
Supremo Tribünal Federal, solicftar:-do inforinaçõeS_~_Te_f~
dispOSitivOS COiiStit.UciO-nais- re1ativos à refcrma---agrária;--prerentcs aos trabalhos da CPI criada pelo ~equerimento n<?52/91-CN, destinada a apurar denúncias do Senhor Pedro
vistos no Capítulo III, Título VII da Constituição Federal.
Collor de Mello sobre atividades do Senhor Paulo César ·
~ N' 513/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Farias, a fim de instruir o processo de habeas corpus no
Câmara n9 66/92, que dispõe sobre o regime jurídico da
exploração dos portos organizados e das instalaçõe_s portuá69.608-2-SP, irrtpetrado pelo Sr. Edmundo Couto, (Diverrias- e dá outras providências·.
sos O' 4/92-CN)
1992
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1~2. 7 - Leitura do projeto
-Projeto de Lei do Senado n" 111/92_, de autoria
do Senador Pedro Simon, que dispõe sobre a nomeação

- Financeiras do TesourO daquele Município (LFTM- RJ),
vencíveis no s_egundo semestre de 1992. Retirado da pauta.
Projeto de Lei da Câmara n' 68/92 (n' 2.990/92, na
dos Presidentes das Instituições _Oficiais 4e Crép~to dq Go- .---=--Casa de_.Origem), que regulamenta os arts. 37, inciso XI
verno Federal.
_ e 39-, § 1<:>,da ConstitUição Federal e dá outras providências.
1.2.8 - Requerimento
Aprovado com emendas. após parecer de Plenário, tendo
- N~ 514/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
usado da palavra os Srs. Nelson Carneiro, Marco Maciel,
solicitando do Ministério da Economia, Fazenda e Pl~neja
Fernando Henrique Cardoso, José Fogaça, Jonas Pinheiro,
mento, informações que menciona.
EsperidiãO Amin, Ney Maranhão, Maurício Corrêa e Nel1.2.9- Ofício do PrC$ldente da Câmara dos Deputados - _son_ Wedekin. À Comissão D:~retq_ra para redação final
- Nf' 1.228/92, de substituição de membro na ComiS-- das emendas.
são Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar
- Redação final das Emendas dq Senado ao Projeto
fatos contidos nas denúncias do Sr. Pedro Collor de Mello,
de Lei da Câmara n' 68/92. Aprovada. A Câmara dos Depureferentes às atividades do Sr. Pa,ulo César Cãval~nte_Fa
tados.
rias.

13- ORDEM DO DIA
Mensagem no:> 238/92, pela qual o Presidente da República solicita autorização para que a União possa contratar
operação de crédito externo, no valor de até cento e vinte
e seis milhões de dólares norte-am~ricanos, destinada a
. financiar o Projeto de Descentralização do Transporte Ferroviário metropolitano no Estado de São Paulo, a cargo
da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.
Aprovada, nos termos do )'rojeto de Resolução n' 47/92,
após parecer de Plenário. A Comissão Diretora para redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução o' 47/92.
Aprovada. À promulgação.
Mensagem n' 253/92, pela qual o Presidente da República solicita aUtOrização para que a União possa contratar
operação de crédito externo, no valor de cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos, destinada a financiar parcialmente o_ProjetO Nacional de Controle d_a Poluição Ind!lstrial - Polubrás. Aprovada, nos termos do Projeto de
Resolução n' 48/92, após parecer de Plenário, ·te"ndo usado
da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. À Comissão Diretora
para redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 48/92.
··
Aprovada. À promulgação. ·
Ofício n' S/17/92, pela qual a Prefeitura Municipal
da Cidade do Rio de Janeiro $Olicita autorização para emitir
e colocar no mercado, através de oferta pública, Letras

1.3.1 -

~atérias 8prCdadas ã(His a Ol-deni dO Di&

-Requerimento n' 512192, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
-Requerimento no:> 513/92, lido n<? Expediente da presente sessão. PrejQdicado, em virtude da ret.ra,da das assinatunlS das LideranÇas do PDT e dO PMbB: aPós us-àreni
da palavra os Srs. Nelson Carneiro, José Fogaça, Pedro
-_Simon, Alfredo Campos, Ronan Tito, CidSabóia de Canralho e Maurício Corrêa.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR MARCO MACIEL- Concessão de tratamento especial à tramitação, no Senado Federal, dos_
projetõS relativos à reforma agrária e do sistema portuário
brasileiro.
SR: PRESIDENTE - Apelo às Lideranças partidárias no sentido da busca do entendimento que garanta para
o Senado uma linha de coerência na apreciação da pauta
da convocação extraordinária,
SENADOR JOSÉ FOGAÇA - Posidoriainerito do
PMDB em relação aos pedidos de urgência para os projetas
da reforma agrária e_da reformulação do sistema portuário
brasileirO.
'
SENADOR EDUARDO SUPLICY -Esclarecimen' .
to_ao assUnto tratado pelo Sr. Esperidião Amin, em discurso proferido no Expediente da presente sessão.
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1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.

1.4- ENCERRAMENTO
2- RETIFICAÇÕES
.
-Ata da 125~ sessão, realizada em i?-6-9.2
3- ATO DO PRESIDENTE
- N' 282, de 1992
4- PORTAIUA DO DIRETOR-GERAL
- N• 18, de 1992
5 - MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

,----- - SUMÁRIO DA ATA DA 125• SESSÃO,
REALIZADA EM 17-6-92
RETJFICAÇÃO
Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção
II), de 18-6-92, na página n• 4.988, 2• coluna, no·
item 1.3.2 - Comunicação da Presidência,
Onde se lê:
-Término d_o prazo para apresentação de
emendas ao Projet_o de Lei do Senado n~' 26/92, sendo
que ao mesmo não foram oferecidas emendas.
Leia-se:
-Término do prazo para apresentação de
emendas ao Projeto d_e Resolução n"? 26/92, sendO
que ao mesmo não foram oferecidas emendas.

TES

Ata da 12a Sessão, em 14 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Saldanha Derzi e Magno Bacelar
1.897/83, na Casâ de origem), que altera dispositivos da Lei
n• 6.194, de 1974, de 1974, que trata do Seguro Obrigatório
-de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de_
Vias Terrestres- DPVAT, e que se transformou ria Lei
·
Albano Franco - Alexandre COsta - Aluizio Bezerra n• 8.441, de 13 de julho de 1992:
N• 255, de 1992 (!!• 270/92, na origem), de lO do corrente;
- Amir Lando - Coutinho Jorge - Elcio Álvares - E-•pcri:
referente ao Projeto- ((e Lei n<r 2, de 1992-CN; que altera
diâo Amin - Francisco Rollemberg - Gerson C'.amata dispositivos da Lei n' s:211, de 22 de julho de 1991, que
Irapuan Costa Júnior - Jarba' Passarinho- Joâo Calmon João França -~Joâo Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 1992, e que se
Marinho- Josê Eduardo - Josê Paulo Biso! - Júlio Cam- transformou na Lei n• 8.440, de 10 de julho de 1992.
pos - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - l.ourival
Baptista - Magno Bacelar - Marco Maciel - Marluce PinAVISO
to - Maurfcio Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho -Nabor J6nior- Nelson Carneiro- Nelson Wedckin --Ney
DO MINISTRO DA
Maranhão - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo !.ira PREVIDtNClA SOCIAL
Ronaldo Aragâo - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir
Aviso n~ 127/92, de 8 do corrente, encaminhando informacampelo - Wilson Martins.
-ções sobre_ os quesitos constantes do Requerimento n!> 237,
de 1992, de autoria do Senador ~edr_O Siffiori.. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
As informações foram anexadas ao Requerimento
presença acusa o comparecimento de 39 Srs. Senaaores-. Hae encaminhadas, em originais, ao Requerente.
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
O Requerimento vai ao arquivo.
Sob a proteção de Deus, iniciainõs nOsSos trabalhos.
O Sr_. 19' _Secretário procederá à leiturã do Expediente~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe· · --.
diente lido vai à publicação. ·
É lido o seguinte:
-sobre a mesa, projeto de lei que será lido. pelo Sr. 1~
Secretário.
EXPEDIENTE
É lido o seguinte

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

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
N• 254, de 1992 (n'273/92, na origem), de 13 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 107, de 1991 (n'

. PROJETO DE LEI DO SENADO N• 110, DE 1992
Estabelece normas gerais de tarifação para
as empresas concessionárias de serviços públicos de
energia elétrica e de água.
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O congressO-Nacion.al.decreta:.

Art. 19 Os sistemas de tarifas dos serviços públicos de
energía elétrica e de água _são unificados em todo o território
nacional, determinando-se:
__
I - o estabelecimento de, no míninio,_ duas e, no máximo, três faixas de tafifação, distintas exclusivamente pelos

Julho de 1992

for essas razões, esperamos que o presente projeto mereça a aprovação de nossos nobres Pares.
Sala das Sessões, 14 de julho de 1992. -Senador João
França.
(À Comissão de Assuntos Económicos - decisão
terminativa.}
-

níveis de consumo.
II- as faixas de menor nível de consumo Íêm os limites
· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
superiores de consumo de 200 kw/h de energia e de 20 m 3
lido será publicado e remetido à comissão competente. (Paude água, por mês e por domiCI1iio, ou unidade de instalação.
sa.)
..
Parágrafo Urikõ. É facuJtâdo as cOncesSionárla5·ou~p-res
A Presidência-receb-eU a Mensagem- n9 256, -de 1992 (n\'
tadoras de serviço o estabelecimento de consumo mínimo
271/92, na origem), de 10 do corrente, pela qual o Senhor
mensal de no máximo 50% dos limites definidOs no item II
_!'r~sidente da_ ~epública, nos termos_ do .art. 521 inciso V,
deste artigo.
:õa Constituição, solicita auto_rização pata.' cOntratar operação
Art. 2"' O Pciae:r Executivo definirá a tai:ira· básica- para
de crédito extern~, no valor equivalente a_ até DM
a faixa de consumo imediatamente superior à definída no
30,000,000.00 (trinta Inilhões de marcos alemães), destip.ada
item II do art. 1\' ·
·ao co-financiamento do Programa Nacional do Meio Ambiente - PNMA, a ser executado pelo Instituto Brasileiro
Parágrafo únicO.- A tarifa básica será única em todas
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis as Unidades da Federação, independentemente dos Impostos
IBAMA.
estaduais e municipãis, proibida a distinção entre consumo
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Ecourbano e rural e entre unidades ou domicílioS iridUstriaiS,
-- nóm.icos.
comerciais e residenciais.
-A Presidência recebeu o Ofício n"' 677, de 8 de julho
Art. 39 A tarifa preferencial fixada para a faixa de mecorrente, pelo qual o Presidente do Supremo Tribunal Federal
nor consumo (art. J9, II) será a de menor preço unitário,
não podendo exceder a 50% do estabelecido para a tarifa ]solicita informações referentes aos trabalhos _da CPI criada
pelo Requerimento n• 52, de 1992-CN, destinada a apurar
básica defiriída no caput do art. 2•
Art. 49 O Poder Executivo expedirá, no prazo de 90 _ denúncias do Senhor Pedro Collor de Mello sobre as atividades
(noventa) dias, contado da publicação desta lei, as normas ·do Senhor Paulo César Cavalcante Farias, a fim de instruir
o proc_esso de Habeas Çorpus n\' 69.608-2-SP, impetrado pelo
necessárias à sua aplicação.
Senhor Edmundo Couto.
___
_
Art. 59 Esta Lei entra em vígor nã data de Sua -Publicação.
O expediente será enc~irihado à CPI, para que preSte
Art. 69 Revogam-se as disposiçõe_s e_m contrário.
as informações solicitadas. (Diversos n<:~ 4/92-CN)
o

- -

_.. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
Justificação
·inscritos.
Em conformidade com o -art. 175, III, e em respeito ao
_Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
disposto no art. 43, § 29 , I, da ConstituiÇão, piO Põe-se a uniforO SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
mização das tarifas públicas de água e energia el_étrica em
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
nNel nacional.
Srs. Senadores, doiS assuntos me trazem hoje à tribuna do
A unifiCação 12roposta visa -à-eiini_iriação ·ae-ãiSj)arid3des
Senado. Um diz respeito aos muitos telegramas que tenho
regionaís e a permitii a lhStituição de tarifa preferenCial favorerecebido, ce-ntenas de telegramas, de cartas, de fax, dando
cida exclusivamente a pequenos usuários, pessoa- física ou
apoio, através deste Senador que hoje exerce a Liderança
·
jurídica.
do Governo, com respeito a essa luta sem quartel que o PresiA proposta de simplificação, em estrita pertinéncia com
dente Fernando Collor tem enfrentado desde que assumiu
as normas constitucionais Citadas- col:npetência para instruo Governo.
ção de uma política tarifária igualitária entre re-giões ~ aléni
Sua Excelência luta contra os oligopólios, Os cartéis, o
de permitir uma clara definição_dos custos das divúsas atividacorporativismo. Mas, mesmo assim, Sr. Presidente, instalou-se
des produtivas, concorrerá, _certamente, para a materialização
no País essa crise que estamos vivendo, crise artificial, e isto
de princípio constitucional aa ordem económica enunciador
posso provar, ·porque o Governo do Presidente Fernando Code tratamento favorecido às empresas de pequeno porte (art.
llor, tem negociado exaustivamente para colocar o País dentro
170, IX).
dos interesses da coletividade financeirã ihtemacional. E, desCabe salientar que os mecanismos ora existentes de com~
de o início o Senado da Repdblica tem dado _apoio a essa
patibilização do consumo com as variações sazonais de produluta tenaz do Presidente Collor.
ção ficam preservados e estendidos, desta feita, a todo e qual~
Primeiramente, aprovamos os· juros atrasados, que o Mi~
quer consumidor na medida de sua capacidade, e não mais
- - f1istro Marcilio Marques Moreira CO!J.seguiu com tenacidade,
como forma de privilégio.
capacidade e competência, e o Senado da República chancelou
Mesmo uma possível elevação de tarifa a setores anterioro acordo referente ao atrasado da dívida.
mente privilegiados não deve ser entendida como _E_enalização
Veio o acordo com o Clube de Paris: o Governo do
em sentido económico~ vez que a atiVidade eiiipresarial em
Presidente Collor travou entendimentos com eles e os resulregime de mercado tem a propriedade de repassar seu& custos
tados foram também, de grande interesse para o País.
aos preços dos produtos_ finais. E, neste ponto, é bom insistir
Finalmente, dentro do bojo dessa crise·, que vivemos há
que a verdade dos p~eços deverá ser amplamente compensada
quase um mês, o Presidente da República, o Governo do
com os ganhos do Eráriá com a eliminação dos incentivos
_ Brasil ~s entidades internacionais, que são multo sensíveis
oneiosns.
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a qualquer coisa -que aconteç:a para-desestruturar um Governo,
seja em qualquer país do mundo, fizeram um acordo, através
do Embaixador Pedro Malan; sob o comando seguro do timoneiro do Ministro Marcílio Marques Moreira. Acoido que
demonstra a tranqüilidade e a confiança das entidades internacionais financeiras para com o Governo_do Presidente Fernando Collor.
Dentro dessa linha, Sr. Pr~sid~nte, -teinos o Çongresso
funcionando normalmentC:: o Congresso que fOí cOtlvocado
para aprovar projetas de importância fundamental para o desenvolvimento do País, sob o comando do Presidente do Congresso, Senador Mauro Be_nevides~ e do Presid~nté da Câmara
dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro, que são, cOincidentemente, parlamentares de oposição ao Presidente Fernando
Collor, mas oposição construtiva de "terra no pé", oposição
que vê, acima de tudo, o bem do nosso Pais a qUal, neste
instante, como Uder do Governo, presto minhas homenagens.
Assim sendo, Sr. Presidente, estamos hoje neste Senado
votando projetas de importância como o da lsõriomia Salarial,
além de outros sobre os quais V. EX• tem debatido com
os nossos Líderes.
Então, essa crise _artitlciaÜoi criãda pelos que-Hão aceitam
o Presidente Fernando Collor com_Q_UJ!l vencedor e, sim, como
um mito que tem que ser destruído. Como dou nome aos
bois, digo que o PT, além de alguns radicais, desde o início,
tentaram o impeaclunent do Presidente da República, comandados pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, não digo que no
Partido dos Trabalhadores não haja homens que respeito,
como o Senador_ Eduardo Suplicy 1 os deputados José Dirceu
e Aloizio Mercadante, além de outros cujos noqtes não me
lembro, mas a maioria não aceita a modernidade,_ as reformas
dos costumes políticos deste País, a competitividade, e tentam,
por to-dos os meios;- criar crises attifiC;-ãis para -prejudicarem
o bom andamento do Governo.
· · ··
c

Sr. Presidente, dentro dessa linha está o P_artido d3: maioria silenciosa, essa maioria que_ conversou com o Presidente
Fernando Collor na semavª passada,_ e resposta veio de imediato: a maioria apóia Q F_resid~nte_ da ~epública.
Escolhi uma d~~ cartas que chegaram ao Gabinete deste
Senador, onde um popular tenta, escrever um artigo num
dos jornais Sérios do nosso P~s. O Estado de S_._P.1lulo, o
que. até agora, não conseguiu. Vou ler alguns trechos da
carta e do artigo, os quais pcçb sejam transcrito_s_n_~__Anais
do Senado çla__República:
"São Paulo, 20 de junho de 1992.

Exm' Sr.
Senador Ney Maranhão
Senado Federal
Brasília -Distrito Federal
Senhor Senador,
Dirijo-me a V. Ex~, porque ve:Oho aCOmpanhando
seus pronuncianicntos dos últimos dias, todos apaziguadores, sensatos, destinados a tranqüilizar a Nação, a
assegurar a governabilidade tão seriame-nte-ameaç-ada
pelos incendiários da oposição, que ocupam· espaços
em certos órgãos da imprensa, na CPI etc., transformando a tribuna do Poder Legislativo em palanque
eleitoral, indiferentes às conseqüências desastrosas de
sua pregação iftcendiária.
·
O amor ao Brasil, às tradições democráticas, e
a integridade da família braSileira que vejo ameaçada,
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é o único ânimo que me impele a esta carta a V. Ex~,
pãra que não se sinta sozinho em sua cruzada pela
preservação da paz, das instituições democráticas e das
sagradas tradições brasileiras.
Desejo, Sr. Senador, que estils minhas poucas liri_Jlas, i~pr.egnadas de ardor patriota, sirvam de eStímulo ao batalhador, ao· sereno, a:o ponderado legislador _que é V. EX~ Saiba, Senador, V~- Ex~ e eu não
estamos sozinhos na luta sagrada de defesa das nossas
instituições; tão ·somente, não nos acovardamos_ com
o estardalhaço e a _gritafül dOS incendiários, bademeiros, desordeiros, derrotados nas urnas etc., que colo-cam em pânico toda Nação. Sejamos, V. Ex• e este
recruta da defesa das instituições brasileiras, o exeffiplo
de bravura que despertará os brasileiros autênticos,
todos sem ex_ceção, para mostrarmos que somos muitos, que não nos intimidamos com o rufar dos tambores
__ dos_ inimigos da Pátria.
Senador, estou expedindo, simultaneametne, para
V. Ex~ e para o jornal O Estado de S. Paulo o artigo
__ que eu gostaria de ver publicado por es-se-·seriísSirrto
órgão da imprensa brasileira e paulista. Caso V~ Er
julgue cabível divulgá-lo mesmo sem saber que o Estado
de S. Paulo irá publicá~lo ou não, bastaria que V. E:n:•
ao fazê-lo, dissesse que lia artigo a ser publicado pelo
O Estado.
Em tempo: somente mandarei o original do a_rtigo
para o Estado, ou para o comitê de imprensa do Senado,
por seu intermé-dio. V ale dizer 1 a liberação do artigo
está-em Sua·s mãos.
Finalizando, espero -um dia poder conhecê-lo pessoalmente em Brasília-, não sei quando, mas, certamente, 6 farei quando os ânimos serenarem e a voz
da-discórdia silenciar.
Sucesso,.Sr. Senador.
Saúde."
Há aqui alguns trechos de artigos d€. jornais, que passo
a ler:

"A opção errada inexoravelmente trocará, a urna
pela trincheira, e, com esta, virão a baioneta, o fuzil,
o Paredón, pelo qual passarão todos quantos se obstinaram na tarefa de implantação do sísmo institucional.
A tragédia brasileira poderá advir se os semeadores
do caos e do pânico não despertarem em tempo hábiL
E parece que não querem despertar. Insistem em renúncia,_ eni im~achment, licern;a presidencial, como
se o _chçfe da ~~ção e do EStado tivera sido atingido'
pela lama fétida que surgiu a sua_revelia. Montanheses,
Gerondinos e_ Jacobinos t~imam erp._pedir impeachment, renúncia, licença, e, o que é pior, sem qualquer
acusação formal."
Isso é uma carta do homem do povo, daqueles que fazem
parte da "maioria silenciosa", referida pelo Presidente da
República. Portanto, Sr. Presidente, peço a sua transcrição
nos Anais do Senado Federal.
O segundo assunto, Sr. Presidente, é fazer um comentário
a respeito _da capa da revista Veja. Ela traz a fotografia de
Lafaete Coutinho com um chapéu de couro com o seguinte
título: "Pistoleiro do Planalto: Presidente do Banco do Brasil
ameça empresários e políticos".
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Sr. Presidente, quero. neste instante, faz:er a defesa do
paraibano, deste homem que tem se conduzido na Presidência
do Banco .do Brasil com isenção, defendendo intransigentemente o Governo do Presidente Fernando Collor, levando
para os rincões deste Pafs, do Oiapoque ao Chuí, numa administração competente e transparente, este_ Banco, que é a
alavanca-mar do desenvolvimento da Nação brasileira. E essa
reviSta apenas errou. Ela quis, com essa conotação do chapéu
de couro, tentar desmoralizar o Presidente do Banco do Brasil.
Mas, neste instante, chamo a atenção da Casa. Esse chapéu
de couro, Sr. Presidente, representa para nós, do Nordeste,
a honestidade, a hombridade, a luta pela sobrevivência.
Neste Senado da República, tivemos um homem que foi
um grande jornalista, sempre prestamo-lhe homenagens, o
grande paraibano, Assis Chateaubriand, que foi Senador da
República, e Embaixador do Brasil na Inglaterra. Orgulhava-se ele de colocar um chapéu de couro do sertanejo. Esse
homem do Nordeste, que coloca esse chapéu de couro para
trabalhar na roça, nessas terras calcinadas pela seca, nas terras
que são, Sr. Presidente, muitas vezes, injustiçadas e esquecidas
pelos poderes públicos.
Mas Assis Chateaubriand, naquela época, encãrn-iiVã. a
luta, dizia Américo--de Almeida, do grande sanfoneiro Luiz
Gániaga-; a luta desses homens que não se quebram e nem
se envergam em defesa do Nordeste. Portanto, essa revista
quis humilhar, levar ao ridículo um homem, como o Presidente
d_o_ Banco do Brasil, mas ela apenas o engradeceu, porque
quem bota um chapéu de couro na cabeça é Cabra macho,
que não tem medo de assombração; é um cabra que defende
o Presidente Fernando Collor, é um cabra do Nordeste, de
quem muito me orgulho de ser amigo.
Portanto, o Sr. Diretor desta revista, desta vez, viu o
galo cantar, mas não sabe onde! Assis Chateaubriand, onde
estiver, estará aplaudindo um caboclo da sua Terra, da sua
Paraíba, porque, Sr. Presidente, o Presidente do Banco do
Brasil é um homem que merece o respeito da Nação brasileira,
é um homem que merece _o respeito do pequeno, médio e
grande empresário, porque está faZendo um grande trabalho
para a Nação brasieiia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
- O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo promete fechar hoje a proposta de reforma fiscal e
tributária, mas já surgein as primeirãs-reações concretas, dentro do próprio Ministério, contra ãspectos nociVos evidentes
em sua formulação. A televisão e os noticiários das-eri:li~soras
de rádio já nos trazem, agora- e amanhã,_certam~~!~,os
joniãi"S ~diários refletirão--essa- opinião - protestoS nas áreas
da Previdência, da Educação e da Saúde, na tentativa de
que o MiniStro da Ecqnomia promova -alterações do texto
original, antes mesmo de encaminhá-lo à consideração do
Senhor Presidente da República.
Na verdade, confirmam-se as suspeitas e os teni.ores que
expressei no último dia 3, do corrente mês de julho, quando,
em pronunciamento nesta tribuna, denunciei que a propalada
Refonna Fiscal nada mais seria do que um novo e injustificado
aumento da carga tributária, já difíCil de suportar, atirada
aos ombros dos cidadãos brasileiros.

__ Disse, ainda, que as informações levavam à conclusão
de que os parcos e valiosos recursos hoje alJ_feridos pelos
estados_e municípios seriam carr~dps para a ÜniãO, enriquecendo o Tesouro Nacional, ao custo _de tornar ainda mais
pobres as estruturas estaduais e municipais.
Nem bem terminava a semana e a Associãçãõ Brasilei.Ia
dos Secretários e Dirigentes das Finanças dos Municípios das
Capitais, com a habitual sensibilidade e o espírito público
de sempre, enviou-me correspondência expliCítando aquela
situação perigosa, documento cujo teor passo a: ler, na íntegra,para conhecimento da Casa e de todo o País:
·"OFÍCIO ABRASF n' 051/92
São Paulo, 8 de julho de 1992
Sr. Senador:
_ _ -Apresentamos em anexo, documento que_~xpress·a
-..a posição dos Secretários de Finanças das Capitais em
. relação à Reforma Fiscal pretendida pelo Governo Federal.
Esta reforma representa um retrocesso em relação
à conquista que os municípios brasileiros obtiveram
na ConstitUIÇão de 1988.
Dos 4 (quatro) impostos pertencentes aos Municípios, seriam eliminados 3 (três) (Imposto sobre Serviços~ ISS, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis -ITBI, Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis - IVVC) e permanece apenas 1 (um) que é
o Imposto Predial e Territor1ál Urbano...:_ IPTU.
Importante destacar que isto representaria uma
_perda aos municípios brasileiros de US$2,2 bilhões que
equiValem hoje cerca da metade de sua receita própria.
Representaria anular todo o esforço bem sucedido
pelas Prefeituras de emancipação crescente do Gover-no Federal, especialmente nestes anm; de grave crise
onde caem as receitas de transferências (ICMS e FPM).
Seria um golpe pe~ado sobre a principãl receita própria
dos Municípios que é o ISS, qual representa 40%
da mesma e -que não terá compensação no IVA (Imposto sobre o Valor Adicionado), conforme já demonstramos em estudos detalhados.
Seria ampliada ainda mais a forte regressividade
do Sistema Tributário, pois são eliminados 3 (três) importantes impostos sobre o património (Causa mortis,
ITBI.e Grandes FOJ;tunas) e cresce a tributação indireta
que é regressiva através do IV A.
Estamos cansados de ver propostas mirabolantes
para tirar o País da crise. Esta é mais uma,_ que não
dará em nada. Se o GovernO Federãl necesSita resolver
sua-crise fiscal, que o faÇa reduzifido seus enormes
custos, sem sacrificar airida mais as parCas receitas -dos
Estados e Municípios e; tendo Coiiipeténda para Administrar suas receitas, o que é seu Principal problema.
A retomada do desenvolvimento precede a Reforma Fis.cal e não o contrário, pois qualquer ampliação
da carga tributária, como pretende esta proposta, numa
situação de grave crise é inviável politicamente e desastrosa socialmente.
Certos de podermos contar com a habitual atenção
de V. E r, servimo-nos d.o ensejo para reiterar os protestos de consideração e cortesia.
Amir A_n_tôn_io Khair, Presidente.':

o
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A seguir, a Associação BraSileira de Secretários e de
Dirigentes das Finanças -dos 'Marücípiós e ôas- Capit3.iS, apresenta uma avaliação mais detalhada da reforma tributária do
Governo Federal.
Diz a Associação:
"A Reforma tributária pretendida pelo Governo
Federal visa ampliar os recursos da União, em detriw
menta dos Estados e Municípios.
A participação do bolo tributário evoluiu da se·
guinte forma:

Uni!io
Estados

Municípios

1988

1989

1990

1991

63%
26%
11%

59%
29%
12%

56%

54%
29%
17%

28%
16%

Assim, após a Constituição de 1988, a Un_ião perdeu 4% de participação, em 1989, passando de 63%
para 59%. Posteriormente, em conseqüência de sua
má gestão fiscal, perdeu mais de 5%, PãsSan'áo de 59%
para 54%.
·- - Em contrapartida, os Municípios ampliaram pós-Constituinte_- Sua participação, passando de 12%
para 17%, fruto d_e eficieilte gestão fiscal e financeira,
cobrando impostos sobre a propriedade (IPTU, lTBI
e Taxas), além da melhor gestão do ISS, via combate
à sonegação.
·
Agora, o Governo Federal pret~nde retomar sua
participação aos níveis ant~riores à Const!tui9~9 de
!988, ou seja, 63%."
O Sr. Ney Maranh~.o- Permite-me V. Ex~ um aparte'?
O SR. NABOR JÚNIOR- Concedo um apárte ao nobre
Senador _Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão- Senador Nabor Júnior, V. Ex'
traz na tarde de hoje assunto que considero, e o Governo
também, de maior importância pata o desenvplvimento do
País. Aliás, coinCidentemente, estive hoje cófu Sua ~Xtelência
o Presidente da Re-p\íbl~.::;a, com a minha Bancada, -prestando
solidariedade a Sua ExceJência_ nos episódios dessa crise aftificial por que passa e·, na conversa que maritiveffios, tratamos
do ajuste fiscal. CoriCorao· quando V. Ex~ chama·a atenção
para esse ajuste_ fis~l. Como Líder -em éX.Crcício q.o- Governo
- se necessáriO, não falarei como Líder do PRN nem como
Líder do Governo- batalharçi como V. E"X' ,-JuntOãó senado
e ao Congresso para que esse ajuste fiscal, Seriador, permita
que todos possam pagar os irilpostós. Hoje mesmo, fcií divulgada, se não me engano, no Jornal de Brasília, Uma pesquisa
feita pela Seni envolvendo_!~ mil micro, médios e pequenos
empresários. A pesquisa, Senador NabO r Jú~i_or, diz que 81%
têm dificuldades em pagar seus impostos. A Ministra Zélia,
o Ministro Marcílio, o Sr. Welisch, principalmente a Ministra
Zélia, têm declarações que demonstram que 75% de habitantes do E~tado de .Sã_Q ~aul_o .não pagam seus impostos,
o que equivale, a quase duas vézes o oi-ç3In_ento d"a União.
Quando falei, naqUela-entrevista; como· força· de expressão, ·
sobr~ s_pnegação, o Seiiã.do compreendeu onde eu queria chegar. Eu pretendia de.monstrar que a socie-dade está exigindo
ão com respeito a essa questão de impostos. E disso, nós,
aqui do Congresso, não vamos abrir mão. Acho, inclusive,
que a mensagem do Governxr que venÍ para o Congresso não
está perfeita. Temos que melhorá-la, temos que emendá-la.
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Nós, que somos representantes do povo, temos o sexto sentido. V. EX':, ·que foi Governador e que conhece o_s problemas
do_ seu _Estado, sabe que este assunto é muito sério. Está
nas mãoS do CongreSso fazermos uma lei, SenadOr, para que
todos paguem seus impostos. congratulo-me com V. Ex~ por
esse~-oportuno prdnunciamento, alertando para as falhas que
existem nessa lei, para que as consertemos. Tenho certeza
absoluta de qué, todos pagando, vamos dobrar o Orçamento,
para que os Estados, os Municípios! o Governo Federal, tenham verba suficiente para melhorar os setoi'es·-importantes
para ·a população brasileira. Solidarizo-me cóm V. Ex~
O SR. NABOR JÚNIOR- Obrigado a V. Ex• pelo oportuno aparte, que corrobora o ponto de vista que estou expendenQp neste momento.
Precisamos ajustar melhor a máquina arrecadadora do
Governo Federal,_ a exemplo do que fizeram os municípios
e os estados. Eles conseguiram melhOrar suas· ·estruturas e
aumentaram substancialmente as receit'!-$ dos__ últimos anos,
enquanto a da União caía.
Agora, imagine V. Ex~, essa sonegação, que representa
duas vezes o que se arrecada no País...
__ _ _ _
O Sr. Ney Maranhão- Não, só no Estâ.do de São Pa~lo,
Senador.
· O SR. NABO R JÚNIOR- Exatamente. Muito obrigado
pelo adenda que V. EX" acaba de conceder. Se a sonegação
fis~l representa duas vezes a arrecadãção de impostos federais
só no EstadO 'de São Paulo e - como v:_ Ex•, rio ·seu aparte,
disse....:... se a:s pequenas, médias e micro· effij:ri··esas eStão tendo
grandes dificuldades em pagar seus impostos, imagine V. Ex•
se·esse projeto for aprovado aqui, no Congresso NaciOnal,
e aumentar rilais a carga tributária!
O Sr. Ney Maranhão- Não podemos aceitar isso, Senador.
O SR. NABOR JÚNIOR -Se a carga tributária efetivamente aumentar, a evasão fiscal também vai ·ser maior.
- OSr. Ney Maranhão -Correto.
o

o

O SR. NABOR JÚNIOR - Essa é a avaliação que fazemos. Então, é preciso discutir bem isso, c9m os representantes
dos Estados e dos Municípios, com os Líderes das diversas
entidades patronais e dos sindicatQs; ausc_ultar os diversos
segmentos da nossa sociedade. É preciso eviiar Que" seja editada mais uma reforma fiscal incapaz de atingir seus reais objetivos, sacrificando ainda mais os que vêm pagando impostos,
enqu_~~to ::_tqueles que não pagam continuam sonegando.
O Sr. Ney Maranhão - V. Ex~ tem razão_- O Sr. Gerson C_!i~ata- Permite-nie V. Ex• um aparte'?
O SR. NABOR JÚNIOR- TemV. Ex• o aparte, ilustre
Senador Gerson Camata._
-o Sr. Gerson Camata- Senador Nabor Júnior, entre
os aSsuntos que se debatem aqui neste Plenário alguns são
d~ -~-nteresse dos partidos, outros são do interess_e do Governo,
outros, ainda, são do interesse _do ~N:ordeste, do Sul, do do
C~ntro-Oeste, do Suc?este. Mas há alguns assuntos que são
de interesse do Brasil. E esse que V. Ex~ debate hoje é de
interesse do Brasil. Ele situa-se acima de todas as disputas
regionais, estaduais, políticas; está aciina do próprio Governo.
Acredito, ilustre Senador, que o modelo fiscal_ brasileiro já
está esgolado. Esse não tem mais conserto, não tem mais
jeito; está de_smoralizado, está esgotado. Com a mensagem
que está para chegar do Governo, o Congresso_ Nacional tem
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que encontrar um modelo tributário que possa fazer com que
-pela justiça que ele representa - mais brasileiros participem do pagamento, mas também do bolo de riqueza que
esse pagamento de tributos vai gerar. O estudo essencial do
Congresso Nacional, no meu entender, de"ve ser esse. Entendo
que administrar a nossa casa, a nossa fami1ia; n8.o é_diferente
de adminístrar um País, um Estado ou um Município. O grande problema, hoje, no Brasil, é que a Uni3o gasta mais do
que arrecada. Enquanto a União gastar mais do que arrecadar,
estaremos cobrando o imposto mais injusto e mais desumano,
que consiste em retirar vinte por cento ao mês do salário
do trabalhador brasileiro. Quer dizer, todo mês, além de todos
os tributos que paga, o trabalhador é obrigado a pagar mais
vinte por cento de inflação. Ou seja, O salário dele fica vfnte
por cento menor todos os meses. Enquanto não fiZe-tl:fiõS -um
modelo tributáriO que- possã fazer com q-ue a Uniã_o tenha
saldos para repor o seu caixa, não vamos conseguir acabar
com esse imposto desumano e cruel, que é a inflação brasileira.
Um país que não tem uma moeda digna, uma moeda que
valha, está vilipendiando o trabalho dos seus filhos, que é
a sua própria dignidade. Vale dizer, quem não tem moeda
não tem nem dignidade. O essencial ê buscar-se ·um -modelo
tributário que posSa peimitir à União a prática de uma política
monetária, de uma política fazendária, que provcrque saldos
capazes de produzir essa política de reduzir esse processo
inflacionário. Entretanto, temos que cobrar da União_t_ambém
pelo outro lado. Temos que limitar os gastos da União, os
seus esbanjamentos, os vazamentos desnecessários dos seus
recursos. Temos, portanto, duas opções: arrecadar_ mais ou
gastar menos._Mas podemos agir pelos dois lados: vamos propiciar à União a oportunidade de arrecadar um pouco mais,
através de um novo modelo; mas também vamos obrigar a
União a economizar, a fiát> esbanjar, a melhorar a produtividade dos recursos que aplica, para que possa praticar, dando
o exemplo, por meio dessa política monetária necessária para
a redução do processo inflacionário. Através desS.eS dóis aspectos- quer dizer, obrigando a União a gaStãr-menose, também, dando-lhe a oportunidade para que possa arrecadar mais
- vamos encontrar um caminho que possibilite atingirmoS
o grande escopo disso tudo, que é reduzir esse processo que
a população bt:asileira enfi"Cnta -desde que me entendo como
gente, sempre com a promessa de que vai ser reduzida, de
que vai ser estancada, o que nunca acontece._ Devemos ter
um outro cuidado, e lembro-me, ao falar disso, de uma fra,se
pronunciada pelo ex-Presidente Ronald Reagan, dos Estados
Unidos, ex-ator de cinema, com uma formação mais artística
do que cultural - não foi um grande economista, mas com
dez anos de prática, como Presidente -.dos Es.tadps_ Unidos,
cunhou uma frase sobre a reforma tributária muitQ imeressante - , que disse o seguinte: "Todo imposto cria Sua despesa". Então, se não se tomar_cuidado com isso, não adianta
aumentar a arrecadação da Uniã_o, se, por outro lado, va.i.:.se
aumentar a despesa da União em cima do novo jffiposto,
em cima do aumento da carga tributária que vai se colocar
sobre a população, ou da sua melhor distribuição. O caminho
a tomar não interessa ao Governo. A meu ver, interessa ao
Brasil e, interessando ao Brasil, interessa, como V. Er enfoca
aí, a todos os partidos políticos. Temos que buscar caminhos
para que a União possa praticar política monetária e, assim,
acabe com esse imposto, que é o mais cruel de todos, que
é tomar de vinte a vinte e dois por cento ao mês daqueles
que trabalham sob a forma de imposto indireto, que é a inflação. V. Ex~ faz, também, uma outra boa colocação, de que
se poderia otimizar a máquina arie"Cadadora. Acredito, no

entanto, que é um defeito estrutu_ral.-Esse-·sistema, esse modelo tributário esgotou, cansou. Yê-se isso até nas declarações,
há poucos dias, de industriais, de pessoas. dizendo que não
tinham mais condições de_ pagar tantos tributos e uma carga
tributária tão elevada. Com este debate, V. Ex~ propicia que
o Congresso se deb!uce sobre esse assunto tão importante
e, i_n~lusive, ~placa aspectos qu_e devem l)lerçcer uma análise _
mais profunda de todos nós na apreciação dessa mensagem
anunciada, que está por chegar à Casa. Muito obrigado a
V. Ex•
O SR. NABOR JÚNIOR c-::- Sou eu queagradeçn a V.
Ex~

Dãrtdo prossegú.imetito, Sr. Presidente, à leitura do docu..:c
mente da Associação Brasileira· de SecretáriâS e Dirigentes
das Finanças dos Municípios e das Capitais:
"Sob o pretexto da simplificação, extinguem os
três impostoS sobre o patrimóriio (ITBI, CauSa Mortis,
Grarides Fortunas).
O Brasil quase não tributa o património e assim
se agrava mais ainda a regressividade do sistema tributário, fazendo com que quem tem menos acabe pagando mais.
A incorporação do ISS ao ICMS e IPI, para formar
o IVA, retirará o ISS dos Municípios (o ISS constitui
a principal receita dos tributos próprios dos Municípios).
A não-tributação do ISS, junto com o IVA, nas
prestações de. serviços_ entre__ empre_sas-, faz com que
se perca 75% do valor hoje a_rrecadado do ISS.
O Governo Federal não tem- nerihum estudo de
quantificação de sua proposta, o que evidencia seu empirismO e a falta de seriedade da mesma.
Não ficam claros os critériâS de rateio entre União,
Estados e Municípios, --o- que vai gerar sérios atritos
entre as esferas de governo, inviabilizando politicamente a proposta.
O Governo Federal pretende ampliar a carga tributária além dos atuais 24% do PIB. Isto é inviável em
situação de crise, acirrandO disputa entre- capit8I e
trabalho, com evidentes desdobramentos de- arrocho
-·--. sal3!"Íf!l_ e desemPrego. ·~· -·
-- O Imposto sobre o Património Líquido das empresas, embora justo, deve ser visto com cuidado pois
pode impor sacrifícios às pequenas e_mp_resas que estão
sofrend~_com a crise. pois mesmo cOin prejuízo teriam
que· pagar· o impOsto.
· -- -~ ·..

a

NOSSA PROPOSTA
O problema fiscal do setor público só se resolve
com:
a) - retomada do desenvolvimento económico,
pois hoje esses recursos representam US$96 bilhões,
que correspondem a 24% do PIB de 1991, que' foi
de US$400 bilhões. Caso nosso PIB fosse maior, com
a mesma carga tributária de 24%, teríamos maiores
recursos para-o·setor público. A retomada do desenvolvimento -reduz a inadimplência, pois as empresas passam a ficar viáveiS e retomam o pagamento dos tributos;
b) ~manutenção da carga tributária em 24% do
PIB, nível este histórico em nosso País é compatível
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pague mais, invertendo a situação de alta regressividade do nosso sistema;
h) - redirecionamento dos recUi-sos Públicos para
a área social, eliminando s_ubsídios_ e incentivos fi~cais
ao setor_ prlvado.
Amir Antônio Khair, Presidente.''

com nossa renda per capita quando confrontado com
outros países de renda semelhante;
c) -redução Qa política de juros-áltoS que enca~ rece a dívida mobiliária Pública, que hoje repercute

em pesadíssimos e-ncargos financeiros. Essa política,
conduzida pelo BC, vem segurando a retomada do desenvolvimento e constitui em instrumento de que o
Goyerno se utiliza para tentar manter a iilflaçãó no
alto patamar em que se encontra;
d) -gestão tributária e fiscal competente, ou se-

ja, ampliação da fiscalizaç_ão, ntoâernfzando~a e Simplificação de rotinas e procedimentos em benef{cio do
contribuinte;
e) -redução do custo da máquina pública, atf.ã-vés da simplificação de rotinas, redução de exigências
burocrátiCas, gestão comp-etente e séria das compras,
estoques, obras e prestação de serviços.
O pagamento pon:tual dos compromissos permite
maior concorrência entre as_el]lpresas que servem ao
setor público, c9m conseqüente redução de custos.
Descentralização da ação d9 Govel1:J.9~ a nível municipal, onde o controle social é maior e a e~ecução
de obras e serviços muito mais barata; -_ _
O - treinamento e aprimOramento do ·servidor
público, além de plano de cargos e salário$ .QebatiÇ-.o~
com a sociedade, para permitir uma nova mentálidade
e motivação no trabalho público;
g) -ampliação da progressividade do sistema tributário e tarifãi:IO, fazendo com que quem tem mais

Sr. Presidente, a Associação _Brasileira dos Secretários
e Dirigentes de Finariças dos Municípios das Capit3is apresenta duas tabelas: a primeira demonstra uma perda em tOmo
de US$2,200 bilhões, na arrecad'!ção dos Municípios, caso
seja aprovado esse projeto do chamado ajuste fiscal; e a outra
espelha, na arrecadação municipal de 1991, o peso dos impostos extintos no prOjeto de reforma tributária e execução fiscal.
Ao final deste discurso. anexarei cópia do levantamento citado.
o que se impõe, deStarte,--é- deriUriCiãr ·o açod_amento
evidenciado pelos autores da proposta, que não mostram preocupações reais com seus graves reflexos no dia-a-dia de cada
cidadão e na capacidade, de Estados e Municípios,' de prestar
a seus habitantes os serviços elementares e indispensáveis por
eles exigidos.
__
· O congresso Nacional será chamado, constifucionãlmen-te, a ópinat e decidir Sábi'e a Reforma: Fiscal pretehdida pelo
Governo. E, desde já, fiquemOs alerta quanto -a seUS aspectos
negativos__:_ pois seria ÍhadimíS-sfVel que, depOis de sobreviver
aos te_cnocratas dô períõ'âo arbitrário, a Nação viesse a sucumbrir aos pretensos modernizadores incOnseqüenteS e alheios
às aspirações da sociedade brasileira.
Muito obrigado. (Mui(o bem!)

DOClJMJWTO A QUE SE REFERE O SR NABO R J0NIOR EM SEU DISCURSO:
Arrecadação Municipal cm 1991
dos Imposto& atintas
No Projeto de Reforma Tributária
do E&cutivo Federal
Em USS milhOCa mtdioa

MunicfpiOI
Tota\fc
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Brasnia
Curltlba
Porto Alegre
Salvador
Recife
Forlaleza
Goianla
Vitória

Delem
Campo Grande
Nmal
Florlanópolis
São Lurs
Aracaju
Cuiabá
João Pessoa
Teresina
Porto Veltlo
Rio Branco
Grupo de Capital
Demais Munic./e-

lmpOSIOS

Distr.

Extlotos

Rel~tiva

A=C+D+E
2,200,000

B

c

- 1()0,0%

1.720,000

620,588
334,941
74,989
63,197
61,509
59,473
45,425
38.!>%
28,584
24,538
21,789
13,242
13,106
10,466
9,256
9,221

8,379
6,868
5,937
5,700
3,653
1,880
1,461,738
738,262

5899

28,2%
15,2%
3,4%

2,9%
2,8%
2,7%
2,1%

. - 1,8%
1,3%
1,1%
1,0%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0~%

0.2%
0,1%
66,4%
33,6%

ISS

ITBI

IVYC

D

E
200,000

280,000

522~24

55,629

275,831
57,513
39,433
47,546
44,256
35,167

31,999
12,165
17;1.79
9,507
1!,335
6,541
3,693
3,680
5,021
1,121
1,301
2,113
1,711
1;742
681
1,449
864
_1,264

30,m
21,224
16,766

18,321
10,051
9,489
5,728

7,380
7,131
6,117
5,119
3,923
4,021
2,693
1,544
1,172,548
547,452

760
374
89

170,917
109,083

capitais- arm:adaçao cf'etiva (Secretnria Municipal de Finaoças-ABRASF)
Demais Municípios- projetada coaf. pc:10 no total arrecadado cm 1988 (DTN)

-- 42,635
27,111
5,31!
6,484
4,457
3,882
3,717
.,.,331
3,680
2,751
--1,747
1,890
lr'504

3,026.
!34
1,409
813
885
750
919
586
247
1!8,273
81,727
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Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a Cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senador Júlio Campos. -

Concedo a

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Proimnda·o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, hoje, toda a ímprensa nacional comenta a posição
do Brasil com relação à taxação, pelo Mercado Comum Europeu, para a exportação da soja.
O -documento divulgado por todos os jornais de circulação
do nosso País diz:
"O Governo brasileiro, em documento assinado_
pelos Ministros das Relações Exteriores, Celso Lafer,
e da Agricultura, Antônio Cabrera, fará amanhã um
protesto formal junto à Comunidade Européia (CE)
e ao Acordo Geral da Tarifa e Comércio (Gatt) contra
a autorização dada pela entidade, com base no art.
XXVIII, para que a CE possa aplicar taxas protencionistas às importações de farelo de soja em grão.
A autorização dada pelo Gatt no dia 19 do mês
passado só na última quinta-feira chegou ao conhecimento do Governo, atráves da Associação Brasileira
das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove). Ontem,
reuniram-se, no Itarnaraty, representantes da indústria
e dos MiniStérios das Relações Exteriores, da Agricultura e da Economia, decidindo-se pelo protesto escrito, que será enviado ao presidente da CE, Jacques
Delors, ao comissionário para Assuntos Agrícolas da
Comunidade, Ray MacSharry e ao gerente do Gatt,
Arthur Dunkel. Ontem as autoridades brasileiras mantiveram contato com o embaixador da CE em Brasília,
Ian Boag, para debater a questão."
Srs. Senadores, nessa reunião, realizada ontem no Itamaraty, concluiu-se que essa medida tomada pela CE é desastrosa
para a economia nacional. A C~ decidiu util_iza_r-se da_Ytiliz_ação dada pelo GATI para impor uma taxa de importação
de 10% às aquisições-de farelo e grãos, como faz com o óleo,
mercado esse que tem o BraSil como um dos grandes fornecedores, inviabilizan-do as nossas exportações.
O Brasil deverá exportar neste ano de 1992 cerca de
US$2,7 bilhões de soja e derivados, sendo US$1,6 bilhão de
farelo, US$840 milhões em grãos e US$300 milhões em óleos.
Na CE, o País não Coloca nenhuma gota de .óleo, devido
exatamente à taxação de lQ%. Já no caso do farelo e do
grão, até hoje isentOs, a Comunidade é responsável pela compra de 50 e 92% das vendas externas brasileiras daqueles
produtos.
Ainda nessa reunião de ontem, Sr. Presidente, foi lembrado que a soja e seus derivados são os principais itenS- da
pauta de exportação do PaJs e represe,ntani cerca de 10%
da receita externa brasileira. No ano passado, tivemos um
faturamento de US$2,03 bilhão, sendo que US$1 ,369 bilhões
foram de farelos, US$445 milhões em grãos e US$213 milhões
em soja.
De todos os_ países exportadores de soja e seus derivados,
o Brasil é o mais vulnerável a qualquer taxação imposta pela
CE, de acordo com um dos participantes da reunião. Primeiro,
pelo peso que o complexo da soja tem na pauta das exportações brasileiras; segundo, porque, enquanto os Estados Uni-
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dQs._e_a_Argentina- nação vizinha- têm formas de compensação em outros produtos agropecuários que também exportam para a Comunidade Européia, os componentes do complexo da soja são os_ únicos produtos' agrícolas com peso expor~dos pelo Brasil para a Europa: A compensação com outros
produtos é uma medida prevista no art. 38 do Gatt. Os Estados
Unidos e a Argentina têm como fazê-lo também, já que exportam milho, carne, trigo e outros produtos agropecuários para
·
o Mercado Comum Europeu.
Ainda de acordo_com as normas do GATT, o Brasil
tem prioridade na tomada de medidas contra a autorização
da entidade para que o Mercado Comum Europeu taxe as
importações de farelo de soja e soja em grão, porque será
b principal prejudicado.
Nesta oportunidade, falo na qualidade de representante
de um Estado-- -no caSo, o Mato Grosso - , que é o terceiro
maior produtor de soja do País e um dos grandes_ exportadores,
pois a soja do cerrado matogrossense tem uma qualidade excepcional, uma produtividade de óleo acima da média nacional
devido ao clima, à alta potenciãlidade do período que o sol
atinge aquela cultura. O Rio- Grande do Sul, por exemplo,
produz cerca de 30 sacos de soja por hectare e o nosso Mato
Grosso - quando digo nosso, refiro-me ao Mato Giosso e
ao Mato Grosso do Sul -chega a produzir de 45 a 50 sacas
de soja por hectare. Essa medida tomada pelo Mercado Comum Europeu, portanto, vem prejudicando sensivelmente o
Brasil, sobretudo o Estado do Mato Grosso.
Neste ano, num esforço sui generis, com o apoio do Gove~q_Federal, com a atuação_ brilhante e co_mpetente cJo MiniStrO da Agricultura, Dr. Antôriiõ- Cabrera, e com o apoio
imprescindível da área económica, tão bem comandada, neste
momento, pelo Ministro Marcílio Marques Moreira, Mato
Grosso_ deverá atingir dentro das 5 milhões e 100 mil toneladas
de grãos produzidos no país, 3 milhões de toneladas do produto da soja. Isso, na sua grande maioria, mais de dois terços
-são- produtos que estão sendo exportados para o Mercado
Comum Europeu, e a preços condignos, a preços bons, o
que está recuperando a economia matogrossense, a economia
dos sojicultores e, em especial, a economia do Centro-Oeste.
E_ nesta oportunidade vejo com tristeza que as nações
do Primeiro Mundo, que as nações européias, qUe dizem que
gostariam que os demais países crescessem e progredissem,
começam a tomar medidas, freando a possibilidade de o Brasil
ocupar o ·espaço que lhe é devido na exportação de soja para
aquele mercado.
O próprio Governo americano, atraVés do Presidente
George Bush, incentivou a· nós, brasileiros, a fazérmos uma
aliança com a Argentina, Uruguai e Paraguaie formarmos
o Mercosul. Inclusive, recebemos, nos últimos dias, naquela
reunião realizada em Bariloche com a presença do PreSidente
Collor, a adesão do Governo boliviano, que deverá se incorporar também ao Mercosul, e,Iogo em seguida, a do Governo
chileno. Diante disso, ficamos tristes ao vermos o que o Mercado Comum Europeu faz com os produtos brasileiros.
Nesta_oportunidade, então, lamento porfundamente essa
atitude dos integrantes da Comunidade Européia e do GATI,
o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O Brasil e os demais
países qué-integcini e que irão integrar o Merccisul têm realM
mente que protestar contra mais essa disciiminação que esses
países fazem ein relação à exportação da soja. Essa medida,
embora tomada lá na Europa, não sei se em Paris ou em
Bruxelas, onde for, vem prejudicar em muito a ecõnomia
de nosso Estado.
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Por isso~ eU gostaria de dar a minha solidari~dade aos
Ministros Celso Lafer e Antônio Cabre_ra, respectivãmente,
Ministros das Relações Exteriores e da Agricultura, pela atitu-de corajosa e vigilante em oficializar o prátestõ dá Nação
brasileira contra mais --esse p-rejuízo que o Mercado Comum
Europeu quer impor ao nosso País. Muito obrigado.
Durante o discUrso do Sr.- Júlio Campos, o Sr.
Magno Bacelar deixa a cadeira da Presidencia, que é
ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3~ Seàetário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador-Esperidião Ainin,-pãra uma
breve comunicação.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. P.ara breve
comunicação. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, minha comunicação será brevíss~ma, e eu a-raço hoje ·para que
o assunto a que vou me reportar não fique absoluta e inteirã~mente desatualiza.do.
_
_.
Fui surpreendido pela leitura da edição do JOrnal doBra~
sil de ontem, que, na págiria 3 ·do -"Caderno A", Publica
matéria intitulada "Amizade Incómoda", que coiitém _o seguinte paragrafo:
"Para o Senador Eduardo Suplicy, desde o início·
da CPI sobr~ .as relaçõ~s de PC com o p·alácio do Pla-__
nalto, Maluf já esperava ser envolVidO -Com O_empfesário alagoano. Pensando nisso, ele fez com que o Senador Esperidíão Amín (PDS - S.C) abrisse mãode um
lugar na CPI e indicasse um parlamentar de OpOsição,
o Senador José Paulo Biso! (PSB - RS), afirma Suplicy...
Desejo dizer, Sr.Presidente, Srs. Senadores, _gue deploro
não vislumbrar aqui, no Plenário. o Senador Eduardo Suplicy.
Tenho pautado a minha--ação por absoluto respeito- aos meus
companheiros e pela lealdade no trato de__qualquer questão
que se refira a um par meu. Por is_so_, enderecei ontem mesmo
ao Senador Eduardo Suplicy - foi entregue a uma assess-ora
sua - um bilhete manuscrito que está va_zado nos s~guintes
termos:
"Senador S_uplicy: ''Pretendo refutar, publicamente, a declaração anexa, por duas razões:_
, _
a) não é verdade que o Sr, Paulo Maluf tenha
"feito" com que eu abrisse mão da vaga tfa CPI~
b) o Senador BisoI não foi indic<!çlo parª_ integrar
a CPI por ser "oposição" e nela como tal não se comporta. Foi indicado por sua indiscut.ida_ competência,
e sua atuação vem confinm;mdosua independência
(além da competência). Atenciosamente, Esperidião
Amin."
Igualmente, enderecei ão Senador José _Paulo Bisql,_ para
conhecimento, através de cartão~ c6pia da matéria -do JOrnal
do Brasil e do bilhete que enderecei ao Senador Eduardo
Suplicy. E, para que a matéria não fique absolutaro_entedesatualizada, venho tomar o tempo-de meus companheiros, porque - repito o que disse no bilhete --isso não é verdade.
Não é verdade que alguém, quem quer que seja, tenha me
feito fazer o que fiz; assim como-ningUérri vai me levar a
desfazer o que fiz.
Considero que a declaração, se verídica, ou seja~ se,
nos seus exatos termos, foi de autOria do Senador Eduardo
Suplicy, foi uma impropriedade e uma indelicadeza. Também
não considero juSta a colocação no que toca ao desempenho
e à qualificação do Senador José Paulo Bisol.

Quarta-feira 15 5901

Paro por aqui, porque não vejo o Senador Eduardo Suplicy presente. Cert_amente, se S. Ex~ aqui estivesse, eu me estenderia um pouco mais. Mas não posso silenciar e deixar o
- esciift?:; ou melhor. o citado pelo não dito.
"Era es_sa a-cOmUnicação, Sr. Presidente, que, como Líder
do PDS e como Senador, sentia-me e sinto-me ·no dever de
fa:Zer.
:
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ESPERIDIÃO AMIN EM SEU PRONUNCIAMENTO:
AMIZADE INCÓMODA
Campanha lembrará que Maluf e PC
-- ----são velhos conhecidos
São Paulo_- Apesar de sua ausência no debate da Rede
Bandeirantes, hoje às 22h, entre os candidatos a prefeito de
São Paulo, o presidente do PDS, Paulo Maluf (líder nas pesquisas com 40% de intenções de voto), será o alvo preferido
da~_críticas dos adversáriOs do PT, senador Eduardo Suplicy,
e do PMDB, Aloysio N_unes Ferreira. Os_doíS vàó se! fixar
na amizade qtie há oito anos une Maluf ao empresário Paulo
César Farias, O PC, ex.-.tesóureiro _da campanha do presidente
Fernando Collor e cabo eleitoral do próprio Maluf, na campanha presidencial de 1984, e na campanha estadual de 1990.
Uma série de recOrteS de jornais e fotografias publicadas
pela imprensa alagoana, divulgadas pelo PMDB, nas quais
Maluf aparece ao lado de PC, serão mostradas por Aloysio
durante o programa. As reportagens relatam uma série de
encontros políticos pro"rtlõVldos por ele, em Maceió, com o
objetivo de arrecadar dinheiro para a campanha de aliados
do presidente Collor, como Maluf. O presidente do Banco
do Brasil, Lafaiete Coutinho, também deverá ser citã.do no
debate. Amigo -de PC, Lafaiete foi_ um dos caixas de Méiluf
no Nordeste, em 1984.
Para o senador Eduardo Suplicy, desde o inféío da CP!
sobre as relações de PC com o Palácio do Planalto, Maluf
já esjiéf8.va ser envolvido com_o empresário ialagoano. "Penstinodo nisSo, ele fez com _que o Sena4f:!r_Espiridião Amin (PDSSC) abrisse mão de um lugar na CP! e indicasse um parlamentar
da oposição, o senador José Pau/p Biso/ (PSB- RS)", afirma

Suplicy. Logo que apareceram as primeiras notícias sobre sua
amizade com PC, Maluf criou a indicação de Bisol como á,_Iibi.
O candidato do PDS confirma conhecer PC, mas nega ser
o autor do apelido de Paulo César Farias, como aftrDl.am
seus adversários.
Os candidatos Fábio Feldman, do PSDB. José Maria Eymael, do PDC, e Walmor Bolan, do PRN, também participarão do debate da Bandeirantes..
Senador Suplícy
Pretendo refutar- publicamente- a declaração anexa.
Por duas razões:
.
.
.
a) não é verdade que Paulo Maluf_ tenh3. ·feito o que
eu ·abrisse mão da vaga na CPI;
b) o Senador. Bisol _não _foi indicado por integrar a CPI
por ser "oposição" e nela como tal não se comporta.
Foi indicado por sua indiscutida competência e sua atuação vem confirmando sua independência (além da competência) ..
_Atenciosamente, Esperidião Amin.
Prezado Senador Bisol
Para seu conhecimento.
Cordialmente, Esperidião Amin.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.

Con-

O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o 'seguinte discurso.)
Presidente, Srs._ Senadores, o_ dia dé
hoje sigriifica para o mundo inteiro a reõ:r.emoraçãõ _dé Uma
data altamente expressiva que assinala o divisor 'de águas entre
o passado, o presente e até o futuro, constituindO-s-e, ao :ffiesmo tempo, numa exaltação da capacidade do próprio ser hu-

-sr:

mano.

-

--

------ - -

-
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Não se pode deixar que a data da Revolução Francesa
passe sem uma referência. Por isso, do Senado da República,
onde se abrigam corações de patriotas e de democratas, aproveito a oportunidade para levantar bem alto o lábaro da França
e saudar esse grande País que tanto se identifica com o povo
brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha a dizer.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre _Senador Lou~ival BaPtista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso~)- Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
há 22 anos consecutivos a Câmara do Coniéi'cio Brasil -....:.
Estados Unidos promove uma grande reunião de empresários
brasileiros e americanos, mutuamente envolvidos em atividades da iniciativa privada que, de alguma forma, contribuem
para o estreitamente das relações_ comerciais, políticas e sociais
Esse movimento, embora com aquelas características de
entre o Brasil e os Estados Unidos.
ferocidade que assinalaram a presença da guilhotina a uivar
A Brazii~American Chamber of Commerce é uma institui~
descompassadamente num caleidoscópio de cabeças decepação que, pela sua longa atividade de aproximar o meio empredas, serviu para que os povos da Europa e de todo o mundo
compreendessem que governar é representar acoletivid3.de;
sarial brasileiro do americano, tem prestado relevantes servié desempenhar um emprego e um mandato que o povo atribui.
ços à promoção do intercâmbio comercial e cultural entre
os-dois países,-incentivando uma saudável conCoirência e comPor isso, a grande Revolução Francesa não pode passar
despercebida, quer nesta Casa, quer em todos_ os plenários
petiçãO entre os seus meinbros, prestigiando inciativas e pro:..
do País e do mundo, porque ela é sempre um lembrete de
clamando os melhores resultados alcançados no sentido_ de
que os governos, desde os_ tempos da Roma antiga, desde
progresso.
___
_
__
os tempos em que os dirigentes da antiga metrópqle romana,
NeSte· próximo encontro receberão a elevada distinção
por meio das suas cúrias e dos seus comícios curiais faziam
com que a entidade ci>ridecora os seus eleitos o Sr. Carlos
a administração_em nome da população, o que implicava nas
Guilherme Fischer, Presidente do Grupo Fischer, que entre
exigências imprescindíveis paia que as suas reivindicações fosoutras empresas inclui a Empresa de Navegação Aliança S.A.,
_
_ e· a __Çitrosuco Paulista S.A., um dos maiores exportadores
sem legitimamente atendidas.
de produtos cítricos para os Estados Unidos~ o americano
É verdade e a História nos conta que a Revolução Frané o Sr. Thompson Lykes Rankin, Presidente de um grupo
cesa foi desvirtuada depois, porque deu ensejo às cortes napoque entre suas atividades inclui navegação, produção de alileónicas que se serviram das condições de democracia implanmentos, agrupecuária e Banco, mantendo vasta área de intertadas na França e, através de um regime despótico e militar,
câmbio comercial com o Brasil.
invadiram outros países, implantando, em nome da liberdade
preconizada em 1789, um impériO que tinha a pretensão de
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desde muitos anos tenho
não deixar que o sol se pusessem em suas fronteiras, semeparticipado dos últimos encontros de confraterriização da Câ~
lhantes ao de Carlos Magno~
mara de Comércio Brasil~Estados Unidos, e considero suas
atividades da maior relevância no âmbito de suas finalidades,
Foi triste c lamentável o período napoleónico sob esse
não Somente pela colaboração que presta aos seus associados,
ponto de vista, embora os aprimoramentos jurídicos e militanão apenas aproximando pessoas que atuam em áreas afins,
res quase todos se devam à capacidade e à genialidade do
mas, princíj:ialmente, divulgando o nome de nosso País no
petit caporal que através da sua inventiva serviU de padrão
exté-iiOf, abrindo portas e caminhos para os nossos produtos
para que até hoje a própria- iiifantaiia; moderna, artilharia
no mercado_ externo e lá afirmando o nosso-prestígio.
e outras dependências das Forças Armadas adotem suas gePortanto, Sr. Presidente, é com_satisfação que comunico
niaiS-descobertas, O-exemplo e a forma de combate.
a esta Casa o recebimento do convite que nos enviou a Câmara
Sr. Presidente, a França.;_ a nobre França- é um País
de Comércio Brasil~Estados Unidos, e aproveito a oportuque sempre serviu, atraVés do_seu barrete frigia, para modelo
nidade para distinguir as pessOas que mais têm se empenhado
do Brasil; nos deu, durante muitos anos, o·-modelo militar
na organização desse evento: Vicente J. Bonnard, Celso V.
que seguíamos -e que depois foi -modificado pois passamos
Barison, José Roberto Davi de Aze,vedo, Lino O.tto Bohn,
a seguir o modelo Norte~Americano. A França da cultura,
Paolo A. Lavagetto e Sércio C. Pereira, de cujo trabalho,
a França do pensamento, a França de todos aqueles que
realizado com dedicação e eficiência, sou testemunha, pois
buscaram a civilização num berço de ouro e que encontra
tem resultado no alto nível de organização e desempenho
na sua Capital. Paris. a·pr6pri3 "Cidade Luz", no dia de
hoje comemora esse evento. Sua Embaixadã. estará realizan.:- coTirque -s-e realiza, contribuindo, efetivamen_te, para esta
aproxímação saudável eiltre o nosso País e os Estados Unidos
do, na noite de hoje, uma grande recepção às autoridades
da América.
de Brasília, ao-corpo Diplomático e aos-franceses aqui residenEste ano, no mês de outubro, como de hábito, a Câmara
tes, festejando o seu Dia, ao pálio magnífico;da Marselhesa,
de Coinércio Brasil~ Estado_ Unidos realizará a sua reuniã_o
canção com que as forças francesas irromperam -pela Europa
anual de confraternização quando .destinguirá com o título
afora, fazendo tremular a bandeira da liberdade e do ideal
de "Personalidade do Ano" duas pessoas, uma brasileira e
que se prolonga e acomete outros povos civilizados deste munoutra americana, eleitas entre os que mais se salientaram nas
do.
Refiro-me à festividade da Data "'acional da-França, ou
seja, aquela destinada a comemorar a Tomada da Bastilha,
quando, em 1789, o pCIVO~-C:ari.sadÕ de sofrer, avançou com
as armas de que_ dispunha para derrubar uma aristocracia
que não se coadunava com o espírito das classes trabalhadoras
e muito menos com a condição de ser humano que cada um
---possuía e- representava. -
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suas atividades_ profissíonais ·e co.Õ.tribuiram· d_eSt(lcadamen_te

para o aperfeiçoamento das relações entre o Brasil e os Estados Unid._os, nos campos empresarial, político e social, nos
termos do convite que acabo de- receber da referida .Câmara,
subscrito por Celso V. Barison, Presidente e Vicente J. Bonnard, Presidente Emérito.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

Con-

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.-) --=- _Sr_. __I'_re_s.i.Pente, Sr~~ e Srs, Senadores,
a ComissãO Parlamentar de Itiquérito sobre o Paulo César
Farias, antes mesmo de concluir os seus trabalhos, já produziu
resultados admiráveis.
Um primeiro ponto positivo-a ressaltar é exatamente o
equilíbrio, a ponderação da maioria dos seus membros. Há
- é verdade- um certo gosto pelas luzes, pelo_espetáculo,
em alguns momentos a CPI transborda no exagero de gestos
e discursos. Mas a regra, a dimensão predominante,_é o _s~nso
comum, a busca equilibrada da verd_ade.
___
O equihbrio da CPI decorre (até aqui) de uma preliminar
consensualizada no seu interior c no Congresso: Ali fala e
trabalha a Instituição, como qma resposta à demanda de ética
e moralidade que vem cm ondas de fora, da sociedade, da
mídia, da opinião nacional. Na Comissão, o palco não é o
do confronto entre governo e oposições, ao contrário do que
muitos imaginam e até desejam, ressalvadas as exceções de
sempre.
À Comissão faltam os melhores meios e recursos, a CPI
carece de instrumentos mai& .adequados e eficientes. OsJ~arla
mentares "que a compõem têm compensado as deficiências
de estruturas (que são as mesmas defkiências do Congresso)
com muíto trabalho e com razoável competência. É o Congresso Nacional que se=_afirma na_atuação da CP~. e este não
é um_ subproduto desprezível, para as institUições e para a
democracia.Coin todos os defeitos que possam ter os políticos, com
toda a descrença da população em relação aos partidos e
à atividade política, com todas as deficiências do Parlamento,
sem ele_s_não existe democracia. .
O Parlamento, através da CPI, cumpre integralmente
a s_ua função de representar a sociedade, o seu sentimento,
as suas perplexidades, as suas angústias, as SUas_ demandas
mais fortes, como- é-õ--caso-Qa moralidade no_ trato da coisa
pública e no uso do dinheiro do contribuinte e do cidadão.
O melhor efeito_ da CPI tem sido, entretanto, o fato de
que ela vem pondo a nu e à vista muitas práticas corruptas
e muitas formas de tráfico de .inJiuênci~, das qu-ais só se tipha
notícia--à boca pequena, mas que nunca foram tão expostas
e interligadas tão intensamente.
· · ·
A CPI (é opinião geral do Congresso) reduziu sqbsta_nw

cialmente em Brasfiia e em todo o Brasil os casos Q-e corrupção,
porque cada corruptor e cada corrupto, ao menos, "deram
um tempo".
Sabem que os atos escusas que praticam podem ser denunciados, diante do clima respirado pelo país, na exigência
que a sociedade faz de ética e moralidade, na vigilância da
imprensa.
..
A punição de um juiz e de advogados no processo do
INSS, é, em parte ponderável. resultado da CPI. Pela história
de casos dessa natureza (crimes de colarinho branco) é dificil
imaginar que as punições seriam as mesmas, sem a CPI, se
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não respirasse a Nação e ·a opinião nacional este clima de
justa-indigttaçãQ, que é uma marca destes nossos dias.
· Diminui a CorrUpção" poi-Q.Ue a C"PI está chegando a algum
lugar e a algum resultado. Pode aparecer exagero se pretender
chegar ao Presidente, mas se esSa posSibilidade ficasse excluída, com um critério pactuado ou não, então· esta Comissão
Parlamentar de Inquérito entraria para os Anais do Congresso
e para a história, apenas como mais uma, um número e uma
estatística.
A CPI vai fundo, cumpre seu dever e exerce sua tarefa
com destemor e na plenitude, mesmo que alcance o principal
governante do país. É dessa perspectiva que se pode afirmar
que demos um passo fundamental para o fim da impunidade.
Na, impunidade, no sentimento da impunidade, na expectativada impunidade, está a matriz da maioria dos delitos,
e mais do que todos, aqueles praticados contra o erário.
O corruptor potencial e contumaz, o servidor venal e
corrupto, seguramente estão redobrando os seus cuidados,
q\}em Sabe aprimorando e sofisticando os seus métodos. Mas
.
..
nada.será çomo antes, isto é certo.
A CPI impõe a todos os funcionários públicos (de tod3.s
as graduações até o Presidente da República) e a todos os
que vendem bens e serviços para o Estado, um novo conceito
de ética, um novo padrão de moralidade.
A sociedade civil organiza movimentos contra a impunidade, se articula nas ruas, em encontros e reuniões, em favor
destes novos parâmetros de moral e honestidade no trato
dos assuntos republicanos. É uma vigorosa manifestação da
melhor cidadania.
·

O Congresso Nacional apressa o examee a discussão de
novas leis moralizadoras, como a das licitações públicas, a
das contribuições para campan-hãs eleitorais, -e a qu-e permite
a redução ou isenção de pena para testemunha que- mesmo
envolvida em atas ilícitCis- coopere com a Justiça para-se
atingir delinqüenfes mais graúdos.
O-Judiciário agiliza os seus procedimentos e os processos
em curso; o Ministério Públíco se mostra cada vez mais desenvolto nas suas importantes atribuições institucionais; a Polícia
Federal avança nas investigações dos crimes de colarinho bran- co. A imprensa abre páginas e espaços para as denúnias e
escândalos. Sociedade clama por justiÇa e quer culpados através das grades.
Neste _ctpna, pode até que alguns queiram ver margem
para prejulgamentos e a tos precipitados que firám a legalidade
e o justo equilíbrio qUe as iriVestigã.Ções ·precisam tei. Pode
mesmo - e isto é objetivo e verdadeiro- que o Sr. Presidente
da República Fernando Collor de Mello, na sua costumeiw
ramente pouca sensatez, aproveite para novas manifestações
de ~rrogância.
Mas estamos passando este país a limpo. Vai ficando
para trás o país dos golpes, das fraudes, do tráfico de influência, da corrupção, dos atos lesivos ao património público.
Os ventos moralizadores vêm da sociedade, e a CPI e
o Congresso têm tjdo a inspiração de olhos bem abertos e
ouvidos bem aten{os para os clamores que vêm da alma nacional.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
·~ A~4"edo Campos- Almir (}abriel- Amazonino Mendes
- Aureo Mello -Carlos De'Carli -César Dias -Chagas
Rodrigues _- Cid Sabóia de Carvalho - Dario Pereira Divaldo Suruagy-::-- Eduardo Suplicy- Enéas Faria- E pitá- .
cio Cafeteira-- Fernando Henrique Cardoso :_ Guilherme
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Palmenira- Henrique Almeida- Hugo Napoleão- Hydekel Freitas~ José Fogaça- José Richa-; Jutahy Magalhães
--Lavoisier Maia- Mansueto de Lavor-=- O_nofre Quinan
-Pedro Siffion.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Sobre
a mesa, requerimento que -será lido pelo Sr. lo:> Secretãrío-: -É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 512, DE 1992
Requeremos urgência, nos· termos ·do art. 336, alínea _c,
do Regimeri.toolnterno, para o Projeto de Lei da Câmara
n9 65, de 1992, ·que dispõe sobre a_regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reformá ·agrária, preVistos
no Capítilo III, Título VII da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1992. -Marco Maciel
- Maurício Corrêa - Esperidião Amin - Jonas Pinheiro
- Enéas Farias - Coutinho Jorge - Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE ( Rachid Saldanha Derzi)....: O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, na forinà do
art. 34ú, li, do Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo:>
Secretário.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 513, DE 1992
Requeremos urgência, nos tennos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n.,., 66, de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e
dá outras providências.
Sala das Sessões, 14 de julho de 1992. - Marco Maciel
- (PFL) Esperidião Amin - (PDS) Maurício Corrêa PDT Ney Maranhão - (PRN) Coutinho Jorge - (PMDB)
Jonas Monteiro- (PTB) Enéas Faria- (PST).
O SR. PRESIDENTE (Rachid Sandanha Derzi) -O requerimento lido será _votado após a Ordem do Dia. (Pausa-.)
Sobre a mesa, Projeto de Lei do Senado que será lido
pelo Sr. 1• Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 111, DE 199Z
Dispõe sobre a nomeação dos Presidentes das Instituições Oficiais de Ci'êditõs do Governo Federal.
O Congresso Nacional, com fundamento no disposto na
alínea f, do inciso III do art. 52 da ConStituiÇãO-Federal,
decreta:
·
Art. 1"' Será aprovada previamente, pelo Senado Federal, por voto secreto, após argüição_pública, a escolha dos
presidentes das seguintes instituiçõeS oficiais de ctédito:
-Banco do Brasil S.A.;
-Caixa Económica Federal;
-Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social;
-Banco da Amazónia S.A.;
-Banco Meridional do Brasil S. A, e
-Banco do Nordeste S.A.
§ 1"' O mandato do presidente de cada uma dessas instituiÇões será de -2 {dois) anos, permitida a recondução.
§ 29 O mãnd3t6 do presidente poderá ser íriterromPido
por decisão da maioria absoluta dos_ m~mbros do Senado Fe~
deral.
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Art. 2"' Esta lei entra em vigor bà ·data de sua publicação.
Ai{ -3.9 'Revog~m~.s'e: ~~ disposições ~~ _:ontrário.

Justificação
-As instituições ofiCiais; de ·crédito do GOVerno Federal
desempenham importante papel no finanCiamento dos díversos setores da economi11 e têm função relevante na execução
das políticas econónlfca e social do .setor público.
' -b poder dos dirigentes de algumàS dessas instituições
é de tal ordem que sUpera a de algu-ns Ministros de Estado.
Daí serem cargos disputados e algUmas vezes manipulados
nem sempre a bem dos serviços públicos.
·
· ·
A fim de evitar o eventual mau uso do poder de nomear
esses dirigentes e possibilitar que exerçam Suas atribuições
de forma independente das injuções políticas, é que propomos
tenham sua nomeação- referendada- pelo Senado Federal, a
exemplo do que já ocorre em relação a outras autoridades,
como o Presidente e Diretores -do Banco_ Central, cujo processo de nomeação pode ser tomac;lo como_paradigma, neste
caso eSpecífico.
Sala das Sessões, 14 de julho de 1992.- Senador Pedro
Sjmnn~

(À Comissdo de Assun.ioS EconômicõS ~Decisão
Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O Projeto lido será publicado e remetidO à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento de informações que será
lido pelo Sr. 1" Secretário-;
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 514, DE 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Mauro Benevides,
Com fundamento no § 2• do.art. 50 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência sejam
solicitadas, ao Exm9 Sr. Ministro d~ Economia, Faz.enda e
Planejamento, Dr. Marcilio Marque.s Moreira, as seguintes
informações relacionadas com o pagamento de taxas por emprestímos obtidos no exterior e não utilizados;
1- Quantos financiamentos externos se encontram nesta
situação?
2- Qual o valor de cada urn desses financiamentos?
3 - A qUe se destina cada um desses financiamentos?-4- Há quanto tempo cada financiamento se encontra
à disposição do tomador?
__
5 - Qüahto Se paga, a título de multa ou de "taxa de
compromisSo", para cada financiamentO não utilizado?
6- Quais os motivos da não-utilização desses financia~
mentos, pelo País?
7- Tais financiamentõs não são úteis? ou são- demasiadamente onerosos?
8 - Por que motivo esses empréstimos não são dispensãdos ao invés de se pagar multas e taxas pela sua não-utilização?
Justificação
Çausa estranheza ver~se -estãmpada na imprensa notícia
dessa natureza, quando se sabe que o País ViVe- à mingua

Julho de 1992

DIÁRI() DO .CONGRESSO NACIONAL (Seção TI)

de recursos· para atendimento de necess.idade.s _as mais. diversas.
·
' ·'' '
A dívida interna deverá_cu~tar ,,3:o,.s~Cofr~s p4Qlicos, rec~r
sos da ordem de US$21,1 bilhões, em 1992,'segundo estudos
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA, publicados pelo Jornal de Brasma, de 12-7-92.
. . _ - ~- · ·
:"E~qua~~o- ~sso,_ a _dívida ext~m~, c~jo se,rviço ·nos leva
preciOsas d1vtsas, é engrossada pelo ,cjlste~o. çl~ recursos_dois
quais não tiramos nenhum pro"Yei~o,.., ... ~---- ~~:
Assim, julgamos ·oportuno qUe o COngiesSO Nacional,
no uso da função fiscalizadora que lhe: atribui a CollS(ftlü~;"ão
Federal, obtenha' irifornlãçõeS cjue lhe Permitam examjné\r
a questãO objetó desté requ,erimento.
.
,_ .
Sala das Sessões, 14 de ju,lho de 1992. -Senador Pedro
Simon.
30-6-92 -O Pªís
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ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo Sr. l9
Secretário.
·
-É lidO e aprovado o seguinte -

REQÜEÍUMENTO N•.S15, I>E 1992
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 no:r 1 seja submetida ao Pleuário em último
lugar.
·Sala das Sess.ões, 14 de julho de 1992.- Magno Bacelar.

ó SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Aprovado
o requerimento, será procedida a inversão solicit~da.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:

MENSAGEM N' 238, DE 1992
O QUE FALTA?
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art.
336, c, do Regimento Interno)
- . . . ·Parece a~surdo, mas é fa'tO: ó_Brasil "anda pagando taxas
, Mensagem n~' 238, de 1~92, pela qual o Presidente
por empréstimos que-não'fol ie'ceber. O MiniStério dos Transda República solicita au-torização para que a União
portes eCo'rriUriicaçôes obteve um empréstimo do Banco Munpossa contratar operação de crédito externo. no valor
dial (BI\li)), deUS$ ~10. milhões, para recuperação de rodode até cento e vinte e seis milhões de dólares norte-amevias; e a Eletrobrás, outro, de US$ 385 milhões, pará prOgraricanos, destinada a financiar o Projeto de Descentramas de conservação e transmissão de energia. Ambos deixados
lização do Transporte_ Ferroviário Metropolitano no
depois a dormir por lá, durante dois anos ou m.ais. _
.
Estado de São Paulo, a cargo da Companhia Brasileira
Para esse comportamento perdulário ou negligente, o
de Trens Urbanos- CBTU (Dependendo de Parecer).
Bird, cioso dos· financíainentos que administra, tem a punição
pronta: a multa, ou "taxa de ,compromisso", pela. não-utiD_esigno Relator o nobre Senador Aureo Mello, para
---lização do dinheiro liberado. Ou, nos casos extremos, o cance- - profenr sobre a matéria.
lamento do financiamento - como acabou de acontecer com
.
O SR. AUREO MELLO (PRN --,- AM. Para proferir
a Eletrobrás.
parecer.) - O Senhor Presidente da República encaminha
Já tínhamos fama Uusta) de mau pagador de débitos.
ao Senado Federal,_através da_Mensa_,gem_ n~ 238, de 1992,
Juntamos mais essa, de tomador leviano de empréstirriOS: sem
proposta no sentido de que seja autorizada a República Fedeplanos, sem cronogramas, sem previsão de contrapartidas.
rativa do Brasil a realizar _çontratação de crédito externo,
(Ao exame da Comissão Diretora.)
no valor_equivalente a até US$ 126,000;ooo.oo (cento e vinte
O Sr_ Rachid Saldanha Derzi, 3f Secretário., deixa
e seis milhões de dólares norte-americanos)_J!.intb aq Banco
. ~ c;~deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Maw:o
Internacional para Reconstrução e DesenvolvimentO Be11evides, Presidente..
BIRD, para financiamento parcial do Projeto de Descenfraw
lização do Transporte Ferroviário Metropolitano no Estado
O SR' PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeride São Paulo, a çargo da Companhia Brasileira de Trens
mento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
Urbanos-CBTU.
·
do art. 216 do Regimento Interno.
O mutuário é a República Federativa do Brasil e as condiSobre a mesa, ofíciO" qUe será lido pelo Sr. V S~ci'etário-~ções financeiras da operação são as seguintes_: _
É lido o seguinte
a) Credor: Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD (Banco Mundial);
SGMIP n' 1228 Brasília, 9 de junho de 1992.
b) Valor: US126,000,000.00 (cento e vinte e seis milhões
Senhor Presidente,
de dólares norte-americanos);
Tenho .a honra de comunicar a Vossa ExcelêriC1a~--em
c) Juros·: exigidos semestralmente a taxa de 0,5% a.a.
atenção ao Ofício n' 101/92 - GL, de 7 de julho de 1992,
acima do custo da qualified borrowings cotada no semestre
a indicação do Deputado Sérgio BritO em suóstituição ao De~
precedente;
putado Carlos Albuquerque, como suplente, para iritegútr
d) Amortização;
a Comissão Parlamentàr Mista de Inquérito destinada a "apu- do principal: em 20 parcelas semestrais iguais e conserar fatos contidos nas denúncias_ do Senhor Pedro Collor de
cutivã.s, Vencendo-se a primeira 18 meses em 15-11-97 e a
Mello, referentes às atividades_d.o Senhor Paulo César Cavalúltima em 15-5-2007.
cante Farias, ·capazes de coo_fig-unn: ilici~uçle legal".
-dos juros: semestralmente vencidos, em 15-5 e 15-11
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelênçía protestos
de cada ano.
"
de apreço. -lbsen Pinheiro, Presidente.
e) Comissão de Compromisso: 0~75% a.a. sobre os monO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será feitatantes não desembolsados contados _a partir de 60 dias após
a substituição solicitada.
a data da assinatura do contrato.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
I) Desembolso: Data limite: 30-6-96.
o tempo destinado ao Expediente.
Considerando os mecaniSiii.Os de controle das operações
Passa-se à
de crédito externo previstos na Constituição Fede-ral e regula-
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mentados pela Resolução n<? 96/89, do Senado Federal, cabe
escalarecer ainda que:
1) o Parecer da Secretaria ao Tesouro Nacional (Parecer
DTN/COREF/DIREF/N' 112/92 de 7-5,92), informa que estão
alocados os recursos de contrapartida, para pagamento de
juros e comissão_de_ cowpromisso, além da previsão de ingresso de divisas no Orçarilento Geral da União_~ que o projeto
consta do Plano Pluriariualpara o Período 1993-1995, de acordo com o Telex DNPA n' 044, de 14-2-92.
2) Os recursos de c.ontrapartida da União previstos são
da ordem de US$137 ,576,000.00 (cento e trint~ e sete milhões,,
quinhentos e setenta e seis. mil dólares) COI;úorme Par,ecer
da Secretaria do Tesouro NaciQIIal, acima referido.
3) Os dispositivos previstos na Resolução 96/89, do Senado Federal foram atendidos, bem como as fof!llalidade_s previstas no Decreto-Lei n 9 1.312/74 e na Portaria MEFP n~
497/90, segundo Parecer da Procuradoria-Getal da Fazenda
Nacional (Parecer PGFN/COF n' 662/92).
Neste mesmo parecer foi atestado que a minuta de contrato_anexaq'\ ~o Processo ate~~eu às disposições da Consti- .
tuição Federal, quanto às cláusulas admissíveis de aco.rç:lo com
a legislação brasileira que veda dispositiVO~ de natureza_polít~~
ca. atentatóriós -à sob.erania__n_a._ciQnal_e à ord~m pública, bem
corno a compensação automática de débitos e créditos.
Estando, portanto, os instrumentos contratuais em conformidade com a legislação aplicável à espéci~! e- tratando-se
de pleito relevante, somos de parecer favoráVel à autorização
solicítada pela Mensagem n9 238/92, nos te~os do seguinte_:
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-dos juros: semestralmente vencidos; em 15-5 e 15-11
de cada ano.
' ·
e) cOmissfto de cOmprotnisso: 0,75% a.a. sobre os mon~ tantes não desembolsados contadoS a partir de 60 dias após
a data da assinatura do contrato.
I) Desembolso: Data limite: 30-6-96.
.
Art. 3<;>_ A ail.toritação conci:::dida por esta resolução deverá ser exercida no prazo 'de .12 (doze) meses a contar da
data dç. sua publicação.
Art. 49 Esta tesoltÍção entra em vigor na data de sua
·
· ·
publicação.
É o parecer. Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Senador Aureo Mello, Relator da matéria, conclui pela apre. sentação do projeto de resolução, que autoriza a República
Federativa do Brasil a contratar operação de créditO no valor
de 126 milhões de dólares norte-americanos.
Em discussão o prOjetO, e·m-turiiO úniCO-~ (Pa·usa.)-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discUssão.Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram -peinümecei sen~
tados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Dírê:tóra ·para a redaçã? final.
O SR. PRESIDENTE {Mauro B~nevides) -Sobre a me- Sa. iedação final que ser'á lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 47 DE 1992
COMISSÃO DIRETORA
Autoriza a Rfpública Federatiya do Brasil a contraPARECER N' 239, DE 1992
tar operação de crédito externo no valor de US$
Redação fmal do Projeto de Resolução n9 47, de
126,000,000.00 (cento e viole e seis milhões de dólares
1992.
norte-americanos) junto ao Banco Internacional para
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto _
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada
de Resolução n9 47, de 1992, que autoriza a República Federaao financiamento parcial do Projeto de Descentrali_zação
tiva do Brasil a contratar operação de crédito extern9, no
do Transporte Ferroviário Metropolitano no Estado de
. valor de US$126,000,000.00 (cento e vinte e seiS niilhõey de
São Paulo.
dólares norte-americanos), junto· ao_Banco Internacional para
O Senado Federal re$olye:
.
.
. . - -Reconstrução e Desenvolvimento ~BIRD, destinada ao fiArt._ 1~ É autorizada _a República Federativa do BiaSil,
nanciamento parcial do Projeto de Descentrali~ação do Transnos termos d.a Resolução n9 ~61&9, a contratar operação de
porte Ferroviário Metropolitano no Estado de São Paulo.
crédito externo no valor deUs$ 126,000,000.00 (cento e vinte
Sala de Reuniões da Comissão, em 14 de junho de 1992.
e seis milhões_ de dólares norte-americanos) _junto ao Banco
=- Mauro Benevides, Presidente --:- Raehid Saldanha Denzi,
Interna·cional para Reconstrução e Dese~vol~imento Relator - Alexandre Costa .....: Lavoisier Maia. -·
BJRD.'
·
ANEXO AO PARECER N' 2.39, DE 1992
ParágrafO único. A operação de crédito ora autorizada
destina-se ao financiamento parcial do ProjetO de DescentraRedação finai do ProjeiO de -Resolução n~ 47, de
lização do Transporte Ferroviário Metropolitano no E~tado
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
de São Paulo, e terá execução a cargo da .Companhia Brasileira
eu,
• Presidente, nos termos do art. 48, item
de Trens Urbanos - CBTU. . .
-· . _
Art. 29 As condições fiÓanceiras básicas da operaçáo -28; do Regimento Interno, promulgo a seguin_te
de crédito são as seguintes:
RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
a) Credor: Banco Internacional de _Reçonstrução e De-:·-Autoriza
a
República
Federativa
do Brasil a contra~
senvolvimento- BIRD (Banco Mundial);
tar
operação
de
crédito
externo,
no valor de
b) Valor: US$ 126,000,0GO.OO (cento e vinte e .Seís miUS$126,000,000-00 (cento e vinte e seis milhões de dólalhões de dólares norte-americanos);
res norte-americanos), junto ao Banco Internacional pa·
c) Juros: exigidos semestralmente a taxa de 0,5% a. a.
ra Reconstrução e Desenvolvimento- BJRD, destinada
acima do custo da qualified borrowings cotada no semestre
ao financiamento parcial do Projeto de Descentralização
precedente;
do Transporte Ferroviário Metropolitano no Estado de
d) Amortização:
São Paulo.
-do principal: em 20 parcelas semestrais íguais e consecutivas, vencendo:.se a_ primeira 18 meses em 15-11-97 e a
Art. 19 É a República Federativa do Brasil autorizada,
última em 15-5,2007.
-nos termos da Resoll}-ção n9 96, de 1989, do Senado Federal,
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a contratar operação de _crédito externo, no valor de
US$126,000,000.00 (cento e vinte.o seis milhões de .dólares
norte americanos), junJo aQ 5anGni,n_ternaciopal para Recons·
trução e Desenvolvimento - BIRJ), 1 , , • 1 , .' , •
Parágrafo único. A operação de crédito ora autorizada
destina-se ao financiamento parcial do Projeto de Descentra.;.
lização do Tra_nsport~ Ferroviárió Metropolitano no Estado
de São Paulo, é terá exe,q.1çao a c3rgo·çi~ C~n;npanhia Brasileira
de Trens Urbanos - CBTU.
~, . .
Art. 29 As condições--financeí~~ b~Sú:as da -operação
de crédito são as seguintes:
_
·
._
I - credor: Banco InternaciOnal de Reconstrução é Desenvolvimento- BIRD (Banco Mundial); .
.
II -valor:US$126,000,000.00 (cen.to e vinte .e seis mi'
lhões de dólares norte-americanos);
III- juros: exigidos semestralmente à t<.~,xa cf.e 0.5% ao
ano, acima do custo da qualified borrowings cotada no semes~
tre precedente;
IV- amortização: . .
a) qo principal: em vinte parcelas semestrais iguais e co-nM
secutivas, vencendo a primcirã Cm 15 de novembro de 1997
e a última em 15 de maio Qe 2007;
b) dos juros: semestralmente vencidos em 15 de rllaiO
e 15 de novembro de cada ano;
_
v -comissão de compromisso: 0,75% ao ano sobre o.s
montantes não desembolsados, contados a partir de sessenta
dias após a data da assinatura: do contrato;
VI- desembolso: data limite: 30 de junho de 1996.
Art. 3~ A autorização concedida por esta resOlução deM
verá ser exercida no prazo de doze meses me.ses. a contar
da data de sua publicação .. ,
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicaçiid.
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50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-america~
nos) entre o Banco de Desenvolvimento Econôrnico e Social
- BNDES, e o Banco Internacional para Reconstnição e
Desenvolvimento ----=---BIRD, (Banco Mundial), para financia_.·-~-.
mento parcial do Projeto Nacional de Controle da Poluição· '·
Industrial - POLUBRÁS.
·
Na Exposição de Motivos que acOmpanha a Mens3.gem
e fundamenta as razões para a contratação são estabelecidas
as condições básicas da operação:
a)' custo total do projeto: empréstimo BIRD: US$ 50,0
milhões. COntrapartida BNDES: _US$ 50,2 milhpes; contrapartida dos beneficiários: US$ 50,0 mil}lões;
·
b) valor do empréstimo externo:· US$ 50 Dlilhões;
c) cronograma de utilização dos recursos: 1992:' US$ 5
milhões; 1993: US$ 20 milhões; !994: US$ 15 milhõe5;'!99S'
·
·· ·
US$ 10 milhões:
d) data Hmite para -desembolsos: 30-6-97;
e) amortização do principal financiado: 15 anos, inclusive
__s de carênciã., atrãVés-de 20 parcelas semestni.is· deUS$ 2,5
milhÕeS, VencendO a primeira eril.-15Mll-97 e a últiina· ein"
15-5-2007;
. .. . .. .
.
taXa de juros: equivalente ao custo de empréstimos
qualificados (cost of qualifed borrowings) do BIRD-, acrescida
de 0,5%, a título de spread. Os juros, calculados ·sobre o
principal, deverão ser pagos semestralmente, nos dias 15-5
e 15-.llç de cada ano, até a total amortização do empréstimo;
g) comissão de compromisso: O BNDES deverá pagar
ao BIRD a comissãi:{de compromisSO, Calculada sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, à taxa de o~ 75% a.a .• vencível semestralmente~ juntamente com os juros.
No (J_ue tange aos mecanismos dê ·controle previsto_s. na
Constituição Feder,aJ e regulamentados. pela Resolução n~
96/S<J; dó Senado Federal, informamos que:
· · -··
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus1) _o parecer da Secretaria do Tesouro Nacional (Parecer
- _
___ -~-.. são a red,ação final. (Pausa.)- ,
DTN/COREF/DIREF/ n' 113, e 5-5-92 pâg. 134 -141) inforNão havendo quem peça a palavra. encerro -a disc_ussão.~
!JlOU que o BNDES constitui exceção à obs~rvância dos limites
Em VotaçãO.
_
. _
_
-- _
de endividamento da União, no que diz respeito ao_montante
Os SrS. Senadores que ·a· aprovam queiranl" per:ril.anecef
das
operações de crédito externo_ por ele realizadas, ex-vi
sentados; (Pausa.)
das disposições do art. 13 da Resolução 96, de 15-12-89, do
Aprovada:
Senado Federal; e, ai'rida, que,_relativamente aos "limites para
O projeto-vai à prOmulgação.
concessão da garanti_a da União, o n;toJ?:tante proposto está
contido nos limites fiXã.dos peló Senado ·Federal;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 3:
2) o referido parecer -concluiu f3.vói'avelmente ao av<;iL
MENSAGEM N• 253, DE 1992
do Tesouro Nacional desde que o BNDES comprovasse não
estar inscrito na dívida ativa da União e ãpt--esentasse decla(Incluída em Ordem do Dia nos termos do art.
ração de inexistência de deôi~o de natureza ttibutárül~ requi336 1 c, do Regimento Interno.)
_
sitos atendidos pelos documentos de f. 6 e 144-5;
Mensagem n9 253, de 1992, pela qual o Presidente
da, República solicita a autorização para que a União
3) o Departamento de Orçam'l:nto da União - DOU
possa contratar operação de crédito externo, no valor
(p. 94-6) informou que no Programa ·de Dispêndios Globais
de cinqüenta milhões de dólares norte-americanOS des(PDE) do BNDES, para 1992, estão incluídos: previsão de
tinada a financiar parcialmente o Projeto Nac~onal de
ingresso de recursos externos- BIRD, no montante de. US$
Controle da Poluição Industrial - POLUBRAS (De10 milhõ!!s; dotação para pagamento dos respectivos encargos
pendendo de Parecer).
finanCeiros em 1992; recursos para aplicações em operações
Nos termos do art. 140 do Regimento Interno, designo
de crédito suficientes à ~ontrapartida exigida da empresa;
o nobre Senador Aureo Mello para proferir parecer sobre 4) O Departamento Nacional de Planejamento e Avalia- a matéria.
ção--' DNPA, inform9u (f. 120) que o Projeto não consta
do Plano Plurianual de Investimentos, porque não se trata
O SR. ÁUREO MELLO (PRN - AM. Para proferir
parecer.)-- Sr. Prf;sidente, Srs. Senadores, o SeiJ.~_ÇJr Pre~i-_ :de projeto de investimento da_ alçada da União e, sim, de
dente_ da República fez encaminhar ao Senado Federal, através
contratação de moeda externa para aplicaçao_ no mercado_
interno, sob a responsabilidade do setor privadO, estando,
da Mensagem n~' 253, proposição cujo escopo é a autorização
para realização de operação de crédito externo, com a garantia
todavia inserido nas dir~trizes e objetivos que nortearam a
elaboração do PPA.
da República Federativa do Brasil, no valor de US$
3

o
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5) o Banco Central credenciou a operação em tela~- con~
forme documento de !. 150/1;
6) finalmente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu ~Parecer (PEFN/COF n• 648192) concluindo pela
legalidade da minuta contratuaL
A oportunidade e a relevância da execução do ProjetO
inserem-se na necessidade inquestionável de intervenção nos
níveis de poluição do meio ambiente, de forma a melhorar
os padrões de vida das populações que vivem nos centros
industriais e preservar o planeta para as gerações futuras.
Neste contexto, o Projeto de Controle da Poluição Industrial objetiv3 financiare_mpfesas poluidoras, elegíveis em área_s
critiCamente poluídas, e rmplantar sistemas próprios de controle de seus poluentes e, também, entidades governamentais
estaduais de proteção ambierital com assistênCia técnica e investimentos em recursos humanos, de forma a promover o
fortalecimento institucional e operacional dessas entidades.
Desse modo e, estando, portanto, os instrumentqs ço_ntr~:
tuais em consonância com a legisliação aplicável à espécie,
somos favoráveis a autorização solicitadas pCla Mensagem
n(' 253!92, nos termos do ·seguiilte:
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não desembolsado do empréstimo, à taxa de 0,75% a. a., vericível semestralmente, juntamerite corri os juros;· · ·
Art. ,3 9 A ~~t,o'r(z~çã~' CoitCedida por esta Resolu_ção deverá ser exercida no prazo de 12 (doze) meses contados apartir data da sua publicação.
-Ai•t. 49 Esta Resolução entra em vigor na: data de sua
publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauró Benevides) - o parecer
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução, nÇ> 48/92
que autoriza a contratação, com a garantia da República Federativa do Brasil, de operação- de crédito extérno. no valor
de 50_milhões de dólares, entre o Banco do Desenvolvimento
Económíco e Social- BNDE.S, e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desen~olvimento-:-: BIRD,_destinada a financiar a POLUBRÁS.
~
~~
~ ~· .
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) -a palavra a V. Ex~

Cóncedo

PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 48, DE 1992
O SR. JUTAHY MAGALHÃJ:;S (PSDB- BA. Pela orAutoriza a contratação, com a garantia da Repúbüca Federativa do Brasil, de operação de crédito exter- dem. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre-sidente, n_ãc;> d.es~jo
no, no valor de US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões que a minha intervenção ocasione outro mal entendido, pois
de dólares norte-americanos), entre o Banco de Desen- outro dia, quando fiz uma indagação, o Líder do Governo
achou que era uma desconsideração com o Relator. Por esta
volvimento Econômico e Social - BNDES, e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvoh:imento razão, não vou me dirigir ao Relator, vou pedir informação
BIRD, destinada a financiar parcialmente o Projeto Na- à Mesa. Confesso meu desconheciinento. De todo esse bricional de ContrOle da Poluição Industrial - Polubrás.
lhante parecer que foi proferfdo;- só não enten_di _Q seguinte;
qual o juro a ser pago? Aqui diz, com relação aos juros:
O Senado Federal resolve:
, __ _
__
«serão cobrados a taxa equivalente aos empréstimos qualifiArt. 1~ É autorizada a contratação, pelo Bãnco de
cados do BIRD, acrescida de 0,5%.
senvolvimenlo Econômico e Social- BNDES, com a_ ganintia
Qual é essa taxa do BIRD? Estamos aqui, hoje, fazendo
da República Federativa do Brasil, nos termos da Resolução
um
acordo
internacíonal para pagar juros de 4% a 4%. no
n' 96/89, do SF de operação de crédito externo no valor de
US$ 50,000,000.00 (cinqüerita milhões de dólares norte-ame- máximo. E, agora, gostaria de saber qual é o juro que vamos
pagar por esse empréstimo novo, e confessando minha ignoricanos) junto ao Banco Internacional para a Reconstrução
rância
no fato. gostaria de saber qual é essa taxa.
e Desenvolvimento- BIRD.
Parágrafo único. A operação de crédito ora· autoriZada
O SR- PRESIDEl'ITE (Mauro Benevides) - A Presidestina-se ao financiamentO parcial do Projeto Nacional de
dência vai oferecer os esclarecimentos solic:itados pelo nobre
Controle da Poluição Industrial- POLUBRÁS.
Senador Jutahy Magalhães.
Art. 2Ç> As condições financeiras básicas da operação
_ A Presidência vai suspender a sessão por quinze minutos_ __ para obter, junto à Secretaria-Geral da Mesa, as iiiiorm.ações
de crédito são as seguíntes:
a) Custo total do projeto: empréstimo BIRD: US$ 50,0
indispensáveis ao pleno conhecimento, não apenas do ilustre
milhões; contrapartida BNDES: USS 50,2 milhões; contrarepresentante da Bahi3. mas também de todos os S.rs. Senadopartida dos beneficiários: _US$ 50,0 milhões;
res, da taxa exata a ser paga por essa operação. Isso mostra,
b) Valor do empréstimo externo: US$ 50 milhões;
sem dúvida, o espírito público do nobre representante_Jutahy
c) Cronograma de utilização dos reCursos: 1992-: US$
Magalhães, para que não se pague spread nem juro a mais
5 milhões; 1993: US$ 20 milhões; 1994: US$15 milhões; 1995:
do que os estabelecidos.
US$ I O milhões:
~
~
-·
Está suspensa a sessão.
d) Data limite para desembolsos: 30-6-97;
(Suspensa às 16hll min. a sessão é reaberta às 16h40
e) Amortização do primeiro financiado: 15 anos, inclumin.)
sive 5 de carência, através de 20 parcelas semestrais de US.$2,5
Ú SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está reamilhões~ vencendo a primeira em 15-11-97 e a última em
berta a sessão.
15-5-2007;
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que o nobre
f) Taxa de juros: equivalente ao custo de empréstimos
Senador J utahy Magalhães já recebeu a.s informações que
qualificados (cost of quaUfied borrowings) do BIRD, acrescida
de 0,5%, a título de spread. Os jurOs, CalCulados sobre o_ julgava indispensáveis para que pudesse proferir o- "seu voto
na apreciação desta importante matéria. A solicitação do ilusprincipal, deverão ser pagos semestralmente, nos dias 15-5
tre representante da Bahia diz bem do seu espírito público
e 15-11 de cada ano, até a total amortização-do empréstimo;
e, sobretudo, da conscientizaça.o que não é aperi:as· de S. E~
g) Comissão de Compromisso: O BNDES deverá pagar
mas de toda a Casa, ~o sentid<? ~e votar as proposições com
ao BIRD a comissão de compromisso, calculada sobre o saldo

oe-
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pleno conhecimento t,-oi parte dos integrantes do Senado Fe·.
deral. Portanto, as ·informaÇões fora'nl transmitidas e a 1,-r-esí-ctência ctevotve a patavra ao nob!e se_n_aaPr JQtai:tY M;~gaihães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, agra·
deço as providências da_ Mesa. V. Ex~ teve o cuidado em
fazer com que chegasse ao meu conhecimento o -valor real
dos juros pelos quais teremos que nos- responsabilizar, via
BNDES, e que, hoje, são da ordem d~ 7,7% ~o ano -7,2%
são os juros de captação do dinheiro recolhido pelo BIRD
- e mais 0,5% .. São juros variáveis ailo-a-ano, de acordo__
com o valor dos juros dos recolbimentõs do dinheiro que
o BIRD recebe para poder emprestar para o restante do mundo.
Mas, isso vai demonstrando, ta~bénl, qÜ-c fiienl.Os um
acordo para pagar a dívida anterior - uma dívida atrasada
- com juros máximos de 6% - de 4 a 6% --:- e já estamos
tomando dinheiro novo, cqm juros acima dos acordados com
os bancos internacionais.
_
_:_~ . _ _ _ -------= _ -~_
Sr. Presidente, não tenho nada a opor à votação. Apenas
lamento que, mais uma vez, não tenhamos tido _tempo para
examínai essa questão na Co"mfssão apropriada, para evitarmos
problemas dessa natureza.
Por isso, agradeço mais uma Vez a V. 'Ex• ? atenção
que dispensou a este Senador e também à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Continua
em disc1,1ssão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra. encerro a discus~
são.
Em votação.
, __
,
_ _ .
Os Srs. Senadores que o aprovam permanecem selltados.
(Pausa.)
Aprovado.
_
.,
A matéria vai à Com_issão D.iretora para _a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
da matéria, que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida seguinte
COMISSÃO DIRETORA
PARECER N' 240, DE 1992
Redação final do projeto de Resolução n~ 48~ de
1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"' 48, de 1992, que autoriza a contratação,
com a garantia da República Federativa do Brasil, de operação
de crédito externo, no valor de US$50,000,0DO:ao (cinqüenta
milhões de dólares norte-americanos), entre o Banco de Desenvolvimento Económico e Social -- BNDES e 6 Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, destinada a finariciar parcialmente o Projeto Nacional
de Controle da Poluição Industrial- POLUBRÁS.
Sala de ReuniõeS da Cori:úsSão, cm 14 de julho de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente - Saldanha Derzi, Relator
- Lavoisier Maia - Alexandre Costa.
ANEXO AO PARECER N• 240, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n• 48, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos tennos do art. 48. item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte.
---
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RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
Autoriza a contratação, com a garantia da República Federativa do Bras11, de operação de crédito externo, nó valor de US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos), entre o Banco de Desenvolvimento Económico e Social - JlNDES e o Banco
Internacional para Reconstrução e DesenvolvimentoBIRD, destina_da_a financiar parcialmente o Projeto Nacional de Controle da POluição Industrial -- POLUBRÁS.
Art. 1!' É autorizada a contr&tação, pelo Bãnco de De:senv_olvünento Económico e Social:.__ BNDES, Coril a garantia
da República Federativa do Brasil, nos terroos__ da ResoluçãO
n' 96, de 1989, do Senado Federal, de operação de crédito
externo no valor de US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de
dólares norte-americanos), junto ao Banco Internacional para
-a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD.
Parágrafo único~ A- operação de crédito ora auto:rliada-destina-se ao financiamento p_arc~~l do Projeto Nacion.al de
Controle da Poluição Industrial- POLUBRÁS.
Art. 29 As condições financeiras· básicas da operação
de crédito s3.o a-s seguintes:
a) custo total do projeto: empréstimo BIRD: US$50,0
milhões; contrapartida BNDES_: 50,2 milhões; contrapartida
dos beneficiários: US$ 50,0 milhões;
- b) valor do empréstimo externo: US$50,0 milhões;
c) cronograma de utilização dos recursos: 1002: US$ 5
milhões; 1993; US$20 milhões; 1994; US$15 milhões; 1995:
US$10 milhões;
- ·
d)- data-limite para d~sembÕisos: 30 de j~tihO "d~ i997;
e) amortização do principal financiado: quinze anos. inclusive cihco de carência, através de vinte parcelas semestrais
de US$2,5 milhões, vencendo a priineira em 15 de novembro
de 1997 e a última em 15 de maio de 2007;
O taxa de juros: equivalente ao custo de empréstimos
qualificados (cost o(qualified bortowíngs) do BIRD, acrescida
de 0,5% a título do spread. Os juros·, calculados sobre o
principal, deverão ·ser pagos semestralmente, nos dias 15 de
maio e 15 de novembro de cada ano, até a total amortização
do empréstimo;
g) comissão de compromisso: O BNDES deverá pagar
ao BIRD a comissão de compromisso, calculada sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, à taxas de 0,75% ao ano,
vencível semestralmente, juntamente com os juros.
Art. 3<> A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de dOze meses, a contar da data
de sua publicação.
Art. 4~ . Esta Resolução entra e)Jl vigor na data de sua
pUbTiC:içãó.
---O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em disc~s
são a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra encerro a discussão.
Em votação.
Os. Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
_O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-: Srs. Senado·
res, o item 4 da pauta da Ofdem do Dia de hoje, nos ~r!llOS
do art. 175, alínea e, será retiTado, em razão de uma falha
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na instrução processual. Trata_.:se de matéria que, lastreada
na Resolução n"' 58, já revogada, não poderia ser submetida,
neste momento, ao exame do Plenário, e deverá sofrer as
reformulações indispensáveis a que o. projeto de resolução
que dele emanar possa, realmente, ajustar~se à Resolução
de n 9 36 que passou a_ vigorar.
É à seguírite o ii:t!ilfCüjó- apreci:içãO-é éidiada:

-40fício N' s/17, de 1992
(Em regime de urgência, nos termos âo
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Ofício n~' s/17, de 1992, pelo qual a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro solicita autorização
para emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras FirianCeiras do Tesouro daquele Município (LFTM-RJ), vencíveis no segun!=1o S:elnestre de
1992. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- lteiU_l:~
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 68. DE 1992
(Em regime de urgência,-lfó1.-termos
do art. 336, c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Profeta de Lei da
Câmaran'68. de 1992 (n'2.990/92. na Casa de origem).
de iniciativa do Presidente da República, que regulamenta os arts. 37, inciso XI, e 39, § 1~. da Constituição
Federal e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Maurício Corrêa para proferir parecer sobre a matéria.
Antes, porém, a Presidência pede aos Srs. Senadores
que estão nos seus respectivos gabinetes que venham imediatamente ao plenário, porque se processará, agora, uma votação
da maior ímportância pára os servidores públicos, civis e militares da União. Como neste exato momento estão reunidas
algumas comissões da Casa, a Presidência determi[l_a aos seus
respectivos Presidentes que suspendam os trabalhos, a fim
de possibilitar o comparecimento, a este plenáriá, de todos
os Srs. Seiladores que se encontram nas comissões ou nos
seus gabinetes.
O projeto objetiva garantir a aplicabilidade da própria
Constituição Federal, que estabelece isonomia entre os_ servi~
dores dos três Poderes da Republica.
O SR, MAURÍCIO ÇORRÊA (PDT-DF. Para proferir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi! por distribuição, esse projeto de lei, ontem! Imediatamente, procurei
desenvolver o melhor do meu esforço, no sentido de trazer
hoje o meu parecer, exatamente tendo em vista a gravidade
desse tema e o empenho que todos temos em votá-lo o quanto
antes.
Sr. Presidente, até acredito que se faz um pouco de injustiça em relação ao Senado, que tem procurado cumprir o
seu dever constitucional. Muitos dos projetas que a Câmara
votou ultimamente, lá ficaram por mais tempo-.- Portanto, é
normal que os Senadores exiJam- um ~aior'tempo para debater
a questão, como ocorreu com o Projeto ~~(Advocacia-Ger~_
de União, das Tarifas Portuárias e outros._ O _Sena?o nã9 _,
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tem_ culpa, temos de_cu~I?~r, co~ 9'ns~~én~i~~ nossa obrigaçao.
, - . "'' ....~-. 1·,
.. Tragç hoje. ni~u p~çe.cer..
.
~efere-se_esíe'aq Pr,ê!jkt,O_-de Lei da Câm~ré!~ de_iniciativ3
do Senhor Presidepte.<la República, que pretende regulamentar o princípio da isOitoiniã aplicado à remuneração dos s_ervidóres públicos federais, dentrO: d~ cada Poder e entre os três
Poderes. bem corpo .e;s~a~~(ep~r limite~ de remuneração e arelação de valor ~-títrç ,a, mai<>:r .e.a menor remuneração ..
De acordo com ~.'t::ipoSí'Ção de_ Motivos, a proposta busc_a
estabelecer:
·
'
''-:-::que oli~ite máximo de :iehiuneração dos servidores será a fixada p-ai-a aqueleS titufares de Poder
citados na Constituição;
_
.
·
-que haverá um limite para as vantagens percebidas pelo servidor;
-que o maior ve_ncimento básico_ QU sqldo. será
até vinte vei:es-rilaioi" que o riiehor ven(;i_mento básico
oo. soldo, e que os servidores de nível superior; nlédio
____e_ auxiliar_ dos três P.od~:res_, perceberão venci_mentos,
conforme faixas comq.ns_ de Jetp.uneração, es~a\;'eleP,_dos
na própria lei;
----:-que_ os titulares cle._i:niciativa legis~ativa sobre
polítíca remuneratória. seguirão estes princípiOs legais
nas propostas que vierem a adotar."
O texto prevê que o Executivo, no prazo de -45 .dias,
proporá novas tabelas remuneratórias, que deverão servir de
parâmetro para os demais Poderes.
Além de tratar da isonomia 'na política remuneratórià dos servidores públicos, a proposta estabelece-a equivalência
da remuneração dos membros de Poder ali especificãdos: Ministros de Estado, Parlamentares e Ministros do Stipre-mõTribunal Federal.
-o Projeto em exame foi exarriirüido na Câmara dos Depu~
tados e aprovado c_om emendas que já aperfeiçoaram sUbstancialmente a proposta original.
Constitucionalidade
A regulamentação dos arts. 37, XI, e 39, § 1', d,a_Constituição Federal é matéria de co:rp.peténcia legisferante do Congresso Nacional, sendo cabível a iniCiativa de lei-do Pr~sidente
da_ República. O te,Cto da prop-osta', n3. forma aproVada na
Câmara dos Deputados, não apresenta vfcio de -inconstitucionalidade.
-

Juridicidade
. Quanto à juridicidade do textq em exame~ é preCiSO apenas corrigir algumas distorções que, se mantidas, provocam
a revogação tácita de diíeitos já conSagradOs na Lei de Remuneração dos Militares e no Regime Jurídico Único, referentes
à promoçáó na passagem Para a iD.atividade e à eXclusão de
algumas vantagens, do texto remuneratório. As- Emendas
apresentadas pelo eminente Senador Nelson Carneiro, que
receberam parecer favorável da Relataria. eliminam essas faunas.
'
Técnica Legislativa
·Effi relâção à técniéa legislatiV'a, OPi:-ojetO f01 bastante
aperfeiçoado na Câmara'dos Deputados, remanescendo apenas uma confusão conceituai em reU!.ção ao~ termo~ r~mune
ração, vencimentos (no plural) e vencimento (no sigular),
no art. 3_9, '§ 19, do Projeto, a Ser Cori:iglda por emenda, já
apresentada,_ que recebeU parecer favoráver desta Reh,1toria. ·

Já
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É impórt<lnte aqui destacar que a eliminação~ na Câmara
dos Deputados, do art. · 89 do Projeto do Poder _Executiv9_,_
que previa a revisão e a instituiç~çr~~ gfát~f{cáÇão' de atiVidade,
na conformidade de delega_çã9 .conç~dpja pelO POder Legislativo, não signifícã um posicioilaltterttó antedpado deste Poder,
quanto à referida delegação, re-presentando apenãs uina correção necessária de técnica legislati_va.' -Ttâ.tava.:..~e cj.e dispositivo
absolutamente inócuo e impT6PJi4,~ p~r,qpanto ·não_ produz
qualquer efeitO ou vinculação l~gal; ~~nd'ª- ~ais que a_ delegação que for concedida deverá indicar expressamente seu conteúdo e os termos de seu exercício.
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remuneração no mesmo período, em espécie, a qualtítulo por membro do Congresso Naci<:inal, Ministro de Esia-do ou Ministro do SUpreinoi Tribunal Federal."
·
Eu gostaria, para deixar bem claro, e estou fazendo o"~·
relatórios com consciêncla, de dizer aos Srs. Senadores o que
estabelece o art. 42 dessa lei, a qual eu me referi, e o que
diz o art. 72.
· ·
- _____ --~~_r

O art. 42, da Lei do Regime Jurídico Único, diz o seguinte:
''Nenhum servidor poderá perceber mensalmente,
a título de remuneração, importância superior à soma
Mérito
dos valores percebidos como remuneração e_m espécie,
A adoção de um mesmo tratamento remuneratório para
a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes,
retribuir- o desempenho de atribuições e responsabilidades
pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso
iguais ou assemelhadas é uma necessidade que se impõe, para
Nacional e Ministro do Supremo Tribunal Federal.
pôr finí à balbúrdia salarial hoje instalada no setor público,
Parágrafo único. Excluem-se do teto de _remunenão apenas entre os Poderes, mas dentro do próprio Executivo
ração as vantagens previstas no inciso II a VII, do
Federal.
art. 61."
Tal situação agravou-se com a não concessão de reajustes
E_o que diz o art. 61, sobretudo esses incisos?
salariaiS cOmpatíveis cC:im 3.5 pf:rdas inflacionárias -e com a
Dizem exatamente sobre aquelas vantagens que foram
prevalência de uma política de aumentos diferenciados e de
dadas quando votamos o Regime Jurídico Único;
concessão de outras vantagens, ao invés de se dar cumpri1
mento aos dispositivoS·coilStitu_cionais que d~terniinain a insti.
- ' GratifiCaÇão 'pelo exercício de função, dituição de planos de çarr!!irà para todoS :os servidores, caminho_
r.eção, chefia e assessoramenfo, gi-atificação natalina,
mais adequado para estabelecer-se a verdadeira isonomia sal~
adicional por tempo de serviço, adicional pelo exercício
rial no serviço público.
, d~ atividades iil~aluJJres, perigosas ou penosas, adicio~
O Projeto em questão, apesar de suas evidentes limÚ:a- nal pela preStação de serviçO_:extraordinárió, adicional
ções, vem ao enconytro dos anseios de amplos segmentos
noturno."
do funcionalismo civil e militar, vítimas de uma remuneração
Esse
é o elenco das prerrogativas que, votando esse proaviltada,
jeto do jeito que está, os funcionários vão perder.
À vista disso, manife-stamo-rios favoravelmente à aproE no que tange aos militares, a lei diz o seguinte:
vação do Projeto de Lei dc;t. __ Çâmar~ em apreciação, com as
"Excluem-se do texto da remuneração, para fins
emendas que mereceram nosso pronunciamento_ favorável no
deste artigo: a gratificação de tempo de serviço, a gratiparecer a seguir apresentado.
ficação de compensação orgâóicà, a indenização de moEste é o parecer, Sr. PreSidente.
radia, a indenização de localidade especial, ajuda de
Sr. Presidente, apresento já O meu Parecer sobre as emen- custo, diárias e indenizaçãó de transporte, adicionais
das ou fica para depois?
de férias, natalino, de natalidade e de funeral, auxílioO SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Por econofardamento e de alimentação.
mia processual e tendo em vista· a 'relevância da matéria, a
89 - Importâncias correspondentes à conversão
Presidência faculta a V. EXi' emitir jã_, agora,-o_seu Parecer
de fériaS em pecúnia."
sobre as emendas.
· ·
·
Isso é o que o nobre Senador Nelson Carneiro procura
O SR- MAURÍCIO CORRÊA - Emenda n' 1 (art. 1' preservar, através da emenda torção.
caput) -Senador Nelson Carneiro.
O Parecer é favorável.
_
Creio que, pela simplicidade, esta emeD.d3.-díspensa ouMantém expressamente os dispositivos da Lei de Remuneração dos Militares e do Regiine Jurídico único que excluem tros comentários.
do limite constitucion-al as vaqtag~ns de caráter eventual ou
Mas posso ler aqui. Diz a proposta do Senador Nelson
pessoal (adiCional de férias, c;tjuda de custo, diáii3.s_etc).
Carneiro:
A :pmenda é adequada"-e necessária, porquanto o·texto
''Art. 39 GratificaÇão de coinpensiiÇão oTgânica
da norma em apreço revogà· implicitamerite aqueles disposie as relativas à natureza ou ao local de trabalho a
tivos, ao tratar do mesmo assunto de forma diferente, ·sem
que se refere o art. 39, § 19 , da ConstitulÇâO Federal.
fazer a ressalva.
n) Gratificação de habilitação civil e militar."
Parecer favorável.
O projeto que veio da Câm-aril fala apenas em gratificação
Vou ler a emenda, Sr. Presidente, que é a seguinte:
de habilitação mílitar, mas não fala em que apresenta, man"A remuneração mensal do servidor da administração pública direta, autárquica ou fundacional de tendo o caput integral do art. 1", mas fazendo essa resssalva,
observadas as leis que acabei de mencionar.
quaisquer dos Poderes da União, terá como limite máEmenda n" 2, também do Senador Nelson Carneiro:
ximo, no âmbito da cada Poder, observados_ os arts.
Complementa a lista de vantagens excluídas do rol daque42, parágrafo único da Lei n' 8-112, de li de dezembro
de 1990, e 72, parágrafo único, da Lei n9 8.237, de las que não poderão exceder a duas v~;;z:es do valqr do maior
30 de setembro de 1991, os valores percebidos como ' vencimento ou soldo, incluindo as atribuíveis aos servidores
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civis que _são idênticas às _concedidas aos servidores militares
e que já estão contempladas na lista em questão.
Como o projeto objetiva fixar regras isonômicas de remu.neração, é insustentável que ele próprio estabeleça tratamento
discriminatório para· situãções idênticas oU assemelhadas. A
Emenda corrige a disgratificação de hatilitação Cív11.- Como
estamos tratando de isonomia, não é-possível da-r tratainento
diferente para uma mesma situação.
Portanto, o meu parecer também é favorável.
Com relação à Emenda n 9 3. também do Senador Nelson

Carneiro.
Substitui a referência a"tabelas remuneratórias, estabelecendo faixas de vencimentos ou soldos" pela expressão "tabelas de vencimento e de soldo".
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~c_r~scida da. ~iferença entre
im~diaJameQ.W anterior"'."'

esse e o paqrão da classe
··

Diz o art. 193:
"O ServidOr que tiVer eX:efcldo fui1ção de direção,
chefia, assessoranie:õ.tó-; assistência óii C3.rg0 em··co-miSsãõ-, P?T período de cinco anos, ou de dez anos interpolados. pOderá aposentar-se com a gratificaç-ãO da fuilção
ou remuneraÇão do cargo em Comissão de maior valor.
desde que- exercido por um período mínimo de dois
anos.
- - --§ 1" Quando o exercício da função ou cargo em
comissão de maior valor não corresponder ao período
de dois anos, será incorporado a gratifiCação ·ou tefnuneração da função ou cargo em comiss-ão imediatamente inferior dentre os exercidos.
§ 29 A aplicação do disposto neste artigo éxcl~i
as vantagens previstas no art. 192, bem como_ainçorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de
~-

É simples, porque o projeto fala em "vencimentOs". Esta~
mos corrigindo, dentro da técnica legislativa.
A Emenda. se restringe, portanto, a essa correção. Acredito até que, pelas conversas que mantivemos com o Governo.
o próprio Governo "é favorável a essa correçãõ:A Emenda n9 4, do Senador Rachid Saldanha Derzi,
opção".
altera a redação do_art. 6", determinando que o vencimento
básico ou soldo não poderá ser fixado em valor inferior ao
salário mínimo.
Com relaçãoaos militares, é bom citar aqui que b -senador
Nelson Caxneirq_ exclui, extamente para que não se -interpore
A emenda garante, portanto, a não ocorrência de valor
de vencimento ou soldo inferior ao -do salário míniri:Io no
nessa remuneração que está toda modificada esse conceito
momento da fixação das respectivas tabelas. Já do texto origi~
da Lei n9 8.137, que trata dos soldos. O qUe diz o art. 64
nal depreend~~se que a contraprestação paga ao servidor, a
da Lei dos Soldos dos Militares?
título de vencimento ou soldo, não-poderá, em qualquer oca~
_- '~O militar que contar com mais- de trinta anos
sião, ser inferior ao salário mínimo.
de serviço, ao passar para a inatividade remunerada,
Entendemos, data venia, que o texto do Projeto garante terá o cálculo da sua remuneração referido ao soldo
o direito constitucional ao salário mínimo de maneira mais
do posto imediatamente superior."
incisiva e permanente do que a emenda ora examinada. razão
pela qual não poderíamos recomendar a sua aprovação.
Quer dizer, o militar que atinjir a inativídade como capiw
Creio que o texto original é melhor, com o maior respeito
tão receberá o soldo de major. É e~sa a proposta que o senador
ao Senador que subscreveu a emenda, do que o de S. Ex~
Nelson Carneiro eStá procutarl.do-aefendér. S. Ex• pretende
A Emenda n" 5 do Senador Nelson Carnei_rcY, mantém
expressamente os_ dispositivos ~da Lei de :Remuneração dos -a-s-segurar ~esses direitos qUe foram votaáos na Lei do Regime
JUtfdico Unico com a derrubada dos v_etos e tãmbém na Lei
Militares_e do Regime Jurídico Unico que prescrevem o direito
n' 8.237, de 30 de setembro de 1991.
à promoção por ocasião da passagem para ,a inatívidcide. TraFica claro, então, que estou ac_olhendo essas emendas
ta-se de dispositivos do Regime Jurídico Unico. vetados pelo
porque _t~nho a responsabilidade de _fazer aquilo que a minha
Presidente da República e mantidos pela vontade soberana
consciência indica. se amanhã ou depois, votarmos um projeto
do Congresso Nacional, por maioria absoluta. O projeto, sem
de grandeza desse e os_ servidores se sentirem prejudicados,
a Emenda, ariularia praticamente esse direito para os Oficiais
inclusive os militares, não será por açodamento desta Relato;.
Superiores e servidores civis de final de- _caiTeirà., torº-ª--rtdo-o
ria,· nein pela Sua citUaç·ão:-Temos-que estar atentos porque
letra morta.
A emenda do Senador Nelson Carneiro pTeten.de restau- são conquistas dos servidores militares e dos servidores ciVis.
Por isso, acato, com tranqüilidade, as emendas em bom mo~
rar dentro do projeto aquelas vantagens conseguidas_ pelos
servidores públicos na época da votação da Lej _do R_egiffie _mento apresentadas pelo nobre Senador Nelson Carneiro. __ _
Pouco importa, Sr. Presidente e Srs. Senadores_, que se
Jurídico Único. Na verdade, os arts. 192 e 2.93 da lei do
Regime Jurídico Único, foram vetados pelo Presidente da torne_ indispensável e até necessário que votemos _essa Lei
de _Isonomia agora, porque a Câmara votou, negociou. O
República. Posteriormente, ós vetos vieram a ser apreciados
problema
é que nós temos a nossa consciência, o nosso dever
pelo Congresso Nacional, que por maioria absoluta, derrubou
constitucional de fazer as revisõeS que se irrÍpõem e que são
os vetos, restaurando, portanto, os dois artigos.
do nosso dever. Portanto, faço isso coro absoluta tranqüiO que esses dois artigos mencionam? No que tange aos
lidade, porque essas emendas são indispensáveis. Não são
funcionários públicos civis da União:
emendas cínicas, não são emendas que procuram apenas modi·•o servidor qúe contar tempo de serviço para a ficar por modificar. São emendas que estão sendo apresen~
tadas e acejtas por mim, por convicção absoluta. Amanhã
aposentadoria com provento integral será aposentado:
ou depois! o Senado estará resguardado da sua função de
19 - Cõ:Di 1nemuneração do padrão da classe imeCasa te\js<?ra -~<?- ma~i_fest_af_posições dessa naturez:3-.
diatamente superior àquela em que se encontra posicio~
A Emenda n"' 6, do Senador NetSoil Cã.nletro,- aCrescenta
nado;
parágrafo único ao art. s~, com vistas a assegurar ao benefi~
2'~- Quando ocupante da última classe da carreiciário da pensão militar·a_fie_l aplicação_do dispostO no art.
ra, com a remuneração do padrão corre_spondente
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40, § 5\', da Constituição Federal, extensivo aos servidorecs
públicos militares, ex·vi do dispostO no ait. 42, § 10, do Inesmo
diploma constitucional.
É a seguinte a Emenda no 6:
"Acrescenta-se o seguinte parágrafo ao art. 89 :
A pensão militar corresponderá ao-totãl da remuneração ou provento do militar falecido.''
Quer dizer, para ficar bem claro, que quando o militar
falecer, a sua família, a sua mulher vai receber a remuneração
integral.
A Emenda n"' 7 objetiva restabelecer, com modificação,
a sistemática de revisãO e-ímplantação das gratificações de
atividades para os servidores públicos civis e militares, constantes do texto do projeto original. Ao fazê-lo, dispõe ainda
sobre a vedação do aumento dos respectivos percentuais para
aqueles que já estejam recebendo vantagens de natureza simi~
lar até que as gratificações a Serem revistas e instituídas atinjãm
o objetivo da isonomia.
No nosso entender, em que pese a emenda guardar bom
propósito, na prática leva ao risco de proporcionar maiores
distorções do que as já existentes, sobretudo no âmbito do
Poder Executivo, no que tange à remuneração dos seus servi~
dores públicos civis e militares, dadas as peculiaridades de
cada área. Além disso, o Pod~r Executivo já tein competência
para propor projetas de lei instituindo tais gratifiCações que.
se adequadas, serão imediatamente aprovadas pelo Congresso
Nacional, independentemente da apreciação da delegação de
competência para baixar leis delegadas, já CJP: trar'!:litação.
Vale ressaltar que a emenda não dá poderes ao Presidente
da República, e nem poderia fazê~ lo, para criar gratificações
sem a apreciação dÔ Congresso Nacional. Por isso, não pode~
ríamOs recomendar a sua aprovação.
É a emenda apresentada pelo Senador Marco Maciel,
cujo teor é o seguinte:
"Acrescente~se ao projeto o seguinte ãrt. 7\ renu~
merando os demais:
Art. 79 Serão_ r~vistis as gratifíC3-Ções eXistentes
e instituídas novas gratificações do ti pó àffVidade- pã.ra
os servidores civis e militares que não as recebem, com
a finalidade de lhes ser assegurado_ o objetiyo desta
lei.
Parágrafo único. Até que as gratificações referidas
neste artigo atinjam o Seu objetivo, os seividores dos
Três Poderes que estejam recebendo vantagens de natureza similar não poderão ter os respectivos percen~
tuais aumentados."_
Sr. Presidente, por mais boa vontade que tenha, é impos~
sível acatar essa emenda, na medida em que ela interfere
diretamente na órbita de competência específica dO CongreSso
Nacional, porque a iniciãtiVa:pará prõpor aumento de remuneração dos quadros _dos funcionárioS do Poder Legislativo Câmara e Senado - é do Congresso Nacional. Não seria
através de uma lei ox:dinária que iríamos ex:atallfente abdicar
de uma competência constitucional que nos impõe esse dever
e essa obrigação. Por conseguinte, não posso acatar essa em_cnda.
Acrescento, ainda, que não vejo nenhum prejuízo em
deixar de aprovar essa emenda, porque ela não_ aduz nada.
Tudo estará na razão direta da delegação que, eventualmente,
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o Congresso venha a dar ao Presidente da República. E digo
mais: o próprio Congresso poderá até examinar a questão
futuramente, durante a vigência desta Lei de lsonomia. Mesmo depois, durante a delegação, o Congresso poderá encontrar uma forma de equacionar-essa questão, através de um
projeto de resolução em que se comprometa a não fazer nenhum aumento de gratificação naquela fase, até que se ajuste
exatamente a situação de i_sonontia, que é o que queremos.
Não há como acatar essa emenda em face da inconstitucionalidade apontada. Mas, o seu mérito Será atingido na medida
em que o Presidente da República mandar a tabela das- revisões. o que, pelo próprio texto do projeto, terá que-ocorrer
no dia 1'-' de setembro do corrente ano.
Sr. Presidente, estou de ph~no acordo com o projeto que
veio da Câmara e. com a aprovaç·ão" dessas emendas apresentadas pelo nobre Senador Nelson Cameiro 1 que aperfeiçoam,
melhoram, dirimem, clarificam e dão tranqüilidade a mais
de um milhão de servidores públicos, civis e miritã.res-, deste
País.
Aprovar do jeito que está seria _um risco t:om relação
ao futuro daqueles direitos que já têm esses servidores civis
e militares.
É_o meu parecer, Sr. Presidente.
São as seguintes as emendas._apresentadas_ ao
jeto:

pro~

EMENDAN•l
ao caput do art. 1~ a seguinte redação:
"Art. 1~' A remuneração mensal de servidor da
administração pública direta, autárquica e fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, terá como limite
lnáximo, no âmbito de cada Poder, observados os arts.
42, parágrafo único, da Lei n9 8.112, de 11 de dezem.bro
de 1990, e 72, parágrafo único, da Lei n'-' 8.237, de
-30 de setembro de 1991, os valore_s percebidos como
remuneração no mesmo período, em espécie, a qual~
quer título, por:

Dê~se

I - Membro do Congresso Nacional;
I I - Ministro de Estado;
III- MíiliStro do Supremo Tribunal Federal."

Justificação
Caso seja mantido o texto original, que revoga tacita~
mente os dispositivos 4a Lei. de Ren11.meraç~o dos Militares
e do Regime Jurídico Unico r_efe_re_nte às exclusões ao limite
constitucional de remuneração, os o'ficiais superiores e os ser~
vidores de final de carreira ficarão impedidos de receber Adi~
clonai de Fériãs. Ajuda de Custo, Di"árias, importância correspondente à _transformação de férias em pecúnia, parcelas remuneratórias atrasadas e outras semelhantes, de caráter eventual ou pessoal.
. . Ess~ qU.estã? já está apropriadamente regulada nos dispo~
S1t1vos c1tados, qüe precisam ser -nfantidos ·para não causar
prejuízos inconcebíVeis a servidores_militares -e civis~ Por tratar-se de revogação tácita, o assunto deve ter passado desPe r~
cebido.
Daí a necessidade da emenda, que esperamos ver
vada por nossos nobres pares.
_

apro~
~

Sala das Sessões, 14 de julho de 1992. -Nelson Carneiro-
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Dê-se a 'seguinte redaçãO ao art. 3 inciso II,_

m en:

9 ,_

a!íne~s

"Art. 3~ ···~~~····-~4··~~~-·~·~u·~······~-·~~~ ..... .
II - .................... ······--···--~·····-·······--~ ......
m) gratificação de compensação orgânica e as relativas à natureza ou ao local de trabalho, a que se refere
o art.39, § 1', da Constituição Federal;
o) gratificação âe habilitação civil. e milit_ar;_

Justificação
Se o projeto prelenae -fixar regras iguaís (isorióini~) _para
os servidores civiS -e- militares dos três Poderes, é incabíVel
que ele próprio estabeleça tratamento discriminatório para
situações idênticas.
-A gratificação de compensação orgânica, devida aos militares, é destinada a compensar desgaste~ orgâniCos {,-fOiliinciados, em atividades especiais de vôo ou de tratQ com raios
X ou substâncias radioati'\iaS. O adicional pelo exercício de
ativídades insalubres, perigosas ou danoSas, devida aos servi~
dores civis, tem a mesma natureza e fundamento. Por que
a quebra da isonomia?
Igualmente, a busca de aperfeiçoamento e especialização
não é só prerrogativa da área militar. Os serviços públicos
civis estão extremamente carentes de- esforços, objetivando
a qualificação e o desenvolvimento de seus integrantes, conforme têm reiteradamente se pronunciado as autoridades do Poder Executivo ligadas à Administração de Recursos Humanos.
É estranho e curioso que a proposta original tenha esquecido
esse aspecto. embora nos estudos_ para definição das diretrizes
e para implantação dos planos de carreira, se preveja a criação
de um adicional relacionado à melhoria da qualificação dos
servidores civis, semelhan_te ao que já existe para oS militares.
Portanto, esta Casa Revisora não pode deixar de corrigir
essas evidentes distorções do projeto que lhe chega a exame.
Daí contarmos com a aprovação de nossos eminentes pares.
Sala das Sessões, 14 de julho de 1992.- Nelson Carneiro.
EMENDAN•3
Substitua-se no art. 39 , § 1':>, da proposta a expressão:
" ... projeto de lei de revisão de suas tabelas remuneratórias, estabelecendo faixas de vencimentos ou soldos ... "
Pela expressão:·
" ... projeto de lei de revisão de suas tabelas de
vencimento e de soldo, ... "

Justificação
Embora o texto desse dispositivo já tenha sidQemendado
na Câmara dos Deputados, resta ainda uma confusão conceituai que precisa ser corrigida.
Com efeito, os conceitos de remuneração, vencimentos
(no plural) e vencimento no (singular) estão devidamente consolidados, quer no plano doutrinário, quer no plano do direito
· ·
posítívo. - Ignorar essas distinções no texto da lei seria inconcebível
a um legislador atento. O que se pretende, neste caso, é
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a revisão das tabelas de vencimento dos níveis superior, médio
e auxiliar, bem como das tabelas de soldo ou de soldos.
Trata-s~ çle unia çpq~çãQ de técnica legislativa, de grande
relevância para o correto_ entendimento da norma, raZãO pela
qual contamos__com a aprovação de nossos ilustres Pares,
·' ~-oSala das Sessões, 14 de julho de 1992. -Nelson Carneira.
EMENDAN•4
Dê-se ao art: tJ9;_do;- p~Oj~to a seguinte redação:
••••••••••'•••••••••••••~••••••••••••••••~•~••••_.--.-no'o~••••••••

Art. 6~ O menor vencimento básico ou soldo não
poderá ser fixado em valor inferior ao salário mínimo.

Justificação
A alteração que propomos com a presente emenda visa
dar redação adequada ao dispositivo em tela, tomando-o mais
cólnpatfvel com os mandamentos constitucionais que·assegUXª-m direitos soci~is dos trabalhadores em geral aos servidores
públicos, no.tadamente os constantes do§ 2~ do art. 3-9, cOmbinado com o inciso IV do art. 7~ da nossa Carta Magna.
Sala das Sessões, 14 de julhode 1992. - Rachid Saldanha
Derzi.
EMENDAN•S
Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:
•• Art. 8" Aplica-se o disposto nesta lei aos servidores inativos e pensioniStas, assegU.iãildo~se-Ihes o dis~
posto nos arts. 192 e 193, da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e no art. 64 da Lei n' 8.237, de
30 de setembro de 1991.

Justificação
A reforma do Militar com o soldo do posto ou graduação
imediatamente superior ao seu, e a aposentadOria do servidor
civil com uma promoção semelhante, são direitos consagrados
há muitos decênios que não podem ser derrubados nas entrelinhas de uma lei or:.dinária que tem oUtra fin"ã.lidade, a de
estabelecer a isonomia.
Com efeito, se não for feita a ressalva proposta nesta
emenda, os dispositivóS das leis próprias setão-·letra-morta
e os oficiais sup-eriores e servidores civis de final de carreira
ficarão de fato impedidos de fazer jus a essa vantagem.
Ademais, é preciso lembrar que os arts. 192 e 193 da
Lei n" 8.112, de 1990, foram vetados pelo Presidente da Repú~
blica e, posteriormente, promulgados pela vontade suberana
do Congresso Nacional, que derrubou o veto por maioria
absqluta. É inconcebível que agora, por um estratagema "'legal" se anule na prática esse direito_.
Assim, esperamos que os Parlamentares desta Casa reafirmem sua vontade, fazendo a devida correção no texto ~'?
projeto em exame.
.
Sala das Sessões, 14 de julho de 1992. ~Nelson C~rneiro.
EMENDAN•6
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 89:
'.'Parágrafo único. A pensaó--militá:r· cOrresponderá ao total da remuneração ou proventos do militar
falecido."
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Justificação
e já se diz que, nesse único dia que se reserva ao Senado,
A Constituição Federal estabeleceu· em seu art. 40, § qualquer emenda irá prejudicar o andamento do projeto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ou somos uma C~ma,nt
5'?, que "o benefício-·âa pensão p'or ·morte cOrresponderá à
totalidade dos vencimentos ou prOventos do servidor falecido, desnecessária ou se deve .dar ao Senado ao menos o direito
até o limite estabelecido em lei", o qual é aplicado às pensio- de, num único dia, apreciar qualquer projetO vindo da Câ!nara
nistas militares, na forma do § 10\>, do art. 42 de nosso Diploma e oferecer sugestões.
Aqui lutamos para preservar a existênica desta Casa e
Maior.
Com referência às pensfoD.iStáS dos servidores civiS, o --q_iúinto mais deiXarmos de examinar os projetas, porque não
problema foi resolYido__ çO.Jil a publíc3ção da Lei n9 8.112 podemos devolvê-los à Câmara, estamos estimulando aqueles
(RJU). Quanto às pensionistas militares, continuam elas a que lutam pelo unicameralismo. Esta Casa, a cada dia, tornaser discriminadas, recebendo muito menos do que lhes garante se desnecessária.
Sr. Presidente, em toda a minha vida, sempre disse àquenossa Constituição.- Representantes do povo, temos, neste
momento, a oportunidade de fazer a justiça que lhes tem las pessoas que me procuravam para pedir emprego público
uma frase que já se incorporou aõs Anais, mas que quero
sido negada.
repe_tir nesta oportunidade: ''o funcionário público no Brasil,
Sala das Sessões, 14 de julho de 1992. -Nelson Carneiro.
civil ou militar, Só tem um dia de felicidade, que é o da
EMENDAN•7
nomeação .., No dia seguinte, ele já está sofrendo as conseAcrescenteRse ao projeto o seguinte art. 79, renumeran- -qiiéncias de ter adotado a carreira civil ou militar, porque
do-se os demais:
é -a preterição; o colega que ilão trabalha e ganha mais do
"Art. 79 Serão reVístas -as- gi'ãtifitaÇões -existen- que ele; o colega que não trabalha, desidioso e que é promotes e instituídas novas gratificiÇões -do tipo atividade vido prioritariamente. Quem Ingressa: nó serviç9 público do
para os servidores civis e militares que nãO as recebem, -BraSil escolhe a pior das proffsSões. Sr. Presidente, também quando se discute aqui a isonocom a finalidade de lhes ser assegurado o objetivo desta
niíã~ fala-se tanto no que ganham os funcionárioS do Senado
lei.
Parágrafo único. Até que as zr~tifiC~ÇõeS}efe Federal, no que ganham os funcionários da Câmara P.os D~pu
ridas neste artigo atinjam Seu objdiVO, os ·:se-rvidores tados, no que ganham os funcionários do Poder Judiciário.
dos Três Poderes que estejam recebendo _ vantagens Eu gostaria de lembrar - e hoje todos os jornais noticiam
de natureza similar não poderão ter os respeCtiVOs per- .,. . . . , que, ontem, uma jovem de 23 anos, sem curso un_ivesitário,
ocupa imóvel funcional, empregada apenas para atender telecentuais aumentados."
fone e fazer a a:genda do chefe, ganha Cr$5 milhões e 500
mil por mês. Quantos funcioriários;-_iiesta·casa, com muitos
Justificação
anos de serviço, ganham essa importância. A isso assist1nios
A presente emenda visa restabelecer a sistemática de até na~ carreiras mais privilegiadas, como no próprio MiníSimplantação e revisão das gratificaç6es, constantes do texto tério das Relações Exteriores. Para se Chegar a micistro de
original do projeto encaminhado pelo Senhor Presidente da primeira classe, não bastam os anOs vividos no exteriOr, às
vezes em regiões inóspitas, com ·sacrifício"S consfãntes;- basta
República à Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 14 de julho de 1992. -Marco Maciel. que venha servir nos postos de Brasília. Nesse caso, são todos
promovidos ao topo da carreira. Nas últimas 10 promoções,
Durante _o Pa~:ece_r do Sr. Mau.rfcio Corr~a. o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presi~ 9 estavam em Brasíli"a; somente um,- que servia no Suriname
- entre milhares de servidores espalhados pelo exterior, foi
dências, que é ocupada pelo Sr. Rachid Salda.nha Derzi,
aproveitado. Quer diz.er, até no Ministério das Relações Exte.31 Secretário.
riores é preciso sofrer muito para ·chegar à conclusão de que
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O J?ãre· não valia à pena ter ingressado na carreira. É melhor arranjar
cer conclui favoravelmente ao projeto e às Emendas nÇIS 1 um emprego modesto, de Cr$5 milhões e 500 mil, no escritório
da Brasil Jet.
a 3, 5 e 6; e ContrariaDfente às de n("l 4 e 7.
As emendaS que- apresentei n3ó -aUmentam uril óíquel
Em discussão o projeto e aS emendas, em turn-o úniêo:
aOs cofres públicos e nem vão criar nenhum problema político.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr._Presidente, peço a palavra O Senado cumpre seu dever, emenda, clarifica alguns disposipara discutir.
tivos. Hoje é dia 14, tivemos um dia para votar-esse projetO.
O SR. PRESIDEN'I'E (Rachid Saldanha Derzi) - Con· Até o dia 31, são 17 dias._Será que a Câmar~ nãO-terá tem-pocedo_ a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
para decidir se fica com as einendas do Senado ou C<?m seu
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB ,-,..RJ. Pªra discu- próprio? A convocação termina no dia 31 deste mês_
tir.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço a atenção da
Que pecado praticaram oS quê -apresentaram emendas?
CaS3. para a círCtinstância· de que esse projetó, trabalhado Que pecado cometeu, por exemplo, o nobre Senador Rachid
durante algum tempo na Câiria:ta, chegou ao Senado na última Saldanha Derzí que preside esta sessão, quando ofereceu a
quinta-feira e, na própria sessão desse dia, lhe foi dada urgên- emenda que lhe pareceu oportuna? Que pecado mortal fez
cia para que, duas sessões depois,fosse votada pelo Plenário.
o ·nobre Senador Marco Maçiel, Líder do Governo, qu~!ldo
O dia seguinte era sexta-feira e, pelo Regimento, nesse apresentou uma emenda que acaba de ser examinada pelo
dia não há votação na Casa. Sábado, domingo. Segunda-feira, Relator?
também não houve sessão em virtude do falecimento do nobre
Sr. Presidente, apresentei cinco enle:ndas. Nenhuma delas
Deputado Edivaldo Motta, da Paraíba.
acaiT-eta aumento -de despesa, mas todas clarificam. São direiHoje, terça-feira;-e-o primeiro e úilko-dia que ~e reserva tos adquiridos durante longÇI tempo. Por exemplo, um coroao Senado para decidir matéria tão importante. UiiicO dia, nel, depois de 30 anos, que não chega a general, tem, pela
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lei militar, a possibilidade de receber o soldo correspondente
ao posto superior. O civil, por sua vez, depois de 35 anos
de serviço, ao fiilal da carreira, tem a possibilidade de receber
uma letra a mais. Que pecado há nisso? Vamos deixar isso
perdido nos meandros desse projeto, ou vamos torná~ lo claro?
Queremos dizer a- esses homens, que envelheceram no
serviço militar --muitos deles, inclusive, viveram anos nas
fronteiras, Suportarido todas as intempéries - , que no fim
da carreira não puderam chegar a general, porque nem todos.
Conquistam as estrelas do generalato, não têm nem o direitOde receber um posto a mais? Como dizer aos funcionários
públicos que, de agora por diante, não terão mais o direito
de, no fim de sua carreira, receber mais uma parcela de remu~
neração que a lei lhes assegura?
Então, isso não é uma lei de isonomia, mas uma lei de
punfção. É contra isso que as nlinhas emeridas se insurgem.
0- otiti"o textO diz respeito a um veto do Presidente da
República, derrubado pelo Congresso Nacional. _O projetO
que vem da Câmara não faz referência a isso. Como ·a lei
nova revoJ:a a anterior, ressuscit3~se o-texto vetado pelo Congresso Nacional. Passa a ser lei. Por via transVerSa;-õ"'"Gà\.,.e.rrio
consegue o que o CongreSSO repeliu. _ __
.
Srs. Senadores, o nobre Senador Maufício -"t:orrêa deu
seu parecer, detalhado, minucioso. Esta não é uma questão
partidária. Sou daqueles que têm colocado a sua posição,
em muitos momentos, acima de quaisquer partidos. É uma
questão de consciência. Estamos jcigando com homens que
trabalham, que integram, -nãó só as Forças Armadas, mas
as instituições CiVis-. Na hora da isonomia, devemos assegu~
rar-lhes os direitos·· que eles têm e que não conflitaro __ c_om---=o- iilteresse público.
·
O Sr. Jarbas Passarinho- Permíte-me V.

E~

um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO -Com muita honra,nobre_
Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex• é um dos mais respeitados Parlamentares que conheci na minha vida e um vete_ran_Q_
desta Casa. Ouvi c_om a aten-ç-ão que o Plenário às vezes,
permite e, às vezes, não o que V. Ex~ dizia ainda_há pouco.
Em alguns pontos, ternos concordância, noutros, talvez nem
tanto. Entendo que. a_ remuneração d_o.Serviço Público ~
que agora é Setor Público Civil e Militar - tornou tal des_or~
dem no País que é exfremauiente difícil se tentar conser.tar
isso de uma vez, a menos que seja por um processo gradual,
sério e conseqüente. Vou lhe dar um exemplo que nos une:
quando fui nomeado Ministro da Justiça, V. Ex!' me deu a
honra de ir à minha posse. Saí daqui com- um mOtorista do
Senado, que me levou. Naquela altura, ele ganhava na ordem
de Cr$100.000,00 por mês. Três dias depois de empossado,
vim do Ministério da Justiça agradecer a V. Ex~ a sua presença
Já. O motorista do Ministério_ da Justiça que me trouxe para
cá ganhava Cr$28.000,00. Então, quando V. Ex' fala sobre
a questão da diferença da remuneração do Parlamento, dos
Deputados e Senadores, é preciso prestar atenção, porque
realmente considero que estamos num patamar bem mais elevado. Em segundo lugar, dt.ntro do Executivo, há distorções
gritantes, flagrantes; "injustas, que prOvocam canili3lism() nO
Serviço Público. Esse mesmo motorista a: que rile refiro,- foi
convidado, ou fez-se conVidar, para ingressar numa nova lota·
ção na Pocuradoria_~Geral do Trabalho. Esta_ [lç_ava no ariexo
do Ministério da Justiça; era minha hóspede. Concordei que
ele fosse. Perdi o motorista. Por quê, Senador Nelson Carneiro? Porque, quando ele atravessou a ruazinha. que separa
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o editicil central do MinistériO -da Justiça do seu anexo, e
foi lotado lá, já ganhava 170% a mais. Aí a -diferença das
gratificações que avolumaram, cada vez mais, o fosso que
há nessa diferenciaçãcra~qúe Y~ Ex~ se referiu ainda há pouco:
duas pessoas trabalhando vis-à-vis, uma ganhando muito mais
que a outra e fazendo o mesmo tipo de serviço. Que -é ·absoluta~
mente necessário fazer isoriomia, não tinha e não tenho dúvida
disso. A minha dúvida é se não-estamos criando uma imensa
capacidade de frustração quando falamos em isonomia. Um
ponto a mais para a_ meditação de V. Ex•: sou aquele que
o Presidente CasteliO Bra:riêo chamava de anfíbio, porque
passei grande parte da rrlinha existência- na vida militar eagora
aqui, já até maior, na vida civil. Como oficial que flii do
Exército brasileiro, eu não podia receber nenhum tipo· de
remuneração, por exemplo, por um artigo publicado em jornal. O meu Reitor da Universidade, Muniz de Aragão, foi
convidado para fazer o verbete de _uma enciclopédia, e não
pôde fazé-lo, porque estava sob regime de tempo integral
e dedicação exclusiva. Os militares todos têm tempo integral
e dedicação exclusiva, porque, se ·não foi módificitdo o Esta~
tuto dos Militares - o que seria surpresa para mfui ;__ é
impossível ao militar fazer algum tipo de atividade remunee está transgredindo a legislação própria. O civil pode fazê-lo.
O servidor do Ministério também. Então, eu ficava, em pri~
meiro lugar, impressiõ:riado pelo fato de o Governo não proporcionar ao militar as mesmas condições que proporcionava,
por exemplo, ao professor universitário, que tinha- ao meu
tempo de Ministro da Educação -tenipo integral e dedicação
exclusiva e recebia 40% acima como imediata compensação
por não poder receber remuneração de qualquer outro tipo
de atividade. Quando entrei para a vida militar, dizia-se muito
- que os militares eram uma casta. Nunca vi casta, nobre Sena~
dor Nelson Ca:fneiro, aonde se entrasse por concurso-, a não
ser os mandarins; em concurso aberto, concurso público universal, para quem quisesse. No concurso para ingresso na
Escola Militar em que ingressei . . .:. :. ainda hoje é assim na
Academia Milítar- não se faz apenas um exame intelectual,
faz-se um exame de sru.í.d_e e.um exame físico. Poderia, por
exemplo, se reprovado se já tivesse qualquer dificuldade de
visão. Tinha de ter acuidade visual um e um e auditiva um
e um; tinha que ser perfeito para poder entrar no serviço.
Para poder ir para a Escola de Direito, bastava-me passar
no vestibular para a Faculdade de Direito. Poderia até estar
dQ~nte que não teria problema. Parece-me, Senador Nelson
Carneiro, extremamente difícil se compartimerifat-, se colocirisso em igualdade, pois não justifica a igualdade~ Devemos
ter a capacidade de raciocinar que há desigualdade de condi~
çóes, que há desigualdade de exercício da função, para que
pudéssemos ter uma liberdade de atuação. O que vejo depois?
Veja V. Ex• outro exemplo: a minha Diretora de Biblioteca
do Minisfério da Justiça, por sinal agora servidora desta Casa
por concurso, era DAS-3 e ganhava, quando cheguei ao Ministéri_o c:ento _e quarenta e sete mil cruzeiros/mês. Os assessore;;
dos Senadores são D.AS-3 também e ganhavam um mil~ão
e fração. Coino ptovócar a- iSOnorilia? Quando o Presidente
da República me deu esta missão, levei~lhe três hipóteses
----:-_duas para botar fora. Uma que é pegar o que está lá
em-dtna e reduzir- não pode-; a outra Sería pegar à-que
eStá embaixo e igualar aí seria iSonómico. A mensagem do
Governo se dá ao luxo até de _dizer que isonomia é palavra
grega. Então, trazer de baixo para cima: fiZemos uina simu_lação no Tesouro, e essa simulação mostrou que a arrecadação
tinha que ser multiplicada váriaS -vezes para se poder ãtingir
essa justiça. Então, a hipótese que admiti e deixei lá como
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sugestão era, de qualquer modo, barrada pelo texto constitucional, porque o texto determina que o aumento deve ser
na mesma data para todas categorias 'e com o mesmo índice.
Era fazer exatamente a diferenciação, para que oS índices
dos que estão embaixo fossem maiores e os dos que estão
em cima fossem menores, para que se pudesse igualar isso.
Nobre Senador, acompanhei algumas das emendas que V.
Ex' apresentou; depois chegou-se à de número 7, é eu já
não tinha.
O SR. NELSON CARNEIRO "---Já não era minha.
O Sr. Jarbas Passarinho -Mas foi dada como sendo
de V. Ex•
O SR. NELSON-CARNEIRO- A sétima é do Senador
Marco Maciel.
O Sr. Jarbas Passarinho -Acho que o nosso ilustre
Relator a deu como sendo de V. E~ Aliás, propondo-me
a apresentar um protesto aos nossos colegas de plenário, para
que o relator de uma matéria dessa inve_rgadura não fale da
bancada, pois está de costas para grande parte do Plenário
e não é assistido. V. Ex• já teve-a iniciatiVa; Como parlamentar
experiente que é, de ir à tribuna. Então, Senador, se não
se der, por exemplo, ao próprio Governo a liberdade de corrigir a diferenca de gratificação de acordo com Un;I plano preestabelecido, não teremos isonomia tão cedo. Desculpe V. Ex~
se me alonguei no aparte que lhe dei.
O SR. NELSON CARNEIRO - Não V. Ex• some.nte
honrou este modesto discurso com a sua_intervenção, brilhante
como sempre. Mas quero dizer alguma coisa em resposta a
V. Ero Primeiro, sou favOrável à isonomia entre OS Servidores
ciViS é-militares. Não tenho nenhuma restrição a isso. AgOra,
pleiteio que essa isoriomia não sacrifique alguns direitos adquiridos de servidores civiS e militares. Por isso, minhas emendas
não prejudicam, em nenhum momento, os militaJ;"es nem os
civis; Por exemplo, a última emenda resolve um problema
que V. Ero conhece, que é sobremodo angustioso, pelo qual
procurei trabalhar na administração anterior, junto aos chefes
militares. É a situação veXatória em que se ericoótram as
viúvas dos milites. Lembro-me de que uma viúva de almirante
me dizia: "Senador meu marido morreu quando só houve
uma diferença lá em casa: ·menos um talher na mesa". E,
no entanto, ela recebia uma pensão tão miserável que não
podia sobreviver dignamente. Algumas se emyregaram. Pois
a Emenda no 5 lhes assegura o que o Regime Unico dos Servidores Públicos já concede aos civis, desde 1990, regulamentando o texto do art, 40 da Constituíção? Por que não dizer
logo nessa lei, que a disposição constitucional também se estende aos dependentes dos militares?
O Sr. Jarbas Passarjnbo - Se V. Ex• me permite um
adt:ndo, as pensões - e passei pelo Ministério e vi isSo hoje para aos- descendentes ou viúvas de civis, são hoje já
deferidas no serviço público valor global do vencimento no
momento em que morre o servidor e na vida militar não.
O SR. NELSON CARNEIRO -Mas isso não e~tá expresso no Projeto: "'A lei se aplica aos pensionistas e dependentes!" É preciso que fique eXpresso; é preciso acabar com
a angústia dessas 1.200 mulheres que sofrem as__conseqüências,
de não ter havido1 até hoje, uma atenção pelo poder público;
essa é uma das emendas.
O Sr. Jarbas Passarinho- Peço a V. Ex• que me faça
uma pequena justiça.
----- -- -
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O SR. NELSON CARNEIRO Pois não?
O Sr. Jarbas Passarinho-- Em -relação justamerite às
vi_úVa.s a que V. Er está se referindo, tivemos oportunidade
rio Ministério, até com o auxTiio- de deputados - deputados
que têm passagem pela vida militar - de melhorar razoavelmente essa situação qUe era dramática, Senador Nelson Carneiro. Recebi comitivas de pessoas que contavam a mim coisas
que me causavam o maior choque emocional possível. lo r
exemplo, sei' do caso de uma viúva de um capitão de Corveta
da Marinha de Guerra do Brasil, que ficou corri três_ filhos
e se empregava como faxineira do Teatro Scala do Rio -de
Janeiro, para aumentar o seu orçamento doméstico. Fizemos
uma modifiCação, primeiro em retilção ao m:írriero de dias
do soldo e depois essa modifiCaçãO chegou a elevar o resultado
da pensão a alguma coisa, pelo menos, razoavelmente digria,
mas não aquele caso brutal que encontramos. E se agora
outra vez isso se desnivela 1 vamos ter o mesmo problema.
O SR. NELSON CARNEIRO - Por isso a Emenda n'
6, diz expressamente que a pensão dos militares - tainbém
na forma da Constituição- será relativa àqUilo que o mesmo
recebia quando na ativa.
Portanto, veja V. Ex~ que, se examiri3.nrios uma- a uma
as emendas, e gostaria que fossem votadas uma a uma, verificaremos que em todas elas há uma preocupação, a ·da is_onomia. Não quero beneficiar civil em favor de militar nem militar
a favor de civil. Não! Quero que todos tenham o mesmo
tratamento, civis e militares; quer dizer, um pouco menos
do que ganha a secretária do Sr. PC, que para atender o
t~lefone recebe 5 milhões e 500 mil ciuzeiros, mais 9o que
um almirante, do que um general.
AS emendas v_ão- ser votadas_ uma a uma --:-:- pediria ã
atenção dos Colegas- e não há qualquer interesse partidário
nisso, apenas a preocupação de dar uma solução justa a esse
problema. Há também outro aspecto político:_•'Ah, não pode!
Houve um acordo na Câmara".
_
Houve um acordo na Câmar~- mas, aiéin da Câmara,
tem o Senado. Qual foi o Líder que esteve presente a esse
3.coido? Qual foi o Senador que participou desse acordo?
Vamos aceitar o ·acordo? Então que feche esta Casa. Por
que isso? No dia que fizerem urri acordo convocando as Lide~
ranças da Câmara e do Senado, estaremos presos a ele; mas,
por que vamos ficar presos a um acordo do qual não participamos? É aquele célebre acordo de Cambuí, tão falado em
Alagoas, e não quero entrar na história daquele Estado porque
lá as coisas são mUito complicadas.
Mas, é o célebre acordo do qual, até hoje, se fala na
História Política do Brasil.
Sr. Presidente, estou certo de que não haverá prejuízo
algum. Qualificamos e não modificamos nada, clarificamos
o texto e o devolveremos à Câmara, que o receberá amanhã
ou talvez até hoje dia 14 ou 15- e tem até o dia 31, dezesseis
dias, para dizer se aceita as emendas-_ d6 Senado ou o texto
da Câmara. Enquanto isso, o Senado teve um dia, hoje, para
discutir e votar matéria dessa relevâTICia.
Portanto, não há nenhum propósito protelatório do Senado; esta Casa está exercendo sua função, que pode e deve
cumpri-la com inteira liberdade. A Câinara continua vofando
e nós continuamos revendo as decisões da Câmara. Assim,
quando aqui votamos inicialmente os projetes, a Câmara tem
a liberdade de q:yê-los e até de arquivar mUitoS deles,
-Sr._ Presidente, estou certo de que o _lúcido parecer do
nobre Senador Maurício Corrêa encontrará o apoio do Plenário. Não há justificativa nenhuma. Primeiro o_projeto não
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aumenta despesa, as emendas não aumentam despesas; segundo: as emendas não modificam o texto, apeiiãs clarificam;
terceiro: as emendas favorecem o objetívo pririciJ.)31 do projeto, que é a isonomia -entre militares e civis; quarto: não haverá
prejuízo algum, porque a Câmara terá dezesseis dias para
opinar.
Sei que há alguns funcionários que se ãiVóff\ITfeiiYlíderes
e querem apJ,"ovar tudo às pressas, sem a revisão desta Casa,

sem que o Senado aprecie e devolva tudo correndo. Mas
esse não é o papel do Senado; cada dia mais, vamos nos

destituindo das nossas responsabilidades e, um dia desses,
não precisaremos nem votar; o Presidente despachará o projeto enviado pela Câmara e devolverá aprovado. O Senado
não precisará nem se reunir.
Neste caso, não haverá prejuízo 3lgilrh pOfs a· Câmara
terá dezesseis dias para votá-lo, se quiser fazê-lo ainda durante
este período. Senão, ficará para agosto. Mas cumprimos ilosso
dever, porque vamos votar o projeto e num dja_ só, numa
só sessão, discutimos e votamos a matéria. Tenho a iiiipreSSão,
Sr. Presidente. de que cumprimos o nosso dever. O Senado
não pode ser apenas a chancelaria no que se discute ou se
combina na Câmara.
Não fui ao Palácio discutir, não recebi nenhum representante do Palácio para oferecer emendas, estas forani sugeridas
no exame da matéria, e outros projetas semelhantes que aí
estão também devem ser examinados com a maior iridependência.
Faço votos de que o Senado cumpra o seu dever, revendo
o texto da Câmara e aperfeiçoando-o, para que o mesmo
possa ser exatamente aquilo que todos almejamos, quando
incluímos na Constituição, a isonomia entre todos os servidores- civis e militares, sem privilégios para uns- nem paTa
outros.
Só não podemos fazer o que eu desejaria, ou seja; qi.Ie
todos que ingressam no serviço público tenham direitõ- a- um
apartamento funcimütl e a um ordenado de cinco milhões
e quinhentos mil cruzeiros. Essa eta, g~. emenda que gostaria
de formular, essa era a emenda, que sei, contaria com o apOio
de todos, e, além disso, quatro horas de trabalho .. Apartamento funcional, quatro horas de trabalho e cinco_- milhões
e quinhentos mil cruzeiros de salário, para quê? Para atender
telefone e fazer a agenda do chefe. Certameilte, Iileu- riobre
Presidente Jarbàs Passarinho, isso não havia no Mirtistêrio
da Justiça no seu tempo.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Nelson CarneirO, -o Sr.
Rachid Saldanha Derzi, 3l' Secretário deixa a cadeira
da presidincia, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maúro Benevides) - Continua
em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, encerrada
a discussão.
Em votação.
_
..
A Presidência abre espaço aos líderes partidários a fini
de que encaminhem a votação dessa importante matéria, que
interessa aos servidores civis-e nulitares da União.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que se encontram
nas Cori:lissões Parlamentares de Inquérito e rios- Seus gabinetes para que demandem imediatamente ao plenário, para
que possam votar essa importante proposição, já apreciada
no âmbito da Câmara dos Deputados.
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ESte é um apelo da Presidência a todos os Srs. SenadOres,

a·-fini de que se pOSSã-deliberar em torno dessa importante

proposição, que objetiva garanti i- eficácia ao dispositiVO COnstitucional pertiilente à isonomia _de servidor~s dos Três Poderes
da República. OS SrS. Senadores que se encontram na sala
cohtíngua a este plenário, chamada Sala do Café, que venham
iriiedia~ament~ ao plenário, dando uma demonstração do seu
espírito público, participando desta importante votação.
Há uma grande expectativa entre os servidores civis e
militares da União por essa decisão do Senado Federal na
tarde de hoje, daí por que encareço a presença de todos no
plenário .
. Estão presentes na Casa 58 Sn;.. Senadores e,_ no mgmento., a Mesa só visualiza 41 Senadores em plenário: É preciso
que todos os 58 Senadores estejam aqui para partícipar desta
__
importante votação.
A Assessoria da Mesa contou 42 Senadores há poucos
Instantes. Estão presentes na Casa 58 Srs. Senadores. Espera~
mos· que todos venham ao plenário para participar desta votação. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência sente-se razoavelmente gratificada coril o _atendiinel_lto
ao apelo dirigido a todos os Srs. Senadores, pelo menos mais
15 Srs. Senadores adentraram o plenário .. neste instante. Ou_tros que se encontram nos gabinetes também devem vir a
este plenário para as decisões. que agora se registrãrâo nesta
Casa, sob as vistas atentas dos s~rvidores civis e militares
da União.
__
_, ,- _
__
_
A Presidência pede aos Srs. Senadores que comecem
a tomar posição nas suas respectivas bancadas, porque logo
após o_ término do perfodo de encaminhamento de_ votação,
nós vamos processar, realmente, a apreciação dos Srs. Senadores, pelo voto simblólico, para a primeira tentativa. Esperamos
g_~e não haja necesSídade do acionam~_oto__do painel.
A Presidência aguãrda que as_articulações da,s Lideranças
Partidárias terminem ·agora, para que se inicie o encaminhamento de__votação._
_Portã.nto, neste e-xato momento, a Presidên_cia: oferec.e
aos Líderes Partidários a oportunidade de encaminhar a maté::ria à votação.
Concedo a palavra ao nobre Líder Marco Maciel, para
~ncamínhar a votação
O SR. MARCO \I'IACIEL (PFL - PE - Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr_. Presidente, depois de
entendimentos havidos, envolvendo as Lideranças partidárias
da Casa, entendimentos este.s em representantes do Poder
ExecutivO, nõs~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, chegamos a
_ uma conclusão que permitirá que votemos, tendo consenSual~
mente o referido pr_ojeto. De_ acordo com manifestação_que,
posteriormente, fará o nobre Relator da matéria, o Seriad_or
Maurício Cor.çêa, n6s concordar~mQs_em aprovar" as Emendas
o<? 1, n93, n<? 5, e a n96, s_egundo informações que riõs recebeinoS
das assessorias do Poder_ Executiv-O qUe conhecem, em profundidade, a matéria, eles entendem que a aprovação dessas
emendas em nada, Sr. Presidente, alterará os objetivos que
são colimados pela proposição que ora estamos votando.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Líder Marco Maciel anuncia que, em razão das articulações
agora procedidas, as Lideranças se inclinam por aceítar as
emendas de n95 1, 3, 5 e 6, obviamente rejeítando as demais.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - __S_r. Presidente. peço
a palavra para encaminhar.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra a V. EX·-
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Concedo recebe. São emendas oportuna::; que ensejam a extensão de
-- - um benefício maiOr, a obtenção do objetivo _P,e todos nós,
que _é ó estabelecimento da isonomia.
-· - O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB Sr.
Presidente,
Srs.
Senadores,
a
B<.!p.~da do.
Portanto,
SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PSDB participou desses entendi- PTB vota unanimemente pela aprovação das Emendas· .de_
mentos finãis.- Einbora a redação~ na Cârilara,_~enha sido feita n"~ 1,3, 5 e 6.
sob acordo e conduzida também por uill_ Líde-r ctO' PSDB.
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
nós entendemos que a maior parte das emendas propostas pãra ehcaminhar a votação.
pelo Senador Nelson CarneU:O é correta porque corrigem disO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
torções. Embora pessoalmente não sou faVOi-á_\le1-a que haja
aumento de salário através de promoções quando da aposen- a palavra a V. Ex~
tadoria -nem para civis nem para militares- COID:O já existe
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para encamipara os civis, seriã infüSto que eu votasse contra 9_ mesmo nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a posição
princípio para os militares. Pes.soalQiente, eu votaria contra da Bancada do PDS segue a linha Já externada em aparte
os dois. Não enteo.do bem por que no momento da aposen~ ao Senador Nelson Carneiro oferecido pelo nobre senador
tadoria alguém passa a ter uma promoção sem que haja um Jarbas Passarinho. O que desejo aditar são dois comentários.
mérito para isso, mas não vamos criar nenhuma dificuldade Primeiro, não posso deixar de, neste motnento, congratunessa matéria.
lar-me com a demonstração inequívoca de energia, no melhor
Dessa forma, Sr. Presidente, o PSDB votará favoravel- e mais impló sentido da palavra, que nos dá a todos este
mente às_ Emendas de n~ 1, 3, 5 e 6 e contra _as de n"' 2 jovem e diligente Senador NelsOii Cãmeiro-. Demonstrou hoje
e 4.
~
que garra, espírito ·de luta, disposição para defender as suas
O Sr. José Fogaça -Sr. Presidente, peço a palavra para idéias, não esmorecem com o paSsar dos anos. Tenho o dever
encaminhar.
de externar essa manifestação de_ sincera e profunda admiração
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo que eu pediria que o Senador Nelson carneiro ·recebesse e
rneus pares acolhessem como uma demonstração de um inia palavra a V. Ex~
ciante que tenta ser diligente.
- -O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para encaminhar.
0 segundo comentário é a respeito do intuito do projeto.
Sem revisão do orador.)_~ Sr. Presidente, a Liõérança do Não há dúvida de que o espírito do projeto, provavelmente
PMDB, desde o primeiro momento, esteve solidária com o_ !llais do que a feriria, ·venha ao encontro de uma aspiração,
Senador Nelson Carneiro. Obtivemos, graças à iniciativa do qlJ_e ~ a da isonori:lia.
_
Senador Maurício COrrêa, a aquiescência do Governo pata
Finalmente, o PDS, dando conseqüência ao que aqui
quatro das_Emendas do Senador Nelson Carneiro~~ as de nc;'l jj enunciou o Senador Jarbas Passarinho, concorda com a
1, 3, 5 e 6. As alterações feitas aqui não são nenhum terremoto aProvação do teor dO Piojefó"que véiO da Câmara, fazendo
nas finanças públicas. Embora haja, aqui ou ali, uma diver- acrescer as Emendas de n"'' 1, 3 e 5. Quanto à Emenda n9
gência doutrinária ou técniCa, ·como, por exemplo, no- que 6.- não posso transniitir igual segurança, Sr. Presidente. Só
se refere à Emenda n<> 5, que faz a promoçãO pela aposenta- tendo" tótiJ.ado conhecimento agora do seu teor e não tendo
doria, não se ·tal fazer com que os servidores militares ~ejam a_çonvicção de que ela segue exatamente o preceituado no
excluídos de um beneficio garaiüido aos· seiVidores civis, prin- ait. 40, §5 9 e conexos da Constituição, deixo a _questão aberta.
cipalmente quando estamos_tratã.~do de uma lei de 1SOJ!O~iã
O Sr. Ney Maranhão --Sr. Presidente, peço a palavra
entre os Poderes. Se deve haver isonomia. ela teni. de ser
isonomia de fato e de direjto.
_ ~
_
- · para encaminhar.
Desse modo, Sr~ Presidente, -eriterldeiiios qui, aO Goo SR. PRESIDENTE (MaJro Benevides) - Concedo
verno aquiescer com as Emendas di n~~ 1, 3,- 5 e _6, também a palavra
a V. Ex~
- -concordamos em VQ.tar contra a Emenda n" 2, de autoria
do Senador Nelson Cameii-o-. -E a nossa--pciSlçãó já-era, de
0 SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para encaminhar.
início, contrária â emenda n" 4. Assim, votaremos cOntra· às Sem revisão do orador.)- Sr.. Presidente, Srs.-Senãdores,
Emendas n 11 2 e 4.
esse projeto de iSonornia teve o apoio da classe civil e militar.
O Sr. Jonas Pinheiro - Sr. Presidente, peço a palavra Há muito tempo deveria ter sido apt1::ciado, mas só hoje o
estamos votando, fazendo justiça; de- uma-vez-por todas, aos
para encaminhar.
civis e à laboriosa classe dos militares. Foi aprovado pela
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo Câmara. É um projeto bom, mas o Senado da República,
a palavra a V. Ex~
o Poder revisor entendeu por bem emendá-lo. Como muito
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AM. Para encami- bem falou o Senador Esperidião Amin, o riossO intrépido
nhar. Sem revisão do o~ador.) ----:-_Sr. Prcsidentet ~rs._ ~e_f!ado e competente Senador Nelson C;uneüO apresentou emendas
que viàam justamente ao encontro das reivindicações da~
res~ é bem verdade que seria muitõ bom se_ ti':'~sseriioS-J;"t~bido
da Câri:lara esse projeto já com os aperfeíçoamentós aciuíSuge- classes cívil e militar.
Dentro dos entendimentos Que estãO tendo, neste moridos. Isso levaria a uma considerável economia de tempo,
que é importante na atual conjuntura. A àprovaç_ão das Emen- mento, aS Lideranças do Goverrto e da OpOsição, Ii.ós, do
das de n,.s 1, 3, 5 e 6 - com o que o PTB estã-de acordo PRN, devemos votar a favor das Emendas nçS 1, 3, 5 e 6,
-remeterá o projeto de ·volta à Câmara. Acreditamos que e votarmos contra as de n~ 2 e 4
há tempo disponível para que a Câmara examine a matéria
Assim sendo, o-senado está_cumprirido o seu dever constie concorde com as alterações. Na verdade, o p_~eiuízo de tucional de revisar e melhorar o projeto que itâ beneficiar
tempo é irrelevante diante do aperfeiamento que ô. projeto os civis e militares.

5920 Quarta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concluído
o perfodo destinado ao encaminhamento de votação ...
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR- PRESIDENTE (Mauro llenevides)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa para encaffiiiiliar
a votação.
·
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- ÓF---, Para enca~
minhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs._ Senadores, discutimos a matéria CárilLideranças e
chegamos a algumas conclusões. A Emenda n9 2, que acolhi
e que vou ler novamente para que todos se certifiquem - ,
apresentada pelo Senador Nelson Carneiro, diz o segl!-_irite:
"Gratificação-de compensação orgânica e as relativas à natureza ou ao local de trabalho a que se refere
o art. 39', § 1~. da Constituição Federal."
No projetO que ve_io da Câmara, Só conStava "gratificação
de compensação orgânica", porque só os rriilítares têm direito
a essa compensação. Os civis tambtm têm direito~ obede~
cendo-se regiamente ao que determina a ConstitUição, art.
39, § }9, quando [ala que os mesmos direitos gue os civis
têm os militares terão, no que tange ao tipo de remuneração
de que estamos tratando neste instante. Todavia, como é um
princípio de natureza constitucional, amanhã ou_d_epois isso
poderá ser corrigido, ou através de pronunciamentÇl_ou Judiciário -ou até por um provimento de natureza legal.
_
A verdade é que, para favorecer o entendimento, a Relataria concorda em que votemos contrariamente a essa Emenda
n9 2, para facifitãf o entendimento mantermos~ assi!U, o projeto original nessa parte.
Com relação à letra b, que vem logo em seguida à m_esma
emenda, que fala em "gratificação de habilitação_ciyil e mili:
tar", o texto origü1al da Câmara fala em "gratificação militar",
de habilitação fala em civil. A emenda do Senador Nelson
Carneiro não cresCenta "civil", porque-deve haver isonomia.
Essa gratificação de habilitação decorre do curso que o militar
faz, em virtude do qual deve ter qualquer gratificação; os
civis ainda não têm. Ao se colocar aqui, havia a -intenção
de que o Presidente da República, quando ericaminhasse um
projeto de lei dessa natureza, já criasse também, para manter
essa isonomia, essa mesma gratificação para os civis.
Também vou concordar, para facilitar ó entendimento,
que fique "gratificaÇão" de habilitação m-ilitar". A parte dos
civiS, vamoS tratar por outro processo, depois. Mas aqui, nesta
votação, a relataria assente a que se vote contrariamente a
essa emenda.
Sr. Presidente, com relação à última emenda, no final
das nossas conversas, houve uma certa dúvida. A redação
proposta pelo Senador Nelson Carneiro é a seguinte:···
"Parági"afo único (do art. 89): A pensãO militar
corresponderá ao total da remuneração- ou-proventos
do militar falecido".
A negociação que chega ao IrieU conheciment~, e qu-e
acato perfeitamente, é a seguinte: ao invés de "ao total de
remuneração", prevalecerá "equivalente _à remuneração ou
proventos do militar falecido''. Para que fique gravado como
a Relataria aceita a proposta que veio às minhas mãos por
intermédio do nobre Senador Jarbas Passarinho, é a seguinte
a redação defiiiitiva:
''Parágrafo único _(do art. 89): A -penSão militar
corresponderá ao equivalente à remuneração ou pro~
ventos do_ militar falecido."

as
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Portanto, é a única correção que se faz. No mais, a emenda permanece para ser vqt;:tda favoravelmente, conforme nos
entendemos ainda há pouco_.
Era o que tinha a dizei- para esclarecer a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência consulta se o -nobr~ ~e_nador-,Nelson Carnei~o_ concord::~:
coffi a alteração apresentada _pelo flObre Senador Maurício
Corrêa. ComO a ~mend-ã. é Qa lavra do ilustre representante
do Rio de Janeiro, a Me_sa__sente-se no dever de consultar
s_. Jix: sÕbre se admite_a-ai~eração agora proposta.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, é com
emoção que me pronuncio neste momento para ãgradecer
as generosas palavras do nobre Senador Esperidião Amin.
Comovem a este velho de 82 anoS as referências feitas
à juventude da minha atuação. Juventude que vai distante,
mas que, ainda neste momento, res~urge para continuar lutando por aquilo que acho justo, sem prejudicar, mas atendendo
às justas reivindicações dos servidores civis e militares; a quem
dediquei, desde o primeiro Tristante:" da minha carreira, no
distante ano de 1947. os melhores e mais atentos momentos
da minha atividade.
Quero dizer a V. Ex~ que as Lideranças chegaram a um
entendimento e a esse entendimento eu me rendo_,
Quero também testemunhar minha especial gratidão,
meu agradecimento ao esforço do nobre Senador Mauricio
Corrêa, que, tendo recebido na última hora esse projeto e
as emendas, acaba de dar um substancioso parecer, acolhido
quase integralmente pelo Plenário.
Não tenho, Sr. Presidente, nenhuma restrição a fazer
aos entendimentos que acabam de ser feitos. Rendo-me a
eles, agradecendo a compreensão desta Casa;unde estou há
mais de 20 anos e de onde espero sair um dia com o apreço
e a estima dos companheiros. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Beoevides) -Nobre Senador Nelson Carneiro, o nobre Senador Esperidião Amiil interpretou com absoluta certeza os sentimentos, que não são apenas do ilustre repres_entante de Santa Catarina, mas são de
todo o Plenário do Senado Federal, que sempre viu em V.
Ex~ um homem público da maior dignidade, sempre disposto
a servir ao seu EStado e ao "País.
-- A Presidência comunica à Casa que, com a anuência
do nobre Senador Nelson Carneiro, o parágrafo úrilco passa
a ser o seguinte: A pensão militar corresponderá ao equivalente à remuneração ou proventos do militar falecido".
O SR. MARCO MACIEL - Exatamente.
Sr. Presidente, também gostaria de dizer, conforme sa~
lientou o Relator da matéria, que, com relação à Emenda
n"' 2, vOlta o texto primitivo da Câmara, ou seja, conseqüentemente, a emenda não será acolhida.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos processar então :-> votação._ A Mesa apenas ~esej~ se~ o mais
didátiCa po~ _te r.
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, gostariade
trazer uma contribuição à Mesa.
_ _S_e__for possível" votar a matéria, acolhendo o parecer do
Relator, eu nenhuma oposição teria a fazer, desde que V.
Ex• explicitasse, mais uma vez, que o Relator produziu algumas alterações ao seu parecer primitivo, que foram b;isicamente duas: uma relativa à Emenda n9 2, cuja rejeição é
agora solicitada por S. Ex•; é uma alteração redacional, com
relação à Emenda n' 6.
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mara e entendem que as Lideranças do Senado também o
chancelarão.
O parecer é favorável às Emendas nQS 1, 3, S. e 6.
por economia processual, poderíamos assim proceder.
Em vOtação o projeto.
_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
dência tenta compatibilizar os princípios da economia processentados. (Pausa.)
sual com-a letra do próprio Regimento.
Aprovado.
.
.
_
Recordo à CaSa que,- rtoster:rrtós do pareçer do Relator,
As emendas serão apreCiadas, Já que, com a aprovaçao
Senador Maurício Corrêa, S_. Ex• PJ;<fr'i.ifes~Ou-s_e ~avoravelmen
do projeto, não houve prejuízo das mesmas.
te às Emendas noS 1, 3, 5_ e 6.-_ Com relação à Emenda no;Votação em grupo das Emendas n~s 1, 3, 5 e 6
~ houve uma alteração_ na red(l.ção, também com parecer
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
favorável. O pareCer é pela rejeição das Emendas nf's 4 e
sentados. (Pausa.)
7.
Aprovadas.
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, a Emenda
O parecer é contrário às Emendas J;l""~ 2, 4 C: __7_.
n~ 2"fiC:a rejeitada.
-·
- - -- - - ·
Em votação o parec_er. _
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com o parecer
O SR. MAURÍCIO CORRÊA - A Emenda n' 2 fica
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
rejeitada para restaurar-se a redação da_Câinara.~
"Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (M_auro _Benevides) ,-- O_ parecer
A matéria vai à Comissão Diretor:a para a redação final.
do Senador MauríCiO C_orrêa foj fat.:oi-á;viL 1) Plc:már_io_p<?de~á
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
soberanatnente rejeitá-lo.
·
dência pede aos Srs. Senadores que permaneçam em plenário,
O SR. MARCO MACIEL - Se V_ Ex• mo permite uma
pois serão votadas duas urgênciãs importantes e, possivelobservação, no segu_p.doparecer, o S~ador Maurício_Corrêa
mente,
convocada sessão extraordinária.
fez a retifitação có'ffi tClação à Emenda :Õ9 2. S. Ex~_retincou
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
o seu parecer.
final que_será lida pelo Sr. 1" Secretário.
o SR. MAURÍCIO CORRÊA- Rifiquei omeu parecer,· .sa, redação É-lido
o seguinte
no sentido de que não acatarei a Emenda n9 2., de au_to~ia
do Senador Nelson Carneiro, Com a anuênctã de S. Exs, para
PARECER N• 241, DE 1992
favorecer _o entendimento.
_
_
Restaura-se, portanto, a redação da Câmara dos "[)epu.:.
(Da Comissão ])iretora)
ta dos.~
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
de Lei da Câmara n• 68, de 1992 (n• 2.990, de 1992,
dência esclarece que: as Emendas nc& 1, 3, 5 e "6 tiveram parecer__ _
na Casa de origem).
favorável; as Emendas nç:s 2, 4 e 7 tiveram 12arecer contrário.
A Comissão Diretora apresenta a redação final das EmenO SR. MARCO MACIEL -Na Emenda n' 6, há uma
das do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 68, de 1992
alteração.
(n' 2.990, de 1992, na Casa de origem.), que-regulamenta
os arts. 37, inciso XI e 39, § 1~. da Constituição Federal e
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)"- Há retifidá outras providênCiaS. ·
cação-já---anunciada claramente e que já integra <?S An_ais da
Sala das Reuniões da Comissão, 14 de julho de 1992.
Casa, com pleno Conhecimento dos Srs. $ce:_nadores.
_
-=~Mauro-·Benevides, Presidente - Q.a<:hid Saldanha Derzi,
O Sr. Nelso~ _Wedekin- Sr. }:Jres_idente,_ peço a palavra
Relator - Alexandre Cos~ ..;.... Meira Filho.
-- pela ord~m.
ANEXO AO PARECER N' 241, DE 1992
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
a palavra ao nobre Senador Nelsoo Wedekin.
de Lei da Câmara n' 68, de 1992 (n' 2.990, de 1992,
O SR. NELSON WEDEKIN PDT - SC. 1'ela ordem.
na Casa de origem), que regulamenta os arts. 37, inciso
Sem revisão do orad-or.) -Sr. Prc;:sident~_,_ Srs. SeU:adores,
XI e 39, § 1~, da Constituição Federal e dá outras proviestamos nos encaminhando, no _Sen~çlo, para um elltendidências.
mento diante doS termos em que foram aqui colocados.
Emenda n9l
Mas creio que esta Casa deve reiterar também os compromissos ajustados pelas Lideranças da Câmara, compromissos
_(Corresponde à Emenda n" 1, de Plenário)
esses não escritos, Pri.meir_q__, o Poder Executivo compromeDê-se ao caput do art. l9 a seguinte redação:
te-se a mandar uma mensagem de aumento linea,r para todos
"Art. 19 A remuneração mensal de servidor da
os funcionárioS ·a_ partir de 1o de agosto. Segundo~ as LideadministraÇão pública direta, autárquica e fundaGional,
ranças da Câmara çlos .Deputados e do Senado Federal comde qualquer dos Poderes da União, terá como limite
prometem-se a estar empenhados em obter, no interior do
máximo, no âmbito de cada Poder, observados os arts.
Governo, a anistia para todos os funcionários grevistas.
42, parágrafo único, da Lei no 8.112, d,e 11 de dezembro
Creio que esses-compromissos alinhados devem ser reforde 1990, e 72, parágrafo único, da Lei n' 8.237, de
çados e reiterados.
-30-de setembro de 1991_, os val()res percebidQ~ como
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
remuneração no m~smo período, eni espécie, a qualquer-título, por:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -A Casa fica
· I - Membro do Congresso Nacional;
inteirada do compromisso assumido pelas Lideranças da Cã~
Se isso- acon_t_ccer, não há_ n_~nhuma dificuldade em subs~
creverrnos integralmente o parecer_ do Relator. C:n!io que até
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II - Ministro de Estado;
III- Ministro do Supremo Tribunal Fedeal."
Emenda o" 2
(Corresponde à Emenda n• 3, de Plenário)
Substitua-se no art. 39 , § 1~. do projeto, a expressão:
" ... projeto de lei de revisão de suas tabelas re-muileratórias,
estat. lecendo faixas de vencimentos ou soldos ... " -pela expressão: '· .. projeto de lei de revisão de suas tabelas de vencimento
e cde s~.•ldo ... "
--- Emenda n~ 3

(Corresponde à Eme .lda n 9 5, de Plenário)
Dê~se ao art. 89 a seguinte re_dação:
"Art. s~- Aplica-se o disposto nesta lei aos servidores inativos e pensionístas, assegurando-se-lhes o disposto nos arts. 192 e 193 da Lei n' 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e no art. 64 da Lei n' 8.237, de
30 de setembro de 1991."
Emenda n"4
(Corresponde à Emenda n• 6, de Plenário)
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art.
"Art. 8• ................. "' ........................ ~... "~·
Parágrafo único. A penSão -militar corresponderá
ao equivalente à remuneração ou proventos do militar
falecido."
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enc_erro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam- queira_m_ permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O pr-1jeto volta à Câmara dOs-Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do _Dia.
Passa-se -agora, à votação do Requerimento n~-512/92
de urgência, lido no Expediente. para o Projeto de Lei da
Cámara n' 65/92.
-- · Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
. \provadC\
A pro'" -~ ... v o requerimento, a matéria ~ que se te fere figurará na Ordem do Dia da sef.;ão da próxima quir:.t~.:.[eira.
O SR. PRESIDENTE (Maurc Benevides)- Em votação
o Requerimento n~ 513/92 de urgência par~ o Projetu de Lei
da Câmara n' 66.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA- Sr. Presidente, gostari•
de saber qual a urgência que está 1fci:ndo votada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está em
votação a urgência para o Projeto de Lei da Câmara n~ 66.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA -Referente a quê?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Refere-se
à reforma agrária no" País~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Desejo saber
o que estamos votando.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece aos nobres_ Senadores que essas urgências
são da alínea c e só serão apreciadas na próxima quihta-feira.
Não há nenhuma apreciação hoje. Teremos, portanto,
4S horas para nos deter sobre essas proposições.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Sr. Presidente,
qual é o tema?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Dispõe sobre a regulamentação dos dispositiVos cOnstitucionais relativos
à reforma agrária, previstos no Capítulo 3~, Título VII. da
Constituição Federal.
Projeto de Lei da Câmara n~ 65 e Projeto de Lei n~ 66,
que dispõe sobre o regime político da exploração dos por~os
organizados e das instalações portuárias. São esses dois projew
tos que, na próxima quinta-feira, votaremos.
O Sr. Ne~son Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO PMDB - RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Seandores,
esses_projetos· foram distribuídos, pela sua relevância, a dois
ilUStres- Seriadores, Relatores da ComissãO de Constituição,
Justiça e Cidadania. São projetas complexos.
O que diz respeito à reforma agrária está. trarriitando
há muitos anos no Congresso Nacional. Não podemos resolvê-lo em 48 horas.
- Quanto ao relativo aos portos, passou também muito
tempo na Câmara e não tem sequer parecer da Coritissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
De modo que esses projetas não podem ser votado sem
regime de urgência, em 4~ horas.
A sua relevância é imensa.
Peço a V. Ex• que não prossiga na votação desses projetas.
Não é possível que o projeto de reforma agrária, que
-eStá há tantos anos agitando este País- já houve até o Ministério da Reforma Agrária - , seja examinado e_!ri 48 horas
pelo Senado Federal.
O Relator da Comissão está debruçado sobre o assunto.
Não se justifica, deSsa forma, essa urgência, seja para os pOi- -tos, seja para a reforma agrária.
Não queremos mudar; queremos conhecer, discutir. Podemos até aprovar o que veio da Câmara, mas queremos
votar conscientemente. E V. Ex~ colaborará com isso, não
aprovando e~-;as urgências .
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -SenailorNelson Carneiro, em relação à reforma agrária, já houve manifestação do Plenário nesse sentido.
As Lideranças partidiárias ã.cordaram, levando em conta
a.c.; circunstâncias de que o Senado não pode deixar de, nesta
con~/Oca<:,..:.v extraordinária, apreciar -um·a matéria qUe~ CQinO
V. Ex~ bem ressaltou, tramitou durante tanto tempo na Câmã~
ra. Não poderíamos realmente adotar o mesmo posicionamento, deveríamos acelerar a apreciação do projeto da reforma agrária, concedendo-lhe, como houve a manifestação do
Plenário, a urgência solicitada por todas as Lideranças partF
dárias.
No que diz respeito à urgência agora VOtada para o Projeto de Modernização dos Portos Brasileiros; é o- projeto da
Câmara n' 66.
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço a palavra.
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O Sr. Alfredo Campos- Sr. Presidente, peço a palavra.
O Sr. Pedro Simon- Sr. Pr-~Siaente,_ p~ço-a palavra.
O Sr. José Fogaça- Sr. Presidente, peçO a palavra.
O SR. PRESIDENTK(Mauro Benevides)- Quatro Srs.
SeriadOreii do PMDB_solicitam a palavr-a. A Pfesiâéitcia, Como
é tradição da Casa, concederá a palaVra a.O-Líae·rem primeifõ
-lugar.
Concedo a palavra ao SenadOr Jásé FQgaça:
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-,-- RS. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Pr~si9ente! esta l,!rgênda foi
assinada pelo Vice-Líder, Senador Coutinho Jorge,- e cvídentemente, queremos confirmar a sua ass~n_atura, embora e11:tendendo a posição de boa parte dos Senador_es _çlo qqsso Partido
que gostariam de ver esta Jl!_ª-téria_ t_ramitat:_ por Ufl1: p~ríodo
maior dentro do Senado Federal.
No entanto, afinados inclusive com o pefl.sa-ménto de V.
Exa, afinados com -o pensamento do Presidente_ da Casa, nós
do PMDB resolvemos também dar a a~sinatura ao pedido
de urgência. Inclusive porque o nosso Partido tem até o poder
de obstrução se entender que venha a ocorrer atropelo na
votação desta matéria. Se entendermos que Venha~- faltar_
tempo e profundidade nos debates, na discussâõ-deste- asS"iinto;até do poder de obstruç~o. para que a matéria Oáo -Sefã VOtada
de-afogadilho, poderemos usar.
.
__
___
Quero dizer, contudo, que, quanto à votação do requeri~
menta, embora a Liderança confirrrie a assinati.lra,-é evi,dente
que, em havendo posição contráría: de alguns dos Srs. Sena~
dores dentro da Bancada, os mesmos serão liberados para
o voto individual, se assim entenderem:- - -

O Sr. Alfredo Campos- Sr. Presidente, peço a

pal~vra.

O Sr. Pedro Simon- Sr. Pres~de_nte, peço a p~_l_avra.
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os Srs. Senadores Alfredo Campos, Pedro Sinioh e Ronan TitO solicitam:;
ao mesmo tempo, a palavra.
A Presidência vai se âefinir cronologicamente. Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro &imon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.- Sr. Presidente, entendo a manifes~
tação de V. Ex\ porque entendo a preocupação dos Líderes:
estamo_s em convocação extraordinária e é impo'rtante que
sevote.
- --Cteio que fsSoC realmente muito ir,ó.portãnte, Sr. Presi~
dente. Respeitamos a p-reocu-paÇão de V. Ex~ _e a dos Srs.
Líderes. É urgente1 É urgen_t~1 Estamos em reaime de convo~
caçã0 extraordináf:ía? Estaniós! Temos Ciúe n!~Ponder à opinião pública? Temos! Mas, pelo amor de Deus, Sr. Presidente,
vamos escolher o projetol Não vamos mostrar eficiência correndo em cima da reforma agrária e da privatizaçãO doS po"ftos,
dois projetos que, há cem anos, se discute; dois projetes que
foram debatidos e aprofundados_ na __Câmara dos_ Deputados;
dois projetes que estão sendo estudados. pelos Senadores,
que estão sendo debatidos e que têm as suas e_me.nd.a_s.
Sería um absurdo, Si'. Presidente - perdoe~ me dizer-se
que o Senado votou em urgência um projetei cOni._Q o"_da_ref_or~
ma agrária ou a privatização dos portos: Seria algO realroe-~te-_~
negativo para·a vida deste Senado da República dizer~se que
a reforma agrária-, que se debateu durante cem anos, que

se discutiu cem anos, passou no Senado da República sem
ser debatida, sem passar pelas Comissões.
Com todo respeito, vamos mostrar eficiência em outros
projetes, mas não nessa matéria que a Câmara debateu, analisou e chegou -ao entendimento. 01.,1 esta Casa é CaSá-revisora
para analisar, discutir, tomar posição, ou_ então é homolo~
-gatória, um cartório para homologar projetes. E aí não há
necessidade de estarmos aqui!
Respeito- a decisão do Presidente. Acho correta a sua
preocupação. Acho correta a preocupação dos Líders que
crêem que devamos votar, deyamos decidir. Mas prefiro que
tenhamos toda a acusação de não termos votado, a ouvir
dizerem que votamos em regime de urgência, sem debates,
sem que a matéria passasse pela Comissão, sem o direito
de conhecer matéria como reforma agrária e privatização dos
portos.
Faço um apelo a V. Ex~ e aos nobres Líders, para que
nos deixem a tranqüilidade necessária e extingam a urgência.
Podem nos chamar a atenção, mas não vamos correr; vamos
analisar detidamente. Mas, agora, termos sobre nossas cabeças o crivo da urgência na reforma agrária e na privatização
dos portos, com todo o respeito, manifesto aqui a minha dis~
cordância e o meu voto contrário.
-. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O nobre
Sefl.ador Pedro Sinioó éxprêssã. ·sua discordância quanto ao
regime de urgência solicitado pelas Lideranças partidárias
preocuãpadas com a votação desta proposição.
A Presidência iecorda ao nobre representante do Rio
Grande do Sul que há poucos inStanteS, ri.uma matédã. que
se -discute- ~atnbém há muito tempo, que é a da isonomia,
que intàeSsa-ao"s servidores civis e militares da União, a Casa,
tendo em víSta- a relevância-da proposição, aquiesceu. -os
_argumentos invocados pelo nobre Senador pelo Rio Grande
do Sul poderiam ter sido, no momento próprio-, invocados
em relação à isonomia, que foi aprovada agora num acordo
de Lideranças para esta Casa. Quem sabe se, em relação
à reforma agráría e à modernização dos portos, também não
vai se operar o milagre que oCOrreu na tarde de hoje: uina
manifestação processual que parece ter atendido aos servi:.
dores civis e militares. A Presid~ncia n_<!_9__ pode fazer inserir
outras matérias nesta convoCação extraOr4J~"ária sen~o aque~as
que determinãraiii a conVOcação. A-lém disso, na sessão_ de
hoje, incluímos, talvez até para garantir uma pauta alefltâda,
pr_ojetos de concessão de créditos extraordinarios ~o Poder
Executivo que náo têm essa relevância_de integrar uma convo- cação extraordinária. A Pres~dência fez inserir, obteve a
·anuência dos Líderes para a Urgência das matérias. Porta.nto,
depois da manifestação da Câmara dos Deputados, não queremos nos _exonerar da prerrogativa de_ apreciar proposições,
o.eJP__ eu ass1.:1miria _esse papel_ de torpedea_r ou de descaracterízar o Senado Federar como Casa_ Revisora. Reagirei a
qualquer tipo de movimentação neste_ sentido .. Tanto isto é
verdade_que não admiti aquilo que tem constado como reação
de todos os Srs. Senadores à chan;1ãda alínea "b''. Eu mesmo
me pronunciei a- favor" da refOrma: regimental pãra excluir
a alínea "b"; mas se recusar a alínea "c" numa convocação
extraordinária para essas proposições, evidentemente, eu não
me encorajaria a adotar essa posiç~o. essa mesm.a posição
que, agora, prevaleceu em relação à isonomia, envolvendo
um milhão e 400 mil b.r_asi,leiros, que são aqueles que integram
os quadros do funciorialísmo cívil e militar da União.
Minas Gerais se divide, agora, pelos seus dOis _iluStes
representantes.

a
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Concedo a palavra, por ordem alfabética, ao nobre Senador Alfredo Campos e, posteriormente, ao nobre Senador
Ronan Tito.
-

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para encaminhar .. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,_ eu_ não
falo aqu1 somente como representante de Minas Gerais: queÍ'o
falar como Relator da Comissão de ConStitUiçãO,' Justiça e
Cidada_!J.ia que trata do Projeto de Reforll!.a Agrária.
O nobre Senador Nelson Carneiro, Presidente dessa CUmissão, -indicou-me como Relator do Projeto de RCforrna
Agrária, aprovado, em regime de urgência, pela Câmara: dos
Deputados e enviado a esta Casa. Fui pegO _de surpresa ao
ver, aqui e agora, sendo aprovada a urgência para este piojeto
e quero reclamar, Sr. Presidente, porque houve época, mesmo
quando fui Líder do maior Partido aqui, o PMDB, em que
as Lideranças, com antecedência, procuravam os Relatores
das matérias para saber se aquele projeto deveria· vir a plenário
em regime de urgência ou não; e não foi -isto o qUe acOnteceu.
Sr. Presidente, o que quero fazer neste moiirerifo e·aeclfnar do convite que me fOí feitO -pelo Sr. SenadOr Nelson Carneiro-~ porque a Liderança do PMDB não agili_bem para com
um filiado deste Partido; e anuncio que vou fázer obstrução
sistemática a qualquer questão-da pauta, nem que essa obstrução tenha que ser feita dentro do PMDB, o meu Partido,
porque não está certo colocar em regime de urgência_ um
problema tão sério como a reforma agrária. Quando eu nasci,
Sr. Presidente, já se falava em reforma agrária neste PaíS
e ela nunca foi feita, porque as leis sempre fo"ram aprovada~
para que _ela não fosse feita. ora berieficiahdo :a: direita, ora:
beneficiando a esquerda, ora bc;meficiando 9ucm quer que
seja, a legislação sempre foi' reíta para coniprícar, para não
deixar que fosse cumprida esta vontade do Brasil que é a
reforma agrária: __
_
A qualquer momento, Sr. Presidente e SrS. Líderes, é
possível pedir urgência nesta Casa. Jamais, em hipótese alguma, posso concordar que uma lei de reforma agrária seja
aprovada em regime de urgénéía, Simplesmente para reSolve_r
uma questão de intervenção ou não no Estado do Paraná.
Sou contra, Sr. Presidente, e tudo farei para que nada seja
aprovado neste Plenário, enquanto as Lideranças não resolverem desistir desse pedido. Dizer que já fOI aprovado, iSto
é conversa fiada, porque o que já foi aproVaOO pode ser também desaprovado; se nós fazemos uma lei reformulando a
outra, por-que não podemos desistir de um pedido de urgência?
Era o que eu_ tinha a dizer, Sr. Presidente~0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Alfredo Campos, V. Ex\ Líder brilhante que foi -nesta
Casa, dispõe da norma regimental, que é a extinção da urgên·
cia. V~ Ex~ poderá propor à Casa- a extiitção da urgência
e com seus argumentos sempre extremamente convincentes,
quem sabe as Lideranças poderão modificar a proposta e o
Plenário também o faria. E uma sugestão ao nobre representante, para que a Casa não se frustre de ter, nessa matéria
imp6rtarite, o parecer do ilustre representante de Minas Gerais.
- A Presidência consulta o Plenário, antes de conceder
a palavra ao Senador Ronan Tito, se o mesmo concOida em
prorrogar asessão por 30 minUtos (Pausa.)
~avendo o consentimento do Plenário fica prorrogada
a sessao.
- -

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito
_ . O SR. RON1N 'J,'IWJR~J:l!J.-MG .. Pela ordem. Sem
revisão do oradoL)'"---:-: Sr~_PreSide_nte, Srs. Senadores, pedi
a palavra para fazer um apelo à minha Liderança, à Liderança
do PMDB, para que, em respeito ao Relator- nomeado
pelo Presidente da Co'"mísSáo_âe Constituição, Justiça e Cidadania- o nosso companheirO .se-nador Alfredo Campos, que
foi Tridusive Líder da Oossa Bancada,_ pudéssemos dar-lhe o
tempo suficiente para a_ eJãboração de um relatório judicioso
·a reSpeito da matéri'"a," cOfiO 'i!'"do_. seu_hábíto.__
Por isso, Sr. Presidente, concordando com toda a peroração feita por V. Ex~ de início, venho agora solicitar à Liderança do PMDB para que retire a urgência, a fim de que
o nosso colega e ex-Líder da nossa Bancada, Senador Alfredo
Campos, possa fazer um relatório judicioso e; a pártir deste,
então, que possamos votar com melhor consciência assunto
como este, de magna importânCía:
o'" Sr. Marco-Maciei-V. EX~ me_ Concede um aparte?
O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex'
O Sr. Marco Maciel - Estamos conversando com as
Lideranças de diferentes partidos, inclusive com a Liderança
do Partido de V. Ex•, no sentido de encaminhar uma fórmula
que talvez satisfaça os interesses em jogo. Embora concordássemos em dar um tratamento privilegia~o _aos projetes, poderíamos deferir a sua votação em plenário para a próxima semana. Com isso, abriríamos espaço para que todos os_ colegas
pudessem discutir adequadamente as proposições. Seria uma
fórmula que chamaria de "conciliatóría". De um lado. conferi~
ríamos as duas proposições, pela sua relevância, com tramitação espedal, já que estamos convocados extraordinariamen·
te com essa finalidade. Por outro lado, não exercitaríamos
os rigores do Regimento, colocando as duas matérias em votação já na-próxima quinta-feira, deixando, todav~a, para apreciá-las na próxima semana, quando, então, já tivésseinos um
jufzo mais aprofundado sobre as duas questões, que são. concordo, extremamente importantes, e que merecem. portanto,
--ambas, tratamento mais demorado, mais profundo. Eia essa
a proposta que gostaria de encaminhar e creio que poderíamos
estabelecer um consenso no Plenário.
O SR. RONAN TITO- Ouvindo a ponderação do nobre
Líder Senador Marco Maciel, gostaria de submeter a proposta
de S. Ex", ao Senador Alfredo Campos, Relator designado
pela Comissão de Constituíção, Justiça e Cidadania, para que
o mesmo tivesse tempo de estudar a matéria que é tão relevante e, se possível, na próxima semana apresentando o relatório em Plenário ou na Comissão para que pudéssemos votá-la.
Tentando coordenar as ponderações, colocaria no mesmo
prisma- O apelo que fiz à liderança do PMDB, para que retire
a urgência, dando ao Senador Alfredo Campos tempo para
preparar o seu relatório, do mesmo modo como acabou de
sugerir o Senador Marco Maciel.
O Sr. Alfredo Campos- V.

me permite um -aparte?
OSR- RONAN TITO- Pois não.
O Sr. Alfredo Campos- Senador Ronan Tito. não pbsso
aceitar essa proposta. Acho humanamente impossível discutir
uma matéria tão importante como a reforma agrária em uili:a
semana ou ·em alguns dias; o mínimo que poderia pedir seria
o prazo de um mês para discutir a matéría. No mínimo um
mês, ou então vou abdicar do cargo de Relator para que
um outro mais rápido, mais célebre possa estudar esse projeto,
Ex~
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haver diverg€ncia no âmbito de um mesmo partido. Entreem Plenário, em regime de urgência. Esse projeto é muito
tanto, é claro~qu·e-o Relator da" niateria merece, no-íntimo
sério para ser aprovado em regime de urgência: Exísfem Outros
do seu partido, o maior respeito. PodSsO~-eSpei:"O qtie_arilanhã
cinco projetes sobre reforma agrária tramilarido -neStã Cã.Sã
o PMDB possa comunicar sua posição definitiva: sóbre- esãe todos sabemos como s_ão votados os pro}etos em regime
matéria, ·mas·_é!ll nenhuma_ hipótese pode haver desrespeito
de urgência. Não é possível votarmos a reforma· a,grá_ria com
--~---· ·
-.·
·-· ·
a urgência que se quer dar aO assu-nto. É neceSsário, no mín} ·ao-Relcltor.
..
,.
mo, um mês[ A qualquer momento podemos"pedir a urgência
O SR. j,tONAN TITO- V. Ex• tem ~azão.' Temos .dois
para esse projeto, mas 3rites- de um mês é impossível. Desta
tipos de urge;ncia. ~ão temos a urgência soft. Ou temos urgênforma. em regime de urgência, que o Presidente da Comissão
~ia_ ou não. Por isso~ pedi ·a palavra para suplicar, pedir à
de ConstituiÇão, )1,1stiça e 'Cidãdar1fa riomeie outro ,Refl~tor •. - Liderança do meu Partido que retirasse a urgência em respeito
uma vez que não poderei resolver o assunto_ ~m menos çie__ ao nosso colega que pegou a matéria para estudar. Desculum mês.
pe-me, data Venia, e com o maior respeito, eu "gostaria de
dizer que quando se distribui um projeto em uma comissão
O SR. Júlio Campos- Permite V. EX' um aparte?
ao relator e depois coloca urgência em cima, é um desrespeito
O SR. RONAN TITO - Ouço o nobre Senador Júlio
a(_) próprio relator. Desculpem-me, mas eu não poderia deixar
Campos.
de explicitar o '(Jue eu peõsó.
O Sr. Júlio Campos - Realmente, o Senador A.lfredo
O Sr. Elcio Álvares- Permita-me V. E~_ um aparte?
Campos tem razão quando diz que não é posSível votar um
O SR RONAN TITO-'-- Concedo o aparte ao nobre Senaassunto de real importância para o País, Coin() o projeto da
dor.
RefOrma Agrária, ie:m regime de urgência urgentíssima. Há
pouco, consultando O$ co_rnpanheiros de Ban_~!=la, constatei
O Sr. Elc.o Álvares . :. :. . Lo_gicaiJ).en_te a. m~téi"ia que· está
que praticamente ninguém tomou conhecimento çles~e projesendo discutida, a reforma agrária é aa· mã.is alta repercussãO
to. No entanto, poderíamos entrar num entendimento, "nem
e, logicamente, também, o Senador Alfredo Campos coloca
tanto ao_mar, nem tanto à terra"; o Senador Alfr~do Campos,
a sua posíçãO de relator. mas parece-me que, dentro da convonosso ilustre Relator, pediu um mês e poderíamos fazer uma
cação extraordinária, uma das matéria mencionadas é exataconciliação em tomo de 15 dias.. Traball_lªrí'amos em contunto,
mente-a reforma agrária. Então, ela tem uni espaço-de tempo
para que pudéssemos dar à Nação o projeto de reforma agrálimitando-a. E, logicamente, torno a repetir, o Senador Alfreria. O Campo clama por um projeto definitivo; os sem-terra_
do Campos-é muitO cioso do seu comportamento de relator.
esperam por esse projeto. CoitcordQ _que não podemos aproS. Ex~ poderia, dentro de um entendimento, parece-me que
vá-lo "a fórceps" nias tenho certeza de que V. Ex~ poderia
a palavra do Líder Marco Maciel foi clara, nós ajustarmos
aceitar um~ conciliação, reduzindo o prazo de 3_0 . para 15
que a reforma agrária consumisse esse prazo que está delimidias; duranti: o qual faríamos um mutirão "operação reforma
tado exatamente pela convocação extraordinária, pela releagrária".
yância que ·ela tem. E aí seria urna homenagem ao relator,
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - ;'er~ite .'Y· ex~ lllll:. e nós iríamos examinar a matéria com o cdm.proniisso formal
das Lideranças, dentro do espaço de tempo da convocação.
aparte?
Porque, parece-me que há uma sutileza aí, e deve ser falada
O SR. RONAN TITO - Com prazer, ouço o ~aparte de
abertamente, já que a matéria está sendo disc11,tida de uma
V. EX'
~
maneira tão patriótica, nós não podemos, de maneira nenhu:O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Senador Ronan Tito; ma, atender a um dispositivo de Regímeilto ou de Liderança
Senador Alfredo __ Campos, Senador Júlio Cri:tapos, entendo no momento _eni que tem uma matéria dessa envergadura.
Agora, também não podemos fugir à convocação específica
que o Regimento da Casa não c_pnJ;porta muito acordo depois
para examinar esta matéria. Ficaria mal o Congresso, convode aprovada a urgência. Há os prazos da própria urgência
cado extraordinariamente, não dando resposta, exatamente,
e a solução seria a retiradã. Çla urgência ...
ia. Então, dirigiria, por iri.tefiriédio do nObre Sena-dor Ronan
O SR. RONAN TITO - Seria a retirada da urgência.
Tito, um apelo ao Senador Alfredo Campos qUe diligenciasse.
Esse o apelo que fiz à Liderança.
Logicamente o Senador Alfredo C<i'mpos sabe que essa matéria convoca uma série· de entidades representantivas em todo
O Sr. Cid Sabói~ de Carvalho- Até mesmoemrespeito
o País, mas nós poderíamos examinar, parece que nos restam,
ao Relator. Creio que quem tem-mais autoridade sobre um
praticamente, cerca de 15 -dias~ e deixaríamos eSsa matéria
projeto de lei- mais do que o autor -_é__ ·o~Relator. Creio
para ser, talvez, a última a ser votadá: na convocação extraorque, no momento em que nosso companheiro, o Relator Alfre~
dinária. Não podemos perder de vista o prazo da_ convocação
do Campos, pede a rétirãâa da u.rgência, não há corp.o negar.
extraordinária. Parece-me que esta colocação que tem que
Esse é- o meti inod9 de pensar e não_ opinaria pela retirada
ser feita, -nãó -poaemos desmerecer. o_ relator, que tem todas
da urgência não fora o pronunciámento do Relator, que julga
as luzes necessárias, mas não podemos fugir do prazo da con~
que, com urgência, não pode haver um exame adequado da
vocação
extraordinária.
matéria. Ora, se nao pode haver um exame-adequado--em
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. EX' um aparte?
oito dias, não poderá haver_ em 15 nem _e!D 30 dias. Tem
de ser no prazo regimental. A urgência signifiCâ prazo tápido,
O SR. RONAN TITO- Em seguida ouço V. Ex•, mas
e não temos como acordar com a alteração dos prazos da
deVo dizer que tem precedência-o Líder 4.e_ V. Ex~. que já
urgência, sob pena de não ser mais urgência. Por isso, nós,
me pediu um aparte.
seus colegas de partido, debateremos amanhã com a_ BancaQa
Mas eu qriefia- Colocar dois reparos, pois a amizade que
do PMDB a queixa e a sugestão do Senador Alfredo Campos
nós temos, o Senador Elcio Alvares e eu, ·eu e o Senador
e o apoio do Senador Rorian, Titçi. Todos somos de um mesii)o
Elcio Alvares, vai me peri:ri~tlt fazer dois breves re_toque~.
grémio e resolveremos esse assunto, uma v~~ que -não dev~
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Em primeifO lugar, não _se trata de homenagem _ao Relator,
mas de respeito a ele. Quando se.disttib_ui_ um projeto para
que um Senador o relate, o mínimo que a Casa deve é reSpeito
a esse relator. Não é homenagem, é respeito. Por isso mesmo,
o Senador Alfredo Campos, que há muitos anos brinda esta
Casa com a sua participação, já foi Líder da maior Bancada,
foi distribuído para S. Ex' o projeto. O mínimo" que eu· peço
da minha Bancada é que retirem a ufgência pàia dar OportUnidade ao Senador Alfredo Campos de poder fazer o seu
relatóriO.-

-- --

- - --

-------- -

E o segun,do as;sunto, Sep.~dor Elcio Alvares, a convo-_
cação para o nosso recesso, para apreciar matérias, não-·qu.-er
dizer que nóS s~jamàs Obrigados a ·v9t~r dentr<? d_~ convocação
especial, mas que nós tenhamos obrigação de debater e discutir
o assunto. E é para iss_O que eu peço, da m10ha Liderança,
que retirem essa urgência, para q·ue te·nnamos oportunidade
de, dentro do recesso, discutire debater, mas à luz do relatório
que deve apresentar, relatório nomeado pelo Presidente da
ComiSSão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ouço, com prazer, o nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso, Líder do PSDB.
O S:r. --Fernando Henrique Cardoso - Senador Ronan
TitO, eu queria" traZer algumas· ponderações a esta Casa. Eu
não assinei os pedidos de urgênda, nem da reforma agrária,
nem dos portos. Não assinei, e iiã discussão dos Líderes,
não agora, não assinei porque eu estava auserite -hoje -na reunião, mas na reunião anterior ponderei prec1Sariiéiite que seria
melhor que déssemos um prazo, de tal maneira que as comis~
sões pudessem opinar sobre os projetas. E penso assim. Esse
prazo foi dado na questão dos portos. Foi despachado à Comis~
são da Infra-Estrutura, que não chegou até 1~, ainda. E a
razão pela qual eu pedi isso·é muito clara: o·PSDB, através
do Senador Mário Covas, queifazer ponderações importantes
sobre a questão dos portos. E o momento adequado seria
na comissão. Por isso rião assinei. Acho que é correto que
haja uma urgência nessas matérias. Não a urgênci'! pedida
por nós, mas a urgência que o País exige.· E o País exige
urgência. Por isso-faria U_ilt apelo para que transformássemos
essa discussão em alguma coisa ·produtiva. Vamos ouvir as
comissões; há tempo. _Parece-me que é possível, até o fim
desta convocação, que as comissões se reúnam e discutam
exaustivamente. No que diz respeito à reforma agrária,· Sena~
dor, não se trata propriamente da reforma agrária; é o art.
185 da ConStituição, que diz o seguinte:
-·
"São insusceptíveis de desapropriação, para finS
de reforma agrária:
__
_
__ _
I - a pequena e média propriedade rural, assim
definida em lei, desde que seu proprietário_ não possua
outra;
II - A propriedade produtiva.
Parágrafo único. A-lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para
o cumprimento dos requisitos relativos a sua função
social."
Pois bem. Tenho um projeto - o Relator sabe disso
- há dois anos no Senado. E, por mais que me tenha esforçado, não consegui, embora sendo Líder -como não quis
usar das prerrogativas de Líder ou, pelo menos, da influência
do Líder, para pedir urgência- não consegui que ele fosse
votado. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Precisa-_
mos não atropelar o processo legislativo. Mas é preciso, dada
à urgência que o País tem para dirimir certas questôes ftinda~
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menta_is~ fa~er ~m apelo para ·que as comissões opinem Combrevid"ade_, Acho que .~á: C?ri.d~ç.õ~s para, no prazo.-..
O SR. RONAN TITOo-,--- Sem estipular prazo.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -No momento em
que os Líderes considerarem que houve um excesso de prazo,
eles podem pedir urgência. Porque a urgência é feita para
isso. Não é verdade que a urgência seja ·uma indelicadeza
para com o Relator, não o é. A urgência é uma necessidade
política definida pelas Lideranças dos Partidos. Então, Sr.
Pi-esidente, como acho que devíamos, até o firi3.1 desta ·convocação, resolver essas questões, eu me reservaria, Sr. Presi~
dente, Senador Ronan Tito, para, no momento adequado
-aí, sim- juntar meu nome_ ao pedido de urgênCia.
O SR. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Ronan Tito?
O SR. RONAN TITO - Agradeço o aparte do nobre
Senador Fernando Henrique Cardoso e ouço com prazer o
nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. Jutahy Magalhães- O Senador Fernando Henrique Cardoso já _praticamente deu um ponto de vista que _eu
venho aqui defendendo há algum tempo; que permitam às
comissões do Senado serem ouvidas nessas questões que cheg3.!Il parà serem examinadas. Não é possfvel a cada instante
votarmos, passando por ciina da comissão permanente, que
é especializada em determinados-assuntos. Mas o que gostaria
áe frisàr beffi ......:. ISso já fói praticamente dito pelo Senador
Fernando Henrique Cardoso - é que_ se fizermos uin acordo
agO"ra-xji questão da chamada refOrma agi-ária. que realmente
D3.0 é uiiii iefOrma agrária, se fiierffioS Uril acOfdo nesse seDti~
do, temos que manter o acordo que foi feitO ha Câmara coin ·
relação ao projeto dos portos. Lá foi feito um casamento
entre os dois projetes, nóS aqui Dão podemos provocar um
divórcio, temos que manter esse casamento. Se tirarmos a
urgência da reforma agrária, vamos tirar também a urgência
da questão dos portos, porque assim faremos um exame conjunto das duas matérias.
· O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, quero ouvir o
Senador José Richa, para completar o pensamento e o racio~
cínio de toda a Casa sobre a urg~ncia da regulamentação
- -------- -- -- ---- --:-::_- -do art. 185 da Constituição.
Ouço com prazer o nobre Senador José Richa.
O Sr. José Richa- Senador Ronan Tito, obrigado pela
oportunid~de. Eu apenas gostaria de fazer algumas conside~
rações,_e espero ser bastante breve. Primeiro: a minha estranheza: que duas fnatérias 4_e~a_ relevânciá, pi"afic3meiite chegam ao Senado, e junto chega o pedido de urgência. Não
sou capaz de entender uma coisa desse tipo. Um projeto dessa
relevância tinha que seguir o trâmite normal, e depois de
alguns dias - e realmente as_ matérias s_ão relevarites para
o PaíS___:__ aí, Sim, se juStifrcarja ti~ pedido de urgenciá. POrqUeaí já está tramitando iiormalffiente, as comissões já estão debatendo" a matéria, e um pedido de urgência, forrilulado aqui
no plenário, faria Com que a comiss·ão apressasse essa trami~
tação. Port~nto, com todo orespeito que tenho para com
os Líderes partidários nesta- Casa, acho que eles não procederam politicamente de forma ·adequada: E essa verdadeira
rebeliãO dos liderados, que sinto estar acontecendo nesta sessãq,_m:os~ra' _evidentemente qu~_ não foi uma d_e_cisão acertad~.
Agora, qual seria a solução? Ou a retirada do pedido de
uriêllCia~ o que seria o mais 16gicó, para ser reapre~entadC!
em momento mais oportuno, ou a rejeição pura e simples,
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o que eu não aconselharia. O ~s iaCTonal seria a retir<:!.da.
e, em uma ou duas semanas~ a partir do início da tramitàção
nas comissões, poder-se-ia pens-ar --na aprovação deste pedido
de urgência, quando este praticamente- se justifié3.-ria. Tarribém
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, . O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex~ um aparte,
'
·
nobre Senador ROnaíl Tito? _
. O SR. RONAN TITO- Ouço, com prazer, o nobre
não concordo CQ..IP__aqueles que imaginam que a obrigação _ President!! da Comissão de ConStituição, Justiça e Cidadani;:t,
Senador Nelson Carneiro, que nomeou Relator deste assunto·do Senador é só tomár conhecimento da matéria quando ela
o Senador Alfredo Campos.
chega ao Senado. Não COW.lJ..n.g:Q c_c;>m çs qüe pensam dessa
maneira. Em se tratando de projetas de in_ts:re~se relevante
O_ S~;. _N~l§~n _Carneiro -_Queria eSclarecer que esses
para o País, a nossa obrigação de_ Senadores_ é _ir acompaprojetas chegaram este mês ao Senado FederaL O projero
nhando; se nos julgamos em condições de prestar alguma
relativo à modeini:Zação dos portos foi distnOuído ao nobre
colaboração para aprimorar a matéria, ir estudando a matéria
Senador Mansue_t9 de l..a'_'or. Çom<? se sabe, há um grande
enquanto ela está tramitando na Câmara dos Deputados. Tecçmflito entre 'M-'entidades_qrie'Pa-rticfpam dOs trabalhos porM
mos insistido muito aqui no-argumento de que, como a matéria
tuários. S. Ex~_ está estUdando ·o-projeto coni o hiaior desvelo
chegou hoje, não ternos condições de começar _a estudá-Ia.
e Cpid_ado. E __h~ projeto rélàfivó à refornla Agrária, que é
A opinião pública não vai entender-esse· tipo -de argumento.
uma luta de múitos anos; chegou a_ haver até neste País,um
Para a opnião pública o Congresso Nadonal é c_omposto de
MiniStério de Reforma_ agráriã., eSpecífiCo pa:rã. refori:ila agráDeputados e Senadores. Portanto, quando urna matéria de
ria, e não se -c~egou a conclusão n~n~uma.
relevante interesse para o _País começa .a tr~rnitar na Câmara
O SR. RONAN TITO- Aquilo era para fazer o enterro
dos Deputados já tenho feito iSso em diversas oportunidades
de luxo da reforma agrária. - -se um Senador tem int~resse_e'!ll determin.ada_ffi:atéria ou
O Sr. Nelson- carneiro -Este mês o projeto foi distrijulga ter condição para contribuir para seu aprimoramento.
buído_ ao Senador Alfredo Campos. Não eSperava eu que
deve come_çar a estudá-la _ante_s de_ ser ~nviada ao_ S_enado.
Às vezes, até meto o meu bedelho :vou sabe~ 9 que _9_~. para esses projetas fosse pedido a urgência, ainda que a Urgência ud"_. Pelo ql}e ouve foi aprovado o primeiro requerimento,
líderes partidários, na Câinai-a dos Deputados, estão discu:tindo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como _diz o. o que diz respeito à reforma agrária. Q _segundo, referente
aos portos, não chegou a ser votado. É fácil, portanto, a
Senador Fernando Hen_rique Cardoso. _Nem a_ pressa exageretirada das__ assinaturas para que ess_e segundo projeto não
rada de aprovarmos um requerimento de urgência praticaseja apreciado em regime de urgência. Mas, quanto ao primeimente junto com _a_ch~gada do projeto ao_ Senaóo Federal,
ro, é muito difícil a _mesa voltar atrás, pois já foi aprovadO.
nem a procrastinação a pretexto de estarmos começando c;Ja
estaca zero; de só a partir de hoje, termos que tomar conhec_i-. O que se pode fazer é, na sessão. de amanhã, os líder pedirem
menta da matéria. Não é bem asstm,_.Portanto, o mais raz:óaa re~ir'á.d3. da ~rgência desse projeto, que foiaprovado hoje.
vel, o mais racíonal, neste-instante,_ seria oslíder~s retirt..tem
Ã·MeSii"já- aprovOu, e o_Presidente n_ão pode voltar atrás
o pedido. de urgê"ncia e reapresentareni-;no numa hQra rriais
e dizer qtie o Plenãi"iO rião ãprovou. Amanhã os líderes que
oportuna, que poderia se etn uma ou du~s_ s~!itanas.
-- - requereram urgência podem pedir o cancelamento da urgência
relativa ao projeto da reforma agrária. Quanto ao outro, ainda
O SR. RONAN TITO ~Agradeço a V. Ex•, nobre Senanão foi votado, E, certamente, em face dessas manifestações,
dor José Ríc;ha, suas consióe:raçõe_s judiciosas.
os próprios Líderes retirarão o requerimento de urgência e
GOsfaiia apenas de fazer algumas ponderações.-Em prievitarão ·que a Mesa o submeta à votação. Tenho avisado
meiro lugar nobre Senador José Richa, os acordos que aconteaos relatores que, tão logo eles tenham concluído seus relatóM
cem na Câmara dos Deputados, para que tenham verdadeirios, a Comissão de Consti~lçãó, J~stiça e Cida-dania se reuramente validade aqui, ou passam a ter a assistência_ de Iíder~s
nirá imediatamente- para apreciar o parecer. Só não marca
no Seando Federal, ou, de uma maneira tácitª, vão excluir
dia porque depende dos relatores. O mesmo caso ocorre com
esta Casa das grandes deliberações-. Dá-se publicidade de que
outro projeto também da maior relevância, que é o da Advocafoi feito o acotdo. Só depois, o projetO_chega a esta Casa.
cia-Geral da União, de que é Relator o· eminente Senador
Gostaria de l~mbrar a questão da quadrimestralidade ou
Cida Sabóia de Carvalho. Não se pode dara esse projeto
bimestralidade do_salário, quando toda imprensa nacional noo mesmo tratamento dado a outros, que são mais simples
ticiou que o _Co"ngresSo Nacional havia feitO o acordo pá.ta
quatro meses. Quando _a .matéria veio ao Senado F.~deral~. e que não têm a mesma complexidade.
Creio que á S:Olução regimental será a colaboração das
este achou:que o melhor era a bimestralidade. _
~-.
·-~ _
Lideranças pata: retirarem, antes de votar, o requerimentq
Em segundo lugár, queria colocar, apenas à guisa Qe
relativo à urgência do Projeto dos Portos. E, amanhã, os
esclarecimlmto, que sou cobrado no meu Estado e 1 às VezeS,
próprios líderes pedirão o cancelamento da urgência que já
em outros Estados sobre a ~preciação da reforma tributária.
foi provada hoje. A Mesa não pode voltar atrás., dizendo
Perguntam!-me quando votaremos essa roatéii,a, _se ficaremos
que não aprovou; 'porque os· Anais aí estão e o próprio Presia vida inteira votando-a.
Querâ desafiar um Deputado -_ou_ SenaCiof.._a _ dfZii_.qUe· dente não se prestaria a isso. Acho que essa seria a solução.
conhece o ipteiro teor do projeto de_reforma tíSC3]. Nã ve.i"daO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Preside, nem o próprio Governo aidda não ~e acertou para mandar
dêm::iã interfere no discurso do nobre Senador Ron;;tn. T.ito
o projeto--ao Congresso Nacional.
para soli~itar à Casa a prorrogação, por 60 minutos, da presente sessão.
-Vejam: somos premidos por um projeto que é discutido
Os
Srs.
Senadores
que
estiverem
de
acqrdO permaneçam
na Câmara dos Deputados. O acerto, lá, ou passa a ter a
sentados. (Yausa.)
.
.
presença de líderes do Senado Federal, ou não podemos nos
A sessão fiCa prorrogada por mais 60 minUtos.
responsabilizar pelos acordos, a menos que abramos mão da
nossa identidade de Câmara ReviSoi"ã,_õ" que-não" é acbnseO SR .. RONAN. TITO - Sr. Presidente, Srs. Semidor
lhável.
·
Nilson Carneiro, âecano de~ta Ca~ã, -~x-Presidente e P_~Ia-

e
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;á disse, no aparte ao Senador Ronan Tito; que a· solução
que a mim parece vjáVel seria no nosso partido, via reunião
da própria Liderança.
to, adquirido mercê do seu trabalho e da sua seriedade.
Hoje aprovamos, com emendas, o que se convencionou
Senador Nelson CarridfO~ ·eu ·não poderia apelar ao Líder
chamar de projeto de lei_de isononiia. Como integrante do
do PFL, mas posso fazê~lo ao meu Líder, ao Líder do PMDB.
PMDB, segui a Liderança e aprovei esse projeto~ Seguindo
outra vez a Liderança, aprovei as emendas com parecer favoráPor quê? Poraque o projeto_ foi distribuído, para relatar, a
um membro do Partido~ P_or outro lado. o Seriador José Richa
vel. Seguindo novamente a Liderança, desaprovei as emendas
que não tinham parecer favorável.
disse estar havendo uma luta partidária. O PMDB confessa
essa luta. Temos lutas internas pOrque-somos um Partido deSr. Presidente, para fixar a minha posição nos Anais desta
mocrático, não um partido_sec_tário. Por js_so mesmo, ousamos
Casa, devo dizer que não considero esse projeto de lei como
não discordar, mas pedir à Liderança que retire essa urgência.
de isonomia. Na verdade, uma verdadeira isonomia teria que
começar no próprio Poder Executivo. A eqüidade, a igualdade
O Sr. Divaldo Suruagy- Permita-me V. Ex• um aparte.
deveria ser alcançada no âmbito do próprio Poder Executivo,
O SR. RONAN TITO - Ouço, com prazer, o nobre
por uma razão muito siniples: a Constituição Federal deterSenador Dívaldo Suru.agy, também da Bancada do PMDB.
mina que o parâmetro isonómico é o Poder Executivo, nãO ·
o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário.
O Sr. Dival_do Su111:agy- Senador Ronan Tito, gostaria
de oferecer-lhe a minha solidariedade pelos argumentos briEsse projeto contém um erro gran~e quando limita os
lhantemente expostos por V. Ex~ Concordo com todos os
salários de MiriistroS; Deputados etc. àquilo que pode ser
pontos dt: vista e$posados por V. Ext e acrescento uma preocuganho ·ao máximo no ânibito de cada Poder. I:sso está errado.
..
__
pação que domina vários Srs. Senadores.
O limite ·constitUcional é o Poder Executivo, as-sim diz a Cons-_
Há projetas tramitando nesta Casa no sentido_ de transfortituição. Ninguém poderá ganhar mais num cargo do que se
mar o Senado em Câm'ári:l avoca:tória, deixando de ser Câmara
ganha no Poder Executivo, desde que esse cargo guarde as
reviSotã. Nós avocaríamoS'o que aChássemOs iMportante. Não
mesmas semelhanças, a:s mesmas-características. --sei se O Senador falou de blague gu _de v~rdade, m~s S. Ex~
Aquele limite salarial está equivocado, pOrque o parâmedisse que apresentaria esse projeto, transfôtúúiildo õ" senado
tro, segundo a Constituição, só pode ocorrer no âmbito do
em Câmara avocatória. Imaginem a que ponto estamos chePoder Executivo·. E não um parâmetro, mas vários parâmegando.
trOs. Pat:.a cada cargo, um parâmetro, e o parâmetro é do
Poder
Executivo.
O SR. RONAN TITO- M~s há uma el)lenda _do .S.enador
Por isso-, -ã verdadefra isonomia deVeria Ser pratiC3.da no
Pedro Simon, _da maiOr relevâ_m::ia, ao -piojefo do Senador
Poder Executivo para depois então, projetar-se ao Poder LeGersOri Camata, que não pode ser_ e_squecida.
gislativo e ao POder Judiciário.
O _Sr. Divaldo Suruagy- Exatamente. O{ereço, então;
Temos aqui esse projeto, que fOi aprOvado com as ·respeca minha solidariedade e digo que concordo plenamente com
tivas emendas. Mas esse projeto não contém isonOmia. Conos pontos de vista expressos por V. Ex•
tém um arranjo, remendos, mas não há nele a coragem cívica
o SR RONAN TITO _ A d
b S d
do legislador de realmente aplicar a isonomia ao Serviço Públio· ld S •
gra eço ao no re ena or
co brasileiro, à Administração Pública, tendo em vista o direito
!VOS 0 p ur~~gyi f h d t d.
.d
,
fi ·- - constitucional revelado pela Carta de 1988 em favor dosservir. rest en e, ec an ~ o as as cons1 eraçoes que tze- dores públicos.
~os em torno dessa urgênCia, v?lto_a fazer.- 0 meu ap~lo à
Isso, na verdade, não aconteceu. O projeto que acabamos
Liderança do ~~DB para que retire a ur~êncta desse projeto,
de votar tem algumas providências que são, na verdade, paliaa ftm de permitir que o nosso companheiro, Senador Alfredo
t"
d
'd' d
· f •t N- há d d
Campos, possa levar à ComissãO o seü -relatório, que será .1vos, r~_men osÍér~me tos : memde et_o. _~o
na a. e
debatido na ComiSsão de Justiça, e depois, nO Plenário.
Isonomia na .ma na que aca a~os e ~pr_ovar.
.
Era o que tinha a dizer.
Sr. Pres1de~te, há nos servtdo_res pub_hcos do Brasil, um~
Muito obrigado Sr. Presidente.
grande expectativa em torno da 1sonom•a, porque os servi'
-dores civi~ acreditam que serão beneficiados e muitos a espe0 Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente,_ peço ram como se ela fosse _um prêmio, algo salvador a ser anexado
a palavra pela ordem.
como bfmefício aos rendimentOs mensais de quem trabalha
para o Serviço Público.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiNa verdade, resultará, depois dessa isonomia, depois que
dência se dispensa de prestar agora os esclarecimentos e o a matéria voltar à Câmara e for à sanção, numa grande frustrafará logo após o último orador. O antepenúltimo é o riobre ção dos servidores públicos do Brasil, tanto civis como militaSenador Cíd Sabóia de Carvalho.
res, porque essa chamada isonomía que votamos hoje não
A Presidência pede aos Srs. oSenadores que permaneçam atenderá, em absoluto; aos anseios e desejos dos servidores
em plenário, porque é possível que façamos duas sessões ex- públicos, que foram esmagados violentamente no primeiro
traordinárias ainda hoje. Há indicação de autoridade.s e a período do Governo do atual Presidente Fernando Collor
Presidência deseja submeter essa matéria, utilizando o quo- de Mello.
rum existente na Casa.
- -NãÕ hi iSoD.omia, Sr. Presidente, haverá uma -grande
Concedo a palav·ra ao nobre Senador Cid Sabóia de Car-_ frustração dc;>s servidores públicos quando notarem_ que suas
e~pectativas foram logradas, que eles foram objeto de equívalho e, em seguida, ao nobre_Senador Maurício Coixêa.
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE._ voco por parte de um noticiário amplo sobre a matéria, que
Pela ordem.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, pedi a palavra_ se transmuda em benefício, mas na verdade não contém esses
porque a mim me preocupa muito eSsa ·questão de urgência. favorecimentos de que lá fora tanto se fala e tahto se com.enta.
mentar que tem todo o respeito da Casa. como os outros.

Mas S. Ex•, pelo grande acervo de leis oferecidas e de tra_balhos
prestados a esta Casa, mais do que nós todos, tem esse re_spei~
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Por outro lado, Sr. Presidente,. quero acentuar que tanto
é verdade o que estou falando que ó Góv.etno resOlveu adotar ·
outras medidas de consolo, corria' <.)-aúiriéhtO_ ~ que se referiu
um dos nossos Colegas-creio que o Senador Nelson Wedeckin - lembrando aqui um.··-conlpromisSo assurriido com as
Lideranças da Çâm,ara; uffi 3llJ1iento ·genériCo em agosto e
também a anistia ·ae pOSsiveíS falta~ cometi4as por Servidores
públicos que se e·nvolverarn em-" gr,eye,__ qa reivi~dicação pe
direitos perante o Governo Fedhal. Fói'arn_ dois ,con~Ql9~
Quem está premiando não prCCiSã. 'ci:>Ô.Solar, quem está fazendo algo de bom não precisa dar COmpensaÇã6.-- A ·verdade
é que esse projetó "de lei que acabamos de- -ãptovar -é uiri
projeto de frustra_ção, é acima de tudo uma falsa iSóriorp.ia,
não corresponde aos preceitos constitucionais e a iriã.tétíã eStá
marcada pela inconstituciohalidade, logo no item I, porque
o p<~:râmetro constitl(Ciõrtal, segundo a Co_nstitU_i_ç_ã9 em·y_igor,
é o Poder ExecutiVO· e ó.ão poderíamos ter parâmetros no
Poder Legislativo e no Poder Judiciário.
Fixo, portanto, a minha posição. Sr. Presidente, nessa
advertência que faço. Como tenho sido aquela voz que sempre
falou em prol dos servidores públicos, aqui, não poderia deixar·
que meu silêncio caísse sobre uma matéria d~ tal magnitude.
Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente.
--- Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência informa aos Srs. Senadores que há sobre" a m_c_s~. um
requerimento solicitando_ urgência para o Proj~to da CâmaJ:.:a
n? 66, que se refere a portos.
Em votação o requerimento.
'OSR- MAURÍCIO ÇORRÊA- Sr. Presidente, eu havia
pedido a palavra para falar sobre a questão reiativã ªos po.rtos.
. OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -É um requerimento de urgência.
O SR- MAURÍCIO CORRÊA- Quero falar sobre ele.
.OSR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para encaminhar a matéria, a Mesa concede a palavra a V. E~ e, logo
ap6s, fará um pronunciamento so_bre o debate agQratravado.
Pecfi~ia aos Srs. Senadores que intervieram nq debate que
permaneçam em plenário~ a fím de que a Mesa possa oferecer
os esclarecimentos indispensáveis ao que se discutiu na t~rqe
e noite de hoje, neste plenário, até para resSalvar~ responsa~
bilidade da Mesa diante dos segmentos interessados nessa
votaÇão que, amanhã, e_sta~:ãose dirigindo ao Senado, com
a concentração prevista na rampa ·cto Congresso, talvez para
motiv3.r e sensibilizar os Srs. Parlamentares.
Hoje, pela ~ãnhã, um grupo de 'charoaQos ·seni~teràf,
liderados pela Deputada Mar~a Luiza Fontenele, est~ve com
o Presidente do SenadQ,_ jnteirando~se da tramitação dessa
proposição, já que dCsejó garantir-lhes lug~i- :n_~~ g~Ieria,~ -doplenário desta Casa e em 01.1,tras dep_endências 1 que, por serem
condominais, precis·am da concordância do Pr~si4~nte da Câ__
mara dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro.
A partir de amanhã, a movimentação que o_c~rrerá nesta
Casá, de portuários e de sem~terra, naturalmente ensejará
a que todos os Srs. Senadores sejam contãctados diretamente
e não apenas o PreSic:lente, que é quem recebe, com inàis
intenSidade, a pressão legítima da ·sociedad_e. O Presidente,
portanto, compartilhará com os Semidore~ abrindo espaço
na segurança para que aqueles grupos organizados e não_ duas
ou três mil pessoas acessem us- gabinetes de ~da Senador
- e possam discutir, tantó- o problema dos portos quanto
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a da reforma Agrária. _Aqui_ (o! dito que não devemos estar
nem tanto ao mar.- acredito que DU!Jla referência aos portos
- -oern tanto _à terra - em r~ferência à ieforrila agrária.
Pelo menos fofa dedução ~· __ g':lé chegou a ~esa na V\tP.e, ..
de h_oje .. No que diz respeitO tallto ao debate trav.ado _en~re
o Uder Alfredo _Çarnpos e ó Senador Júlio Cainpos. a matéria
se êírcunscreveu à reforma agí:-ária. ~
Concedo a palavra ao nobre Senad_or Maurício Ç.9rr~a. -

O SR. MAURÍCIO CO!l.RtÁ (PDT- DF: Pela ordem.)
-S~.

Presidente, fui convocado _para uma reunião no_ gabinete
de V. Ex~ e, soljcitado pe;lo :~e.nador MàrCO Màciel, firmei __
a utgéncia com ielação ao projeto relativo às tarifas portUárias.
Mas eu já havia assumido compromisso coiln;iridicalistas do
Rio de- Janeiro·. Qe que não daria urgência, Sr. Presidente,
Em razão dessa palavra, ~esmo porque preciso- estudar o
projeto com mais carinho, quero desculpar~ me coin o Sena<;lor
Marco Maciel e retirar a asSinatura do PDT dessa urgência
solicitada~Isso ]Jão quer dizer, Sr. Presidente, que não estarei atento_
a esse prqjeto pois darei minha contribuição para que o vote~
mos 9 m~is rapidamente possível. Acabei de conversar com
-os- SehadQres JOsé Fogaça e Marco MacieJ e conviemos que
S .. Ex~ n~O deVe Colocar-íin"e-di3.faiilt~-nfe-esse projeto, para
podermos discutir e encontrar um denominador comum, a
fim _de que, ao trazermos o prOjefo para o Senado, já exista
um consenso para que a votação seja mais pacífica.
Porta_nto, fica registrada a reti"i3da da assinatura da Liderança do PDT a ess_e_requerimento que ainda não foi votado.
Quanto ao outro, já é m~térfa.copsurnada._
Obrigado, _S,r:_ P_re_sidente, ,-.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) -Com a retirada da assinatüra _do n_obre Senador Maurício Corrêa e idêntico
gesto do nobre Senador Coutinh,o Jorge, illabÜita.~e o re-q-uerimento _para que a urgência Séfa-sUbmetida 3<:1 Plenário. Em
razão disso, o requerimento dos l"íOeres fica prejUdicado.
O nobre Senã.dor Coutinho Jorge veio à Me~ae inform-Ou à Presidência que retiraria a assinatura. o- Senador Maurício
Corrêa, como o fez publicamente, somando a Bancada do
PMDB, inabilita o requerimentQ- _à- apreCiação por esse Pie~
nário.
. Q_ Sr. Marco Maciel- Sr. Presidente, peço a palavra-pela ordem. ·
· ·

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex~
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pela ordem. Sem
reVisão -do orador.)- Sr. Presidente~ Não sei se a dest~mpo,
-mas insistiria num ponto, sobre o qual poderíamos nos en-tender neSte mOfile_itto, objeto de uma recente conversa que tive
com o rtobre Seriad0r Alfredo éall).pos.
·Sr. Presidénte, tenhO- a impressão - e esta não será ~
primeira vez que tal ocorrerá - que será possível votarmos
a màtériâ e depois, inim consenso, estabeleceremos a data
para a votação.
s:abemos qu~ se trata de uma convocação extraordin~ria
e que essa matéria está _iricluída D;~S~a _conVocação,_para a
quàl·o Congresso ·e·stá duplamente- convocado: primeiro, pela
çonvocaçãq do Pre§iden!e da Rep~blica, em segundo lugar,
pela autoconvocação que os Presidentes das duas Casas fize~
ram, tanto V. Ex\ como Presidente do Senado Federal e
do Congresso Nacional, quanto o Deputado Ibsen Pinheiro,
como Prêsidente da Câmara dos Deputados.
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O apelo que faria à Liderança do PMDB, bem como
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esfivesse- adequadamente instruída, como fizemos hoje em
relação à isonomia, como temos feito com relação a __ tantas
e tantas outras matérias. O que considero-péssimo, Sr. PresideOte, é..vermos encerra.r "o --perfodo da convOcação ex.traor~
depois, duscutíssemos, por ocasião da instrução do projeto,
dinária e não nos. manifestarmos sobre os assuntos.candente&,.
a data em que a votaríamos. Tenho a impressão_de _que isso
essenciai_s_ ao País. Dir-se-á cj_ue hoje votamos algumas ~até
em nada fere o Regimento TnkrriO da Casa e conciliaria Qs
rias.; vot:,nilos, sírri, alguns crédito_~, que, aliás, foram impordiferentes interesses em jogo.
tantes certamente pa-r:~ o_ Po_c;I_er E_xecutivo em sua açáo adrniSr. Presidente. hoje é dia 14 de julho. Estanlos· Verido
nistiãfiVá, mas que n_ãO 'sãcdundamentais para a.- vida social,
passar o tempo sem uma deliberação._Faria esse apelo à Casa,
económica, política e inStitUcional do País. NO momento, ine ao nobre Senador Alfredo Campos; extensivo ao senador
clusive, em que se discute a modern_ização da ecnTl_Orr).i~; refÇlrJosé Fogaça, do PMDB ao Senador Coutinho Jorge, que,
ma_do papel do Estado, aprimoramento das in;:;tituições polítiem nome da Liderança do PMDB, substrev~u o reque_rime_nto;
cas~ essesctéditos não são matérias inlpor~(lntes.
bem assim ao_Senador Mauricio Corrêa, para que pudéssemos
Faço este apelo às Lideranças, porque, neste momento,
dar esse tratamento especial à matéria. Em __ assirn fazendo,
temos que manifestar o nosso ponto de vista. Aliás, quero
não haveria prejuízo dos entendimentos que podemos manter
dizer às Lideranças que, com relação a este assun_to, honramos
sobre o_assunto.
__
os compromissos. Creio que nada foi vot_ado _aqui fora dos
Tive a oportunidade de dizer ao_Se_nador Alfr~d9 CampOs
acordos feitos, fora dos compromissos firmados. Então, faço
que, com relação à reforma agrária- e aqui no Se--r1ado há
este apelo a V. Ex\ Sr._ Presidente, aos nobres Líderes desta
Líderes que podem dar o testemunho - pedi uma semana
Casa e, de modo especial, ao Senador Alfredo Campos. Posso
de adiamento à_ urgência do Projeto ~obre_?- r~fo_rma agrária,
até- dizer a S. Ex~_ coln_ relação à reforma agrária, que eu
para que eu fizesse consultas..
.
_.
_ ...
não __sabia que S. Ex~ erà o Reli::ttor. ~epito a V. EX"', nobre
Corri relação à reforma agrária, não foi minha a idéia
Senador Alfredo Campos o que já lhe.diss~ em convers_ajnfor7
primitiva da urgência. Apenas anuí uma semafiá depois. Faço
maL Pedi uma semana para que essa-matéria fPsse c,QLOQ.clE!questão de deixar essa minha posição, para que não paire
em urgência, po-rque ·eu ainda não tinha tido oportunidade
dúvida sobre minha conduta quanto ao projeto relativo _à refQrde me manifestar. O Relator da matérit~:- na Çâmara dos_J;:>t;:pUma agrária.
tados, Deputado Robeito Rollemberg, procurou-me na seriiana passada,_querendo fazer algumas observações; então, na
Sr. Presidente, já que se deu a urgência à refo-rma agrária
e, com ela, urgência à reforma do sistema portuáriO brasileiro, · reunião das Lideranças da semana passada, pedi ao Presid~n~e
da Casa e a vários Líderes - lXLJJitos dqs quais aqui estão
matéria também incluída na convocação extraordinária, por
-que me dessem uma semana. Muitas pessoas até estranhaque não darmos a essas duas matérias uma tramitação esperam esta conduta, pensando que eu simplesmente não queria
cial?- Isso não quer dizer que votaremos quinta-feira, Podefazer ·a !-eforina agrária.
remos fazer um entendimento e votar no mome_~to em _que
se obtiver consenso com relação ao assunto. __ . ~ _. .. _
O Sr. Pedro Simon- O que é urna injustiça.
Não quero demorar em considerações, mas vejamos o
caso da isonoroia. Pedimos a urgência e fixou-se uma data
O SR. MARCO MACIEL- Espero que V. EX' concotde,
em que a matéria desceu para votação em plenário. Quantas
Senador Alfredo Campos, porque, ~nclusive, tenho um pr_oe quantas matérias foram acertadas assim, e _acordos foram
jeto-sóbre-_e&te ªssunto. Então~ o. próprio ~~lator (jo PMDB
cumpridos?
na Câmara me pfocurou. Eu estava aqui votandO unia m3:tériãHouve até uma, Sr. Presidente, relativa à regulamentação
na semana atrasada, ele passou aqui e disse que gostaria de
do art. 179 da Constituição Federal - o chamado Projeto
dar umá palavra sobre o projeto da reforma agrária. Eu lhe
Rita Camata -,-.que ficou em urgência por mais de ·um mês
disse ciue, naquele momento, estávamos votando uma matéria
e, depois, essa urgência foi retirada. Não estou argUmentando
e que ele poderia aguardar alguns minutos. Ele d_isse que
desapoiado numa boa tradição desta Casa. Podemos, com
tinha dificuldade, mas _que voltaria ()portunamente. Então.
relação a essa matéria, ter_ igual procedimento. Esse o apelo
pedi uma semana. Não Sabia que v.-Ê:i~, nobre Senador Alfreque faço à Casa.
. do Çampos, era o Relator da matéria. _Pedi um_a semana.
A pior conduta, Sr. Presidente, é não delibe_rar. Não
Esta semana, novamente_ na reunião das Lideranças, o assunto
vamos deliberar açodadamente, mas não podemos deixar .de
surgiu. Eu anuí com a urgência e até_mais: trouxe o requerifazê-lo. Com relação a portos, a matéria foi d_istribufda para
mento que ficara comigo desde terça-feira da semana passada.
três comissões. Esperamos uma s~rnana para que pelo menos
Exibi-o quando o Presidente colocou a matéria em discussão
uma das comissões se manifestasse sobre_o assuQto. Ne.nbuma
e çl.i&_se: ~'Bom, o requerim!!nto de urgência para o projeto
manifestação ocorreu e nã_o_ há qualquer previsão. EstOu que:.
da fefOrni.a agrária está éh tninhas mãOs.-Jà estou -sem condirendo, Sr. Presidente, apoiado nos fatos, assegurar apenas
ções de pedir mais um adiamento". E foi o que fiz. Assinamos
uma tramitação especial e garantir que a Casa delibere sobre __ o requerimento, como, de idêntica forma, foi feito com_re_laçãQ.__
esses assuntos.
ao problema dos portos.
Com relação à reforma agrária, devo âizer que ilâo tenho
Daf por que faço um apelo aos Líderes que aqui estão
nenhum compromisSo com_ a aprova~ão do texto- integral, tan.-- presentes, e_ este.ndo este apelo, por ter feito uma manifestaçãO
to é que disse a V. Ex~ que era autor de uma J;Ilatéria sobre
que podi~ ser de caráter pessoal, ao Senador Alfredó Campos,
esse mesmo dispositivO, e pedi, na reunião de Lideranças; para- que, a exemplo do -que acontece'u com o projeto de
urna semana para colher melhores inf0rin_aç9es. Não se pode
reforma agrária, coloquemos ta_mbém esta questão dos portos
recusar, porém, uma tramitação especial, seguida de utn acor~ _ em "urgência e marquemos uma data para votar a matériã,
do com os difei'_entes L(deres, com _Qs Colegas. Faríamos um
depOís de devidamente instruída,_ E aí pode ser feito_um açer_to
acordo e estabeleCerf;:t~os ~a_ data, d-epo~s que a ffiãtériaentre os interessados_. Esta é a minha opinião e o apelo que
à Liderança do PDT c a outros Senadores presentes nesta
Casa, objeto deo rninha conv~r~a com o Sen.ador Alfredo
Campos,- é que mantivessemos_ a urgência e a votássemos;
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faço consciente de que este é o melhor caminho para a Casa
e para a Instituição. Dou esses,escla,rçcimentos, qu~ considero
importantes, para que não pairem ·dúvidas com_rel<:\ção_à m_inha conduta em relação a esta mat_é_ria.
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Marco, Maciel. O Senado não pode ser essa câmara da urgência,_essa Câmara revisora que ilão é reviso rã.: é hórn01o_gado_ra.
Chega disso! Vamos ver se faZemOs un1 "trabalhado sério. Para
que existe comissão? Por que vamos- trãzei- ·tudo aqui, pa:ra--:o Plenário; em regime de urgência? Eu gostaria· até de pedir
O Sr. Alfredo Campos- V. Ex• me petrnite um ã.parte1
desc_ulpas a V. Ex• pelo modo~ que pode ter parecido hostil,
O SR. MARCO MACIEL -Pois não, com prazer.
como conversei com V. Ex~ no corredor; mas penso e continuo
pensando que é chegada a hora de modificai-mos um pouco
O Sr. Alfredo Campos- Senador Marco Maciel, iriicialessa estrutura que existe de aprovação de projetos aqui no
mente falei sobre a necessidade_ de um ~studo rn,ais profundO , .Senado. A qualquer momento, tenha certeza, se não dermos
deste tema polêrnico que iiltC!éSSã. ã. todos os bras_il~ir9~ que
conta de aprovar a reforma agrária dentro de um período
é a reforma agrária. Existem_quatto ou ~inca projetas similares
ra~oável, seremos os primeiroS: a -solicitar de V. Ex~ e dos
nesta Casa do Congresso NacionaL
outros Líderes e até de todos os· senadores q-ue dêerri a ·sua
adesão a _um pedido de urgência,: porque não é possíVel o
O SR. MARCO MACIEL - Inclusive o meu.
País continuar sem uma lei jusra de reforma agrária. MUito
O Sr. Alf«do Campos- O de V. Ex•, do SenadorFernan·
obrigado a V. Ex\ nobre Senador.
do Henrique Cardoso e do Senador Jutahy Magalhães. Gostaria, inclusive, de dar o meu parecer em todos, fazendo um
O SR. MARCO MACIEL - Pois não, nobre Senador
substitutivo._
Alfredo Campos. O que estou propondo agora a V. Ex~ é
O SR. MARCO MACIEL - Aliás, gostaria de dizer a - um entendimento com relação a. essas matérias. Naturalmente,
quando falamos em entendimentos - e reitero aquilo que
V. E~ que sou um sem~terra.
disse - poderíamos discutir depois, numa reunião com o
O ·sr. Alfredo Campos - Nele cu procuraria corrigir
Presidente do Senado_ e com _os Líde_r_es, llma forma de "dar
o que estivesse errado nesse projeto de reforma agrária. Acon~
oportunidade de votação dessa matéria, e até, se for o caso,
tece que, quando me__ ative____ã_s palavras do Presidente_ __aqui,
de extinção da urgência. Porque a urgência já foi votada e
verifiquei que o rei:füeffmento já havia sido aprovado e não
concedida. Então •. o apelo que eu gostaria de fazer a V. Ex~
havia mais tempo para pedir verificaçãó, e eu não·concordava
é nesse sentido: como votamos o projeto da reforma agrária,
com ess~ pedido de urgência. Solicitei, então, à Liderança
que, votássemos t.amb~rn o dos portos; amanhã, o Presidente
do meu Partido que retirasse essa urgência que foi dada. Por~
poderia convocar uma reunião de J-.ideranças - pelo menos
que, a se manter a urgência para ela só tenha efeito daqui - _ da minha parfe h-á--disponibilidade total e rediscutírfa.mos essa
a 30 dias, é pi"efcrível retirá~la. Se, depois de amanhã, V.
questão. Se V. Ex~_ estiver _de acordo~ poderemos chegar a
Ex\ como Líder, ou a Liderança do meu Part_id<;> C9_1).sider~r
1,UD. entendimento .neSses termos.
que deve haver a urgênciá~- que se requeira'~ é-tão fádfO-btef
seis ou sete assinaturas c dar_ a urgência imedfal_a. Pode~famos
..0 Sr. Alfredo c:amp~_s-:- S~nador ~arco Maciel, aguarfazer, inclusive, a urgência urgentíssima, ·que é aqUela que
darei, amanhã, uma palavra de V. Ex~_-- A urgência do projeto
a maioria dos Senadores dá. Não_ há necessidade de se manter
dos portos pode fícar para depois dessa conversa que teremos
essa urgência. Achei tão abSurdO o pedido de urgênCia que
amanhã. Já que passou a urgência da reforma agrária, aguarestou disposto a tentar obstruir os trabalhos_9e_sH~- Casa, até
darei._
o momento em que essa urgência seja ietiraa.a. Obstruir Co~
mo? O projeto de privatização dos portos já não-vai ter urgênO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece à Casa que o requerimento dos portos foi
cia. Por que darmos urgência a esse projeto, em que (Yentendiconsiderado prejudicado e, conseqüentemente- se as Lide:mento é muito mais fácil do que no da reforma agrária, que
ranças vão Se reunir entre si,- díspensando, portanto, a particimexe com muito mais interesses, que já foi teritada tantas
vezes no Brasil e não se co_nseguiu fazê-la? _Se V. Ex~_ pedir
pação da Presidênda, porque a votação dessa matéria deve
a retirada dessa urgência, tudo estará resolvido. Caso contráse circunscrever realm~nte à articulação de Lideranças - a
rio, não posso continuar e não continuarei como Relator.
Presidência faz votos pãra que os Líderes, re.uiildOS, p·Ossam
Julguei, como continy._o julgando, muito er.rada a_ posição dos
encontrar o caminho que garanta ao Senado uma linha de
Líderes nesta tarde no Senado. Como já se viu, nenhum lideracoerênc_ia na apreCiação dessa pauta de convocação extraordíriária.
do de nenhum Partido levantou~se para apoiar a iniCiativa
das Lideranças. Porque todo mundo notou, num ótimo, que
Em relação à isonomia, a Presidcência esclarece_ que o
projeto chegou a esta Casa no dia 9 de julho e as de Moderestava completamente errada essa posição assumida nesta tarnização dos Portos e de Reforma· Agrária chegaram ·no dia
de. Por que todo_ projeto _do Governo_ ou da Câmara_ tem
30 junho. A Mesa adverte as Lideranças que essa postura
que chegar aqui com urgência urgentíssima? O projetO já
chega com o pedido de urgência, como- disse o Senador José _ de coerência é fundamental para esta Casa, porque os portuáRicha. Está errado. É_ necessário párar para pensar um pouco,- riOs e os sem~terra poderão interpelar o Presídente do Congresso Nacional: "Por que somente militares e civis, cuja proe é"o- que estou propondo. Retirar a Urgência é muito melhor
posição chegou ao Senado no aia 9- de julho, se virám ateildidos
em termos de aprovar o projeto com rapidez do que deü;:armos
no projeto originário da Câmara?
para daqui um mês, como me Propuseram nesta tarde. Não
sei o que podermos fazer. mas quero fazer um trabalho sério_
Os portuários anseiam por alterações no projeto apro~
sobre a reforma agrária, e não uma votação de urgência como _ vado na Câmara dos Deputados e estavam na expectativa
de que essa matéria pudesse ser alterada no Senado no menor
fOi Jeitã. para a le1 de isonomia. Porque a grande maioria
espaço de tempo possível permanecem aínda na tribuna de
- e isto acontece em todas as urgências - deste Plenário
não sabe o .que votou, não conhece o projeto. É a verdade.
honra representantes desse segmento na expectativa de que
a decis_ão esteja próxima.
Quero simplesmente colocar um basta nisso tudo, Senador
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Em relação à reforma agrária, amanhã estarão em Brasília
delegações de vários recantos do Pa,ís para trazer aos Sena~
dores um apelo no sentido de que não procrastinem a apreciã--ção dessa proposição.
Como Presidente da Casa,_ jamais subtraí de Comissões
essa prerrogativa e, quando o requerimento de urgência articulado por Lideranças é aprovado no plenário com a matéria
já designada, a PreSidência nunca altera a designação das
comissões, e sempre mantém a designação dOs -relatOres respectivos. Isso ocorreu em relação à_ Lei de .lmprensa, que
como relator o nobre Líder do PMDB~ José Fogaça; e ~m
outras numerosas proposiçõeS. Se os projeto_s de Modernização dos Portos· e o ·cta Reforma Agrária, até o fim do ano,
vierem a Ser vbtada-s, neste plenáriO, eni regime de urgência;
evidentemente os Relatores serão os Senadores Alfredo Campos e Mansueto de Lavor, designados pelas respectiVas comissões_. A Presidência externa sua preocupação no instante em
que essa protelação, numa convocação extraordinária, pode
refletir negativamente quanto ao Senado. Hoje, um dos mais
importantes veículos de comunicação social do País, na. sua
primeira página, estampa-um eaitoii.aT, tifu suelto de enaltecimento ao trabalho da Câm.a.r~ dos Deputados.
Não queremos que se estabeleça uma paridade entre as
duas Casas do Congresso, mas que se respeite também o
Senado pelo trabalho que realiza no cumprimento" dos seus
deveres institucioriais-.
No final desta sessão, era talvez o desabafo que a Presidência deveria fazer com a ressalva de que os privilegiados
na votação de hoje foram os- civis -e "i:rlilita_res Cl:ljO proj~to
ingressou nesta Casa apenaS-no dia 9 e a votação se processou
sob aplausos das galerias e.da. tribuna de honra. Em relação
aos portos e à reforma agrária, niatéria-s que_ -chegaram a esta
Casa no dia 30 de junho, a julgar pelo debate que aqui se
travou, e_ssas matérias não serão examinadas na cOnvocação
extraordinária, frustrando o que representou a convocação
pelo Presidente da República; taiicamente, o Presidente Ibsen
Pinheiro e eu fiZ"enios questão de inserir idêriücaS -maférias_
no nosso edital de convocação. Se os Senadores deixarem
passar esse momento de emocionalidade, do final da tarde
de hoje, chegarão à evidência de que foi sapiCntfsSíma a deci:são do Presidente Ibsen Pinheiro, que chancelei, de incluir
essas proposições na autoconvocaÇão que S. ExR e eu assinaw
mos, talvez inspirados no próprio edital do Presidente da República que chegara às nossas mãos.
Com- a palaVra o nobre Líder José Fogaça.
O SR- JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Co!Ilo Líder.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem _revfsãO do orador.) Sr. Presidente, V. Ex~ agiu corretamente. Não tenho nenhuma
dúvida de que não foi apenas o espírito público de V. Ex~.
mas há, neste momento, por trás dessa decisão das lideranÇas,
a opinião pública nacional; há, por trás dessa decisão das
lideranças um anseio coletivo, um apelo que evidentemente
não é só dos portuários e pode até não ser dos portuários,
não é dos sem-terra, e pode até não ser dos sem-terra. Hoje,
existe um apelo da opinião- -pública, dessa opinião pública
indiscriminada que não pertence a uma corporação de privilegiados, nem a uma corporação de sacrificados.
.
Há hoje uma imensa legião de _brasileiros que deseja
ver o País avançar, que deseja ver o País produzir resultados,
que deseja ver as instituições democráticas produzirem deciw
sões.
Então, quando V. Ex~ se dispõe a acelerar os trabalhos,
quando V. Ex~ se dispõe a dar ao trâmite de matérias de

tal relevância uma rapidez maior do que aquela que normalmente _teria, V. Ex• não está fazendo o.utra coisa a nãO ser
responder a· esse apelo nacional, democraticamente, com o
se-ntimento a~_plo que V. Ex~ tem _das expectativas nacionais
em-torno do trabalho do Senado.
..
.
A Câmara é privilegiada, goz3 do privilégio de ser a
Casa que -inicia o processo daquelas matériàs que são de competência do Governo. De modo que conta com o tempo a
sett"fªv_ç,r _e nós nãp contamos com o tempo. As vezes estamos tangidos por interess_es Corporativos;
às veZes- estamos tangidos aqui por interesses menores; às
vezes estainos tangidos por interesses mesquinhos que querem
votação imediata de projetes do seu interesse restrito, localiw
zádo e, evidentemente, sectário.
Mas, neste moinento, o que nos tange, o que nos pres·siona de _fora para dentro, Presidente Mauro Benevides, não
são-grupos minOritários do País. O que está exigindo trabalho,
atividade, produção, re_sultados_ do Congresso Nacionai é a
opiniãO pública nacional, é o povo brasileiro, é a Nação como
um todo.
.
Por isso,digo e repito que V. Ex~ agiu cOm inteira razão,
com sobriedade, com respeito aos seus- companheiros à instituiç-ão.
A Liderança do PMDB, através _do Senador Coutinho
Jorge, assinou esses pedidos de _urgência com esse ·e;spíiíto,
com essa intenção. Evidentemente, o próprio Senador Couti~
nho Jorge retirou o pedido de urgência devido ao apelo do
Relator, Senador Mansueto de Lavor, que deve ter o tempo
que precisar para fazer o seu relatório e preparar o seu parecer.
É e:vidfmte que, no momentO em qUe se retira--O pedido
de urgência, cria-se uriüt espécie de conStrangimento moral.
Os holofotes estarão sobre- rl.ós e SObre o RelatOr para que
S. Ex~, tão logo possa, dê o seu parecer.
No caso da reforma agrária ...
O Sr. Mansueto de Lavor- V.
sobre a reforma agrária?

Ex~

permite que eu fale

O SR- JOSÉ FOGAÇA- É evidente,"com toda a honra
e com todo o prazer.
O Sr. Mansueto de Lavor - Com relação -à questão do
Projeto n9 66/92; que é o da chamada modernização dos PortOs,
recebi a incumbência do nosso Presidente da ComiSS:áo- de
ConstituiçãO, Justiça e Cidadania terça-feira passada, h* exatamente 8 dias. Nesse p_eríodo, já mantive c_o_q_~atos com tq_d_os _
os segmentos envolvidos, nove sindicatos de trabalhadores
da árei Pofiuária ;-cincO- entidades empfesariais, desde armadores, exportadores etc. Já conversei com o Ministro AffonsO
Camargo, e mantive entendimento com técnicas d6 Governo.
Queriã. dar Uma informaçãO a V. Ex•, como Líder âa Bancâda
do PMDB, e esperaria até que ela chegasse ao Presidente
da Casa, o eminente Mauro Benevides. Diante de todas estas
conversas e, até debates sobre este projeto, em um período
de menos de uma semana, há uma informação que é preciso
deixar bem clara: os trabalhadores portuários não querem
a urgência do projeto. Eles só têm uril pleito, e náo quero
interleiír, mas temem que a urgência venha em prejuíZos
dos seus direitos, e não faça justiça aos representanteS~- do
capital, isto é os empreSários, os arniadores, os exportadores,
os importadores. Eles não pediram urgência sobre o projeto.
Quem está se batendo aqui, por urgência, neste projeto, é
só a Liderança do Governo. Então, por que eu considero
inoportuna esta urgência? Primeiro, porque este projeto tra- ·
mitou durante 2 anos na Câmara dos Deputados e não é
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justo que o Senado o aprecie Cm dois dias, ou_ em dua'$ se_ma-.
nas. Não é justo isso.- Já houve -àCfui-UJTi. pedido para que
o projeto, depois de tramitar ·na ·comiss'ãêi de ConstitUição,
Jusfiça· e Cidadania seja enviado à COmissão de Assuntos
Econômicos. É evidente que um assunto desse não pode apenas se circunscrever à parte constitucional e jurídica, se bem

que a parte jurídica é o nó górdio da questão, porque trata
da relação capital e trabalho na área ·do porto. Mas há repercussões económicos da maior· impOrlâitCHr; há intetesses-econômicos envoltos, e é preciso que a ComiSsão de -Assuntos
Económicos os aprecie. Eu me comprOmeto a fazer uma ur- ·
gência neste trabalho e estou fa.z.endo; mas não quero_l!.rgência ·
regimental, porque ela vai tirar a tranqüilidade que tem os
que ter para averiguar um assunto de tal envergadt.ii"ã. e de
tamanha repercussão na vida do País: A urgência-para· um
projeto deste tipo viria em ·contradição, istO é se cõ:iitraporia
ã qualidade do nosso trabalho. E o minimo que esperaríamos
é que a Comissão de)ustiça do_S,_enado procurasse oferecer
o melhor para a sociedade brasileira. Não em razão da pressà
que aniquila o verso; ou que fizeSse um relatóriO ~apressado
e imperfeito por converiiêncías de apenas um segmento envolvido~ o governamental porque nenhum dos nove _sindicatos
de portuários, de trabalhadores, de estivas, de consertadores,
de blocos, de vigias, de capatazes, nenhum dos sindicatos
pediu a urgência do projeto. Pelo contrário, eles temem que
a urgência venha contrariar seus legítimos direitOS, que eles
crêem que devem ser defendidos aqui. E o fazem s:-om toda
a leg; .rmidade. Os empresários também. Conforme já disse,
só l' .a parte envolvida, a Liderança do Governo tem interesSe
nessa JJ.rgência. Eu pediria neste aparte, portanto, a compreensão -do eminente Presidente da Casa-, do eminente Líder do
Governo, porque não se está. absolutamente, obstruindo
esta matéria. Não há obstru_ç~o nenhuma, o que existe é a
consciência de que a urgência prejudica a qualidade do nosso
trabalho de Relator. E depois. o Relatório da Comissão de
Constituiçã_o. Justiça--e Cidad::;m_ia, será entregue- dentro do
prazo regimental de 15 dias.
·
Há esse compromisso da Relataria de entregá-lo dentro
do prazo regimental, claro que com tramitação nornuH e n_ão
de urgência. Tenho uma semana, o Relatório já está esboçado.
Amanhã e durante toda a semana, teremos reuniões com
assessól:es, e na terça ou _quarta-feira estaremos r.ela.talldo
esse proj.eto _no seio da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Daí, irá para a COmissão de Assuntos Económicos, inas teme-se que passe o recessol Ora, depois do recesso. vamos entrar de férias? Absolutamente não. Ter~mos a
continuidade dos trabalho:::;_da sessão ordinária. Não vejo por
que o .!em_or de que a opinião pública julgue que _não estamos
trabalhando, pois estamos trabalhando como devemos. Não
tenhamos medo de ser julgados pela opinião pública por causa
disso. Se um segmento da_ opinião pública, que tem peso na
grande. imprensa, está nos acicatando para trabalharmos
apressada e imperfeitamente, não aceitamos isso;·nossa consciência não nos permite. Queremos tiabalhar o mais rápido
possível, mas dentro dos estreitos limites do Regimento, para
que se possa apresentar um projeto razoável com os aperfeiçoamentos que a sociedade espera do Senado. Creio, e-rriii"fehte
Líder, que foi um atO justo, correto, O-portuno esse repensar
acerca da urgência. Aparentemente era justo se fazer o requerimento, mas em boa hora foi retirado, porque viria prejudicar
o nosso trabalho, que não está sendo feito isoladamente, porém com todos os_segmentos envolvidos, inclusive com o Sr.
Ministro âa Pasta concernente à matéria, que é- '_o- Senador
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Affonso Camargo. Portanto,, e~tamos fazendo um Relatório .
que matéria de tal envergadura exige. Não será um Relatóiro
brilhante; não _temos tal pretensão, pois apenas reivindicamos
que é tempo para sermos responsáveiS; é só o-que que-remos:
Se nãO nos qu-erem· dar. é óutrà históría. Não vou aceitar
a urgência ou pedir que se ·a:prbve aqui no plenário. Não
vou fazer isSo de maneira nenhuma, porque não é correto
para com a sociedade brasileira. Muito obrigado.

_ .. Ú SR. JOSJ); FOGAÇA~ Senador Mansue\ode Lavor,
V .. :ç:x~. tem. da L~d,e,rança do PMDB, em nosso Líder Humbert.o.Lucena, que hoje não se encoiltra em Brasnia e reiteradamente manifesta, a inteira ConfianÇa._ Sabemos que V, Ex~
jamais iria pedir ·a· retirada de urgência com a fi0alid3.d~ de
obstruir essa matéria. V. Ex~ fez toda explicação .completamente desnecessá,rla' e descabiQa, pois não há nenhuma desconfiança com relação a V. Ex~ Ao c~:mtrário .. ~
O Sr. Mansueto de Lavor - Absolutamente. Entendo
que a Bancada e~tá inteiramente contrária.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- No momento em que o Senador
Coutinho Jorge retirou a urgênci:a. ~~~ ·~~tava ~m9uíd9 d~ todo_s.
esses conceitos que V. Exa acaba de emhir, Ou seJà., da certez~
de que V. Ex~ precisa de tempo para fazer um trabalho sério,
acurado e consistente. _f:ste é o primeiro dado.
_ O segundo dado é a certeza de que V- Ex~ vai produzir·
os resultados com a maior brevid~de possível, e o relógio
dessa brevidad~ é,o social, é aquele estabele.cido pelo consenso
entre as partes interessadas. _Quando V._ Ex~ interv~-io em
meu pronunciamento, impediu que eu terminasse o que estava
dizendo, ou seja, que os Relatores terão o tempo que entenderem necessário-para executarem s1,.1a tarefa.
Por isso, Sr. Presidente, amanhã, a Bancada do PMDB
estará se reunindo para estudar o tratamento dado ao apelo
feíto pelo Senador Alfredo Camp_os, no sentido de que se
encaminhe um requerimento de retirada de urgência para
a matéria da reforma agrária, que já teve a sua urgência a pro-- vada. Estamos encaminhando essa questã,o nessa direção. O
Senador Coutinho Jorge retirou a urgência; ela já não existe,
sequer o requerimento existe o~ foi colocado em, votação.
No caso referente à reforma_agrária, amanhã estudaremos_
maneira pela qual 'conduzirerriós a retirada da urgência ou.
uma outra forma de enCaminhar a ques_tão da reform_a_ agrária.
O que se'i'- e-iSsb_nie parece importante dizer neste momento
-é que, quando o Senador Coutin4o Jorge assinou os pedidos
de urgência, o féz' mi intenção de atender aos apelos que
vinham de fora, ou seja, a uma p-ressão social no sentido
de que o Senado vote essas matérias, aif!da no âmbito da
sessão extraordinária. Estava também afinado com o sentimento manífesfãdo pelo Presidente da Casa, que queria ver
essas matérias serem_ colocadas em votação de foima imediata.
Ora, a Liderança do PMDB em exercício, nO caSO este
Senador, confiTil_lOU essa assin~tura,_porque entendeu que seria ético e necessário-respaldar a posição do Senador Coutinho
.fórge. Mas, no momento em _que o próprio Seri"ador Coutinho
Jorge, reSOlveu retirar- a urgência, nós, evidentemente, não
poderíamos ter uma postura diferente. V. Ex" acaba de explicitar, de verbalizar, as razões que nos movem, ou seja, a
certeza de que é preciso mais tempo para votar essa matéria.
Tenho dito aqui - e já disse em muitas oportunidades
-que não tenho nenhum compromisso ·com pressa ou demora. A pressa ou a demora de um projeto depende do relógio
social; não depende absolutamente de questões menores ou
qUestões subalternas~_- O relógio social é que impõe a veloci-
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dade da apreciação dos projetas nesta Casa. Se os setores
interessados e a sociedade, no ~e~ conjunto, assim exigem,
é evidente que os projetas andam com muita rapidez.--Foi
o que aconteceu com o projeto da ísonomia. Primeiro, a sacie~
dade quer; em segundo lugar, os próprios interessados, os
atingidos não eram contrá:rios, também, o desejavam; os Três
Poderes foram unânimes nisso. De moela que o relógio social
funcionou na sua plenitude. No momento em que há setoreS
que desejam mais tempo para que a matéria seja analisada,
aprofundada, esmiuçada, detalhada, é evidente que não teremos a urgência. Não há urgência que se iniponha a um relógio
social que venha fazendo seus ponteiros cariii'Qharem no senR
tido contrário. Não tenho nenhuma dúvidá diSso.

O Sr. Ronan Tito- V.
Senador e Líder?

Ex~

me permite um aparte, nobre

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Eu queria falar só por dois
minutos e acabei, devido aos apartes, me estendendo.
CQli.-cedo o aparte a V. Ex~ com muito prazer.
O SI'. Ronan Tito- Nobre Senador José Fogaça, muitas
vezes julgamos que é inconveniente um deb3:te, no plenário,
do próprio partido, até estaDelecendo o contradítório. No
entanto, agora estamos ve.IJc;io os frutos surgirem. Democracia
é isto: é a coragem de discordar até dos companheiros. uma
das assertivas mais bonitas ·que conheço de Anísio Teixeira,
aquele extraordinário homem da políti~a âà eauccição, o hoR_
roem que acabou deçodificando o Dewey para o Brasil, é
a seguinte: Não tenho compromisso nem com as minhas idéias.
Isto é extraordinário: não ficar apegado a dogmas dentro da
política. Essa atítude que a Liderança do meu Partido _torna,
através de V. Ex\ de retirar a urgência de um dos projetas.
para forçar o entendimento do outro, justifica toda a contc_nda,
todo o debate que tivemos dentro da nossa Bancada neste
plenário e mostra, desculpem os outros partidos, a graõcteza
do nosso Partido. Agradeço a V. Ex~
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Como eu dizia a V. Ex• estamos
com essa decisão.
O PMDB reunir-se-á amanhã, possivelmente, para que
se examine a postulação do Senador Alfredo C~Jnpos, que
tem, da Liderança do PMDB todo o acatamento: N3.o hOUVe,em momento algum, de parte do senador Coutinho Jorge,
que assinou o pedido de urgência, a intenÇão de-manifeStai'
restrições a sua relataria. Ao contrário, o Seiladór Coutinho
Jorge não tinha ciêncía de quem era o relator de ambas as
matérias.
- Esse dado é abs_olutamente essencial; precisamos analiR
sar, examinar, apreciar essas questões dentro do prazo que
a sociedade impõe. Se há quem seja: contra o Projeto de
Reforma Agrária tal como ele veio, se há alguém que queira
retardá~lo, ~le retardará, assiiTI.-_como todos os projetes aqui
retardam. As vezes não é preciso que a obstrução seja feita
pelos poderosos ou pela maioria; minorias, fnfimas minorias
obstruem os_ ti:ab~lhos desta Casa; e isso é democrático.
Se há uma parcela de 5% de inte~cssadÕs que não desêja
ver uma matéria aprovada, a matéria não anda. É assim.
Nes_ta_Casa é assim. Se: ·uma parcela de interessados, de setores
específiCos ou não, é contrária, coloca objeções à aprovação
de um projeto, esse projeto não anda. Não adianta tentar
produzir decisões artificiais. '
Vou dar um exemplo a V. Ex•, Senador Alfredo Campos,
do quanto é verdade o que estou djzendo.
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Fqi aprovado, num final de ano, um projeto de autoria
do Deputado Paulo DelgadO sobre hospitaiS psicj_Uiátrico_s_T
Não estou discutindo o mérito da proposição. O projeto é
excelente. "visa_ao bem Restar dos cidadãos que ocupam vagas
em hospitais psiquiátricos. MaS ocorre que o projeto é polêR
mico e um setor é contra. Pois o projeto, este Sitn, vai inaug_uR
rar o seu terceiro ano de tramitação nesta Casa: E. Sabe por
qüê? Porque já há uma parte não sei de que tamanhO é ela
-de todo o conjunto de iriteressado_s que não deseja que
ele _seja aprovado tal como está apresentadQ.
Veja V. Ex• Fui Relator do Projeto de Lei de Imprensa,
que não teve regime de urgência - e eu gostada que ele
tives-se. Como foi hav_endo reações, um editora) ag~i e' outro
ali contra o projeto, foi o mesmo sendo retardado. O meu
parecer foi apresentado em agosto de 1991 e só teve a sua
aprovação assegurada no mês passado, ou seja; foram dez
meses de longa, tenebrosa e sofrida tramitação.
Isso demonstra que, quando uma peninha é colocada
no processo trarnitaciorial de um projeto, este nãO anda, não
há jeito. Ou seja, aqU-i não se- produzem decisões artifTCiais;
mesmo que elas sejam contra a:s minorias.
.
-.
.
É nessa direção, Sr. Presidente,.que quero asse,gurar ao
nobre Senador Alfredo Campos que S. Ex~ terá o tempo que
entender necessárío, o tempo que o seu relógio social estabelecer para esses projeto. O seu relógio social é o da percepção,
do entendimento, da audiência às partes interessadas na ques·
tão da reforma agrária.
É-apenas isso que gostaria de dizer.
O Sr. Alfredo Campos- Permite-me V. Ex~ uma aparte?
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
apenas adverte ao nobre Líder que o tempo da sesSão está
esgotado e que ela não poderá ser prorrogada pela segunda
vez. Mas ouviremos a palavra do Relator.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Até para rapidez maior
dos trabalhos, agradeçO a V. Ex~ ,-Sr. Presidente porque senão
teria a obrigação de pedir a palavra e iria adiar mais os debates
desta sessão. Mas, meu nobre Líder!_ pelo que V. Ex~ acaba
a dizer, poderia haver uma interpretação mildOsa no sentido
de que estamos aqui fazendo o papel de quem é contra a
reforma agrária. O meu relógio social deve estar _adiantado
pelo menos cem anos, porque estou apressado em fazer um
projeto de reforma agrária que não_seja postergado, que não
seja esquecido, que não seja mais uma lei para não ser usada.
Precisamos fazer uma lei que-não seja completamente a favor
de A nem completamente contra B. Precisamos fazer uma
lei que dê condições ...
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Se ela for contra B ela não
passa ou, se passar, depois não funcionará.
O Sr. Alfredo Campos- Exatamente. Por isso, não podemos fazer. Rebelei-me aqui nesta tarde, Senador José Fogap,
contra o regime de urgência; e é de se notar que toda esta
Casa está rebelada contra tal regime. Se ~u não- conhecesse
esta, Casa já há de~ anos, certamente iria propor uma mudança
no Regimento, acabando CO(ll o regime de urgência, _e tenho
certeza a mais absoluta e mais plena que esse projeto, mesmo
tendo uma pequena minoria contra, seria aprovado de qual~
quer maneira, tanto é o ódio que existe nesta Casa c;;ontra,
essa urgência, necessária, que a Câmara no~ impõe, que o
Governo nos impõe e que, em última instância, as lideranças
nos impõem. Hoje, Senador José Fogaça. quero também me
penintenciar, pois já fui Líder, sei das suas necessidades e
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sempre respetei as lideranças, quando me insubordinei contra
a decisão do meu Partido, contra a decisão do __PMDB, dizendo, inclusive, que iria fazer bbstrução dentro doPMDB, V.
Ex~ viu que a maioria do_ PMDB, presente aqui na Casa,
estava não ao meu lado, mas ao·Iado da_tese que eu defendia.
Meu nobre Líder, confio em V ..EX" _e quero continuar sendo
o Relator da reforma agrária. O Presidente do Senado, Senador Mauro Benevides, já disse que toda vez que um processo
vem a este plenário, em regime de urgência, a Presidência
mantém os relatores. Mas não é o meu caso. Se não houver
amanhã a desistência ·não posSo conCordar com· 6titta. decisão
que jâfOi Vótáâa; eu Dão serei o Relator, como jâ disse.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Não há outro caminho, Senador. É evidente que V. Ex~ tem consciência de que, regimen~
talmente, não há outro ca_minho. Precisamos encaminhar umpedido de r~tirada, um qutro_ requerimento. Trata-se de uma
nova votação.
O Sr. Alfredo Campos- Exatamente, é o que eu quero.
Se nãO hoUver isso, não posso·set o Relator da matéria, e
me resguardo o direito de .tentar obstrui.r algun? trabalhos
importantes desta Casa. Hoje, se houvesse uma votação, eu
já tinha dito que iria obstruí-la, contando com_o_apoio de
alguns Senadores que já me haviam dado r~spaldoc. Não quero,
definitivamente, ãtfapalhar os trabalhos. Creio, inclusive, que
num prazo bem menor do que o prazo que o Líder do Governo
nesta Casa_havia_me_pedido, de um mês, estaremos aprovando
aqui o projeto que t"ailto intetessa a todos os brasileiros. Agradeço muito ao meu nobre Líder.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Eu é que agradeço a V. Ex•,
e quero suprimir, aijt.il", qualquer suspeita que V. Ex' tenha
mantido no espírito a respeito da minha desconfiança de que
V. Ex', supostamente, estªria obstruindo. Isso é rigorosamente ffup-ensável. De minha parte, esse tipo de consideração
jamais seriã alimentado. E justilmen(e-agora, não s6 porque
há toda uma expectativa nãcíonal em torno disso, mas justamente porque assumiu esse níveLde_.responsabilidade, chamando para si o retardamento do projeto, eu exijo que o
projeto não seja votado neste momento, V. Ex~ assumiu uma
dupla responsabilidade, e eu me orgulho de pertencer ao seu
Partido, porque tenho certeza de que V. Ex~ mostrar a sua
competência, a visão a'Variçada que tem a respeíto-da reforma
agrária, e vai apresentar·, tão logo possa, no mais breve prazo
possfvel, essa nova alternativa que vírá do seu Substitutivo,
que tenho certeza será melhor do que o do Governo. Posso
dizer isso com antecipação e certeza. Obrigado a V. Ex~.
Era o que tinha_ a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
7

Durante o discursc.. do Sr. José Fogaça, o-sr. Mauro
Benevides, Presiden-te, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador_ ÇQ.ua:r:dq_Suplicy, nos termos do
art. 14, VII, do Regímento Interno, por cinco m.iriutos, pelo
fato de ter sido citado por outro Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para um esclarecimento. Sem revisão do orad_or.) -Sr. Presit;lente, Srs. Senadores, em razão de ter participado hoje, pe1a manhã e início
da tarde, do _debate no jornal 9 E$tado de s_. _'Paulo entre
os candidatos a prefeito de São Paulo, não pude estar aqui
durante a sessão, que foi tão importante, atê porque Se votou
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o projeto relativo à. isonomi_a dos servidores do Executivo,
do Legislativo e do Judiciário, registro o meu apoio ao projetO
que os partidos concordaram, tanto na Câmara quanto no
Senado, em aprovar.
Isso me impediu de, na tarde de hoje, ouvir uma comunicação do Senador Esperidião Amim., que tem sempre procurado dizer as coisas na presetiça de seus colegas, quando faz
referência -p-essOal. S. Ex~ não está aqui presente, mas avalio
-que--seja importante poder referir-me à sua c.1muniCação, ínclusive à carta que me encaminhou nesta mesma sessão. S.
Ex~ esClareceu publicamente que não é verdade que o Sr.
Paulo Maluf tenha feito com que S. Ex~ abrisse mão da vaga
na CPI; que o Senador José Paulo Bisol não foi indicado
para íntegrar a comiSsãO por- ser· oposição e nela como tal
não se comporta. Foi iildicado por sua indiscutida competência, e sua atuãção vem confirmando sua independência,
além da cOmpetência.
- Reitero, nesta oportu"nidade, os elogios que fiz ao Séna-_
dor Esperidião Amim, por ocasião da designação do Senador
Jos_é Paulo Bisai para representar a ban_caáa d-àPDS na Comissão Parlamentar de Inquérito, em fUnção das extraordínárias
qualidades de magistrado, de Senador imparcial, independente, tal como tem demonstrado o Senador Bisol ao longo
·
do seu mandato.
Na entrevista ao jornalista do .Jornal do Brasil, eu havia
mencionado esses elogios, quando entrevistado a respeito dos
elos registrados pela revista lstoÉ, neste último- final de sema~
na, entre os Srs. Paulo César Cavalcante Farias e Pa,ulo Salim
Maluf, nas eleições de 1984 e 1990, assim como em outras
ocasiões. Eu havia mencionado a!gumas hipóteses que foram
aventadas por jornalistas por ocasião daquela corajosa decisão
do Senador Esperidião Amin, que tanta repercussão política
alcançou.
De um lado, o próprio Senador Esperidião Amin mencionou que havia consultado o Senador Jarbas Passarinho e que
este houvera declinado da possibilidade de participar da CPI,
porque havia saído recentemente do Governo.
A outra hipótese de que fãlel ã.o joinalista decorreu de
uma entrevista que eu ouvira do ex-Deputado Paulo Salim
Maluf. Quando perguntado a respeito do que pensava da
Comissão Parlamentar _de Inquérito, destinada à apuração
dos fatos relativos_ aos atas do Sr. Paulo Cé$.ar Cavalcante
Farias, S. Ex~ afirmar3. da importância des~ apu~aros possíveis
atos de corrupção, de tráfico de influência e que houvera
o PDS inclusive designado, para atuar na comissão, uma pes. soa.c.om a .isenção do Sena_dor Jos~ P::tulo Bisol~ reconhecido
por todos como um magistradO, como uma pessoa que, até
em função de sua carreira exemplar de juiz, constituía unla
garantia de isenção.
Obviamente, qual foi a hipótese que formulei?
De alguma maneira, a designação do PDS do Senador
José Paulo Bisai poderia até representar ·um álibi, na hora
em que surgisse a notícia divulgada domingo passado, na revista IstoÉ. Ou seja, para o Sr. Paulo Salim Maluf, que melhor
álibi do que o ato corajoso do Senador Esperidião_Amin?
Concordo com os _termos esclarecedores da breve _carta
que o Senador Esperidião Amin me escreveu, dizendo que
procedeu à designação por vontade própria, COmo Líder soberano que é. Nem chegou a consultar_, portanto, o Presidente
do PDS, com o que concordo inteiramente. Reitero os meus
elogios a respeito da sua avaliação do extraordinário e imparcial magistrado_,_ Senador José Paulo Bisai.
Eram esses os es.clarecimentos, Sr, Presidente.
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O SR. PRESlDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de_ :<!manhã a seguinte

ORDEM DO DIA.
OFÍCIO N' S/17, DE 1992
regime de urgência, nos termos do art. 336. c, do
Regin. '!nto Interno.)
Ot:cio n' S/17, de 1992,pelo qual a Prefeitura Municipal
da cidade do Rio de Janeiro solicifá ãütphza·çãcfpara e_mitir
e.colocar no mercado, através C:! ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro daquele r 1unicfpio (LFTM-:g.!} vencíveiS no segundo semestre de 199 !._(Dependendo de _Ra~ccer.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
(~rn

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 3Q minutos.)

ATA DA 12• SESSÃO, REALIZADA
EM 17 DE JUNHO DE 1992
(Publicada no DCN (Sessão II
de 18-6-92)
RETIFICAÇÕES
Na página 5044, 1• coluna, logo após a fala do Sr. Presidente, comunicand a aprovação do Requerimento n9 427,
de 1992,
Onde seJô:
dência, que é ocupada prdo Sr. Mauro- Benevides,
Presidente.
LeiaRse:
O Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira_ da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
Na página 5046, 2• coluna, na leitura do Requerimento
n' 431, de 1992, na~2, linha,
Onde se lê:~
~··requeiro adiamento da votação ...
Leia-se:
•
... ,requeiro adiamento da votação.... _ ~' _-"'-~-
Na página 5056, 2~ coluna, no inícío do discurso,
Onde se lê:
'J SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB -MT. Pronuncia
o c:"'guime .. ~--curso.)
-Leia-se:
O SR. NELSON WcJBKIN.(PDT- SC. P~:onuncia.
o seguinte discurso.)
__
_ _ _ ___ .
- ATO DO PRESIDENTE
N• 282, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n" 008.797/92-7 resolve aposentar voluntariameto ERNANJ JEFFERSON ARGOLLO DE
LUCENA, Técnido Legislativo, Área d_f? Segurança disse
"Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, nos termos do artigo 40, iriciso III, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
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os artigos 198, 186, inciSo III, alíena a, e 67, da Lei n9 8.112,
de 1990, bem assim com o artigo 11 da Resolução (SF) n'
~7,__de 1989, com proventos integrais, observado o disposto
n:o artigo 37, inciso XI, da ConstituiÇão FederaL
Senado Federal, em 15 de julho de 1992. - Senador
Mauro Benevides Presidente.
PORTARIA N• 18, DE 1992
DO DIRETOR-GERAL
O Diretor-Geral do_ Senado Federal, na qualidade de
Presidente 4a Comissão Oe S_upervisão do Processo Seletivo
Interno para Ascensão Funcional, a ser realizado este ano,
dando cumprimento ao disposto nos Atos n' 12/92 e 18/92,
da Comissão Direrora, e no uso de suas atribuições regulamentares, resolve:
_
.· _ _
. . ___ _ .. _
Art. 1"' Designar as seguintes Bancas de Professores e
Examinadores:
CONHECIMENTOS BÁSICOS

~·~

2695

Portugues
Nomes
carmem SflviaRodrigues da Cunha
Maria de Guadalupe T. Vare lia
Dad Abi Chahine Squarisi

Mat.
2840
2809
3016

Legislaçlio
Nomes
José Maria Amorim
Josê Vicente dos Santos
Aflton Dutra Leal

Mat.
2711

Organizaçllo Administrativa Federal
Nome
Humberto Leal Vieira

·MaL
3011

. 2960

CONHECIMENTOSESPE~COS
~recesso Legislativo
Nomes
Marcos Evandro C. Santi
Jósê MendonÇa de A. Filho
Eugênia Maria P. Vitorino
Helofsa Helena Dias

Mat.
2855
2909
.2842
19"..8

2496
3937
1417

Segurança
Nome
Jorge C.arlos Dogdezevicius
C.rlos Roberto M. da Silva
José Henrique Peres de Carvalho

Mat.
1879
2947
2949

Orçamento POblico
Nomes
Benedito Vackson Rihciro
Fernando José 13. da Rocha ~
Josê Aparecida Campos

Mat.

Mat.
2874
310
1605

~

Psicologia
Nomes
Juvenal FernanUes dos Santos
Maria Orieta Porto (Prodasen)
Lúcia L Cintra
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Mal.

Nomes

2420

Adriano Bezerra de Fariá
Tadeu l7.idro Patrocfnio de Moraes

3180

Comunicaçao Social
Mal.
2982
4578

Ana Luiza Fleck Saibro
Cêzar Moura de Motta

Mal.
1424
1591
2432

Mêdieo
Nomes
Edgelson Josê T. Coelho
Marcelo das Chagas Muniz
Renato C..amargo Viscardi

Nomes

Odontólogo
Mal.
3527
12.18
Art. 2'.

Nomes
Antônio Ednilde S. Souza
Nilton Mondin P. Machado
Compete às bancas de professores e Exami-

nadores:
a) eleger, dentre seus integrantes, o Coordenador;
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b) elaborar. os planos de acordo com os programas da">
matérias básicas e específicas de cada Categoria Funcional,
respeitados os nfveis de escolaridade exigj.dos para cada uma;
c) definir a bibliografia recomendada para cada matéria,

para divulgação entre os participantes do processo seletivo
interno;
d) participar, através dos Coordenadores, da elaboração
do Calendário consolidado dos Cursos Preparatórios (seções
de treinamento), juntamente com o Cedesn;
e) ministrar as aulas previstas no Calendário, de acordo
com os planos de aulas previamente estabelecidos;
I) Elaborar as provas para cada categoria e nível fun-

cional;
g) Acompanhar a aplicação das provas, nos dias e horários
previamente estabelecidos e divulgados;
h) examinar e julgar os recursos interpostos pelos candidatos aos resultados das provas.
Art. 39 • Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as_ disposições em contrário
Senado Federal, 14 de julho de 1992. - Manoel Vilela
de Magalhães, Diretor-Geral do Senado Federal.

'

'

''
' ''

República Federativa do Brasil

.. <'

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11
QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 1992

ANO XLVII- N•UO

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 13• SESSÃO, EM 15 DE JULHO DE

1992
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento
-N9 1.026/92, encariiiilhando informaÇõeS_sObre os
quesitos constantes do Requerimento n9 260/92, de autoria
do Senador Esperidião Amin.

1.2.2- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 112192, de autoria
do Senador César Dias, que- altera o art. 17 da Lei n 9
8.177, de l~_de março de 1991, que dispõe sobre a remuneração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
1.2.3 ~Comunicação da Presidência
-Recebimento do Ofício n• 798/92, do Sr. Deputado
Estadual Rubens Cosac, enCaminhando ao Senado cópia
do relatório e das conclusões frnais da CPI, criada pela
Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, com a finalidade investigar a situação da esterilização em massa de
mulheres naquele Estado. (Diversos n' 5/92-CN.)
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Noticiário inserto no Informe JB, de boje, atribuindo a S. Ex~
interferência junto à Presidência da Petrobrás na nomeação
_
do Superintendente da Petrobrás para o Nordeste.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- A CP! do
caso PC c a estagnação da economia brasileira diante da

onda de escândalos e denúncias. A fragilidade do Governo,
gerando maior instabilidade económica.
SENADOR JOSÉ R!CHA- Antecipação do plebiscito sobre a forma e o sistema de governo.
SENADOR HUMBERTO LUCENA - Homenagem póstuma ao Deputado Edivaldo Motta.
O SR. PRESIDENTE- Fala associativa à homenagem prestada ao Deputado Edivaldo Motta pelo Sr. Hum·
berto Lucena.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, como Líder- Considerações a respeito das circunstâncias da tomada do depoimento da Sr~ A~a Accioli pela
CPI do Senado, em face das observações do Sr. Presidente
·
da República.
SENADOR CÉSAR DIAS - Política de _doação de
sangue voluntária e gratuita·. SENADOR MÁRCIO LACERDA - Necessidade
de Uma legislação própria para o transporte multimodal
de cargas.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Ra<ões da qcorrência de desperdício de 20% dos. _cereais produzidos no
País.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -_Homenagem prestada ao Senador José Sarney pelo Governo Português.
1.2.5- Requerimento
~ N~> 516-,de 1992, de autoria d-ó Seliadôr Esperidião
Amin, solicitando ao Sr. Ministro da Previdência SOcial,
_informações que menciona.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOELVILELA DE MAGALHÃES
Dirctor-Oeral do Senado Federal
AGACIE.L DA SILVA :M:A1A
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo
LUIZCARLOS BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO (X)UTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ASSINATURAS
Semestral ······-····-·······........ - .......................

1.3 ~ORDEM DO DIA
Ofício S/17/92, pelo qual a Prefeitura MuniCipal da
Cidade do Rio de Janeiro solicita autorização para emitir
e colocar no mercado, através de ofer_tas p_Ubll.c~s, letras
Financeiras do Tesouro daquele Município- (LF'TM-RJ),
vencíveis no segundo semestre de 1992. Extinção da urgência, nos tennos_do.Requerimento n9 517/92, a fim de__ ser_
realizada diligência solicitada, após parecer proferido de
Plenário.
1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR HUGO NAPOLEÃO -Sucesso das negociações da dívida externa com os bancos internacionais

----·--·-·---Cr$ 70.000,00

Tiragem 1.200 exemplares

e as conseqüências benéficas para a economia brasileira.

1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxirDa sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
-Ata da 174• Reunião, realizada em 27-5-92.
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
·-- .S...,. COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 133 Sessão, em 15 de julho de 1992
4a Sessão Legislativa Extraordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs_ Mauro Benevides, Lavoisier Maia,
Francisco Rollemberg e Magno Bacelar .
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos
- Almír Gabriel - Aluizio Bezerra - Amir Lando - Anta. nio Mariz - Áureo Mello - Carlos De'Carli - César Dias Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira
- Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - ·Elcio Álval;ês
· - Enéas Faria - Esperidiao Amín - Francisco Rollemberg
- Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Irapuan Costa
Júnior- Jarbas Passarinho- Joao Calmem - Joao FranÇa
- Joao Rccha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José
Eduardo -José Fogaça -José Paulo Bisdl -José Richa Júlio C.ampos- Jutahy Magalhaes- Lavoisier Maia - Levy
:Qj_as-=._LoureJ!lberjiNun~Rºcha_-:-_Magno Bac_elar- Man~
sueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário
, Covas - Marluce Pinto - Maurfcio COrrêa - Mauro Benevícles - Meira Filho - Nabor Júnior - Nelson Carneiro -

Nelson Wedekin - Ney Maranhfio - Odacir Soares - Ono,
fre Quinan - Pedro Simon - Rachid Saldanha Derzi - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir Carçpelo.
. ·- .. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 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. P Secretário procederá à leitura do Expediente. É.lido o seguinte
EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO DA ECONQMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO
Aviso n? 1.026/92, de 7 de julho corrente~ encaminhando
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento
n\" 260, de 1992, de autoria do Senador Esperidião Amin.
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Foram encaminhadas cópias ao requerente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido
pelo Sr. 1' Secretário. _
_
É lido o seguinte:

no dia 19 , observada a periodicidade ritensal para a remuneração.
• .;•
Parágrafo único. As taxas de juros previstas na legislat..'
ção em vigor do FGTS são mantidãs- Consideraáãs corno_-.
adicioriais à remuneraÇão -previSta neSfe ãrtigo.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 112, DE 1992
Altera o art. 17 da Lei n~ 8.177, de f9 de março
de 1991, que dispõe sobre a remuneração do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). _
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' O art. 17 da Lei n' 8.177, de 1' de março de
1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. Os saldos das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) passam a ser _remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica _dos
depósitos dã poupança, utilizando-se o critério pro rata
die, quando for o caso, no período compreendido entre
a data da última atualização mensal e o dia do efetivo
saque."
Art. 2'? Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 39_ Revogarn~se as disposições em coilfiái"ió.
Justificação
O presente projeto de lei, que dispõe sobre a atualização
diáría doS depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), tem por objetivo adequá-lo ao momento
económico, que é de inflação ascendente.
Dentro da atual sistemática em que o Fundo somente
é corrigido uma vez ao mês, o empregado demitido sem justa
causa deverá esperar o dia dez, data em que sãõ depOsitados
os valores correspondentes à remuneração da caderneta de
poupança, pois, do contrário, terá prejuízo.
A nossa iniciatíVa -irá-possibilitar ao trabalhador o saque
do seu FGTS em qualquer dia do mês, pois a remuneração,
que será diária, não implicará qualquer perda para o empregado.
_,
Co:õ.Vém ·ressaltar que a presente ·medida não ·acarretará
qualquer elevação dos custos da administração do FGTS.
Por outro lado, eliminará Urila profunda injustiça prati~
cada contra o trabalhador, já que este, atualmente, na maioria
das vezes não pode esperar até o dia 10, devido aos seus
baixos salários e sua incapacidade de poupar.
Estas as razões da apresentação deste projeto de lei, para
cuja aprovação esperamos contar corn-6 apóio" dos eminentes
pares.
Sala das Sessões, 15 de julho de 1992.- S.eo.ador César_
Dias.

(A Comissão de Assuntos Económicos ,;;_ d~cisq.Q .
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O projeto
lido vai à Comissão de Assuntos Econômicos para decisão
terminativa daquele Colegiado. (Pausa.)
A Presidência recebeu o Ofício n" 798, de 3 de julho
corrente, pelo qual o Deputado Estadual Rubens Cosac encaminha ao Senado cópia do relatório e das conclusões finais
da C6riiissão Parlamentar de Inquérito criada pela Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, com a finalidade de investigar
a situação da esterilização em massa de mulheres naquele
Estado.
O expediente será encaminhado, para conhecimento, à
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Con-gresso Nacional com objetivo análogo. (DiversoS n 9 5, de
1992-CN).
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Con<:!'do
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg, para urna
breve comunicação.

c

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.177, DE 1' DE MARÇO DE 1991
Estabelece regras para a desindexação da
mia, e dá outras providências.

_

econo~
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Art. 17. A partir de fevereiro de 1991, os saldos das.
contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS,
passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração
b_ásica: dos depósitOS- de pOupan-ça, Com data de aniversário

e
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O SR. FRANCISCO ROLLEM)!ERG (PFL .,-- SE. Para
uma comunicação. Sem revisão do oradqr.)- Sr~ Presidente,
Srs. Senadores; ontem, o Jornal do Brasil, no seu Informe
JB publicou o seguinte artig9_:
"Sem gerência
.Um Senador de Alagoas queria nomear o superintendente da Petrobrás no Nordeste. O Presidente da
Petrobrás, Benedito Moreira, disse-lhe claramente que
-não seria possível. Então, o Senador avisou que ele
ia falar com o Presidente da República.
"Pode ir, faça-me esse favor, disse Benedito.
''Vim para sanear a empresa e quero saber com
quem estou trabalhando."
Ora, Sr. Presidente, isso não me diz respeitO e·eu até
fiquei a iri:ta'ginar quem teria sido esse Senador. O Senador
Divaldo SUrUagy, por certo, não seria O Se:nador Teotonio
Vilela Filho encontra-se em campanha para Prefeito Municipal, e o Senador Guilherme Palmeira, o pacificador da família Collor, certamente não precisaria enfrentar ou exigir quem
quer que fosse para pleitear cargos na Petrobrás.
Mas, Sr. Presidente, hoje pela manhã. sou surpreendido
com outra nota do Informem,_ que çliz:
"Nome aos bois
O senador que tentou -pleitear o presidente da Petrobrás, Benedito Moreira._ para nomear um superintendente regional da estatal do Nordeste não é de Alagoas, para alívio de Guilherme Palmeira-:--:- úniço dos
·
três senadores alagoanos com trânsito no Planalto.
_É de Sergipe. Chama-se Francisco Rollemberg
(PFL).
.
Além de prometer contar ao Presidente Collor
que Benedito se negara a atendê-lo, ameaçou também
pedir a demissão do presidente da Petrobrás."
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Sr. Presidente, confesso a minha ind!gnação, a· minha
Na esperança de que tudo se esclareça, aguardo, de pronira, ao ler tal artigo. Daí por que decidi escrever o que iria
tO_, a!ecuperação-da verdade.
dizer nesta tarde, para que a minha ira e a minha indignação
Era o que,lamentavelmente, tinha a dizer, Sr. Presidente.
nãd me levassem a dizer coisas que não gostaria ou não deves- . Muito obrigado. (Muíto bem!)
sem ser ditas neste instante e nesta hora.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ,..-Nobre SenaSr. Presidente, faço a leitura deste Pronunciãrriento; Para
doi Francisco Rollemberg, em relação à comunicação que
não me deixar trair pela emoção resultante de um estado
V. Ex~ faz à Casa, inclusive quanto ao envio de um fax ao
de indignação que acometeria qualquer homem de bem.
Não conseguindo distinguir com clareza- se por desin-· J~~nalista Marcelo Pontes, a Presidênc!a se _compromete com
V. Ex~ a procurar aqUele jornalista que é, sem dúvida, um
formação da imprensa ou se devido à maledicêricia própria
profissional competente, que não se recusará a proceder, na
dos desejosos de_ notoriedade à custa da difamação alheia
sua coluna "Informe JB", à retificação agora reclamada por
-fui atacado gratuitamente em minha honra-de-hoinem públiV. EX'
co por urna nota saída no Informe JB de hoje, dial5, em
- -concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães,
prosseguimento a nOtícia veiculada ontem pela mesnia Coluna.
por cessão do Senador_ Magno Bacelar.
Trata-se de uma pretensa nomeação patrocinada -por mim
junto ao Presidente da Petrobrás, fato que jamais existiu,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
pois desconheço pessoalmente S. s~, nunca o Vi nem: lhe falei,
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no
sei de sua existência por dever de ofício e por ser kdtõi' de
curso da sessão legislativa extraordinária para a qual foi o
jornais. -Congresso Nacional convocado a trabalhar neste Inês de julho,
Diante de tanta aleivosia, Sr. Presidente, solicito que
o assunto dominante - e, poi- sinal, o determinãritc dessa
esta Casa tome as devidas providências quanto a um formal
convocação -:- continua sendo a CPI que apura -as irreguladesmentido por parte de quem mentiu- o jornal ou o inforridades do Sr. Paulo César Farias.
mante-, de modo que não apenas eu, mas o próprio Senado
Acompanho de perto os trabalhos da Comissão, tanto
da República não fique conspurcado perante a opinião pública
pelo fato de ser um dos seus m~mbros suplentes quanto por
e em nome da manutenção da dignidade do cargo que honrosapertencer a este Congresso, mas principalmente como cidadão
mente ocupo por determinação do povo de Sergipe.
interessado no esclareciment~ ~_abal de todas as irregulariTomo-me veemente, em nome da verdade.
.
dades denunciadas, a fim de que -os -responsáveis sejam puniCom base nesse princípio, acabo de dirigir ao jornalista
dos exemplarmente na forma da lei e que possamos, no menor
· do Jornal do Brasil, Marcelo Ponte, fac-simíle assim redigido:
prazo possível, retomar a normalidade da vida nacional.
Aliás, fala-se muito na contribuição dessa normalidade.
''Senhor Jornalista Marcelo Pontes,
O próprio Presidente Collor, como que voltando à normaEm sua coluna Informe JB de hoJe V. g.- ínforma
lidade de certos hábitos inaugurados por Sua Excelência há
a seus leitores que: "O Senador que tentou__ peitar o
algum tempo, estampou numa de suas camisetas dominicais
Presidente da Petrobrás~ Benedito Moreira, para nouma mensagem que pode ser traduzida comq exortação ao
mear um superintendente regional da estatal no Nortrabalho cOm o abandono de quaisquer outras preocupações.
deste não é de Alagoas (... ).
É- de Sergipe. Chama-se Francisco Rollemberg
Acho que, de fato, o País nã9 pode, nem deve parar
(PFL).
por causa da CPI ou dos escândalos que a imprensa noticia
Além de. prometer contar ao Presidente Collor
diariamente. Nossa economia não pode estacionar, -áfé porque
que Benedito se negara a atendê-lo, ameaçou também
o maior responsável pela estagnação dela (estagflação seria
pedir a demissão do Presidente da Petrobrás."
o tetmo mais apropriado) foi o próprio Presidente com à
Devo dizer a Vossa Senhoria que não conheço
política económica por Sua Excelência patrocinada. Quer dio Presidente da Petrobrás, nunca o vi, nunca fal_ei com
zer, devemos prosseguir trabalhando, sim. Mas, dentro do
ele. Por dever do ofício, sei de seu nome -e- -do cargo
que seria uma desejável normalidade, é impossível. PrimeirO,
que ocupa. Por isso m:esmb, é pessoa que rrie ãssusta,
porque - repita-se - a política económica praticada pelo
pelo fato de tratar-se de alguém capaz de transmitir
Governo não permite; segundo, porque não há como escamotamanhas inverdades a um órgãO de imprensa, eni bustear que a turbulência do momento político interfere nas conca, com certeza, da notoriedade ,que seus méritos pesdições do próprio trabalhado. Como abandonar preocupasoais e profisSionais o impedem de confirmar. Solicito
ções, se ·elas estão presentes no desemprego em massa, nas.
de Vossa Senhoria,_senhor jornalista, que me dê ciência
falências em massa, na falta geral de dinheiro, nas incertezas
acerca do dia e da hora em que mantive com o fresiatuais e futuras da vida política?
dente da Petrobrás aquele diálogô,- Cujo teor -minha
Nesse contexto, exortar ao trabalho em mensagem çle
dignidade seria a primeirá a ce·nsurar. Volte a·contatar
camiseta é pior do que uma brincadeira de gosto duvidoso.
o Senhor Moreira, a ver se aquele funcionário tem
É um deboche, quase um acinte. Como trabalhar mais se
a hombrjdade de confirmar o que disse.
Esteja certo de que esta solicitação Se Ç:ompromete · não há trabalho? Como Jra balh_ar mais se as _condições 4o __
mercado vendedor, que por sua vez inibe o inerCado compra-coro a rç~tauração da verdade - e apenas por essa
dor inibem o mercado produtor, que por seu lado opera com
razão - . em nome da credibilidade de sua coluna da
capacidade ociosa, a qual determina o desemprego em massa,
qual sempre fui leitor assíduo e, agora, mais ainda,
no policiamentO de possíveis falsidades lançadas por· que de sua parte entope as ruas das grandes cidades com
suas barracas, seu balcões ambulantes, seus caixotes~ vendenterceiros contra a honra do cidadão e, em especial,
do o que tem e pedindo o_ que não tem de quem tainbérn
do homem público e das instituições nacionais."
Atenciosamente, - Senador Francisco Rollem~ não tem? Por isso, a mensagem é de humor negro. Ou será
que o Presidente está desinform:,\do sobre a real situação deste
berg.
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País, da qual Sua Excelência é o ·maior responsável? Ou será
que Sua Excelência, preocupado com a queda da arrecadação
tributária, está desejoso de que todos trabalhem para pagar
mais impostOs? Nessa hipótese, o senso comum. faz supor
que a mensagem da cil~isetâ Pjésidencial é, isto sirrl, uma
grande provocação. Po_rque e qoal é o cidadão-contribuinte
que sequer ingenuamente imagina hoje que o imposto pago
ao Govemo vai ser efetivamente aplicado no custeio das necessidades públicas, no interesse e no bem público?

Ora, diante de tantas denúncias, de tantos escândalos,
ninguém mais acredita em algum governante, quiçá em algum
polítiCo.: . .
É por isso_, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, retomando o fio da meada, espero, como qualquer brasileiro hoje,
que voltemos imediatamente _à normalidade_da v~d_a nacional.
Mas isso não poderá ocorrer, passando-se uma borracha nessa
sujeira toda que veio à tona nos últimos meses. _Voltar à
normalidade não_ significa um retorrió puro e_siri.i.ples à plenitud_e da atividade cconômica, pela reatiVação do mere:ado de
trabalho c das ativida.des produtivas. Significa, sim, uma nova
perspectiya _segura e tranqüila das condições de nosso de_senvolvimento econômico, sodal, cultural e político~
No momento, todas _as __a_tenções se voltam, em especial,
para o impasse políticO gerado peTa Crls~ de confiabiJidade
e de govemabilidade. Tudo se encontra como que paralisado
no País, na expectativa do desfecho desse impasse político.
E essas atenções se concentram no Congresso Nacional, que
hoje é o fiel depositário da confiança e das esperanças nacionais, pois dele sairá a_s_plução para superarmos as difiCUldades
políticas qiie travam· ós passos-âesta Nação. E a solução há
de ser justa, judiciósã·e-étiCa, m~ito além_ de_ política.
Nesse sentido, a CPI mista do Corigresso Nacional, criada
para apurar as denúncias contra o Sr. Paulo César Fatias.
tem em mãos, como nenhum outro colegiado deste Legislativo, a tarefa de elevar ou de çlest_r:_ujr de vez o prestígio do
Parlamento.
_
O próprio Governo vem prOcUrando. numa desesperada
e inadequada tática-de contra-at~que, amedrontar, acovardar
e desmoralizar: a CPI, quando arneça alguns de seus membros
-talvez os mais irtcômódoS ....::: com devassas fiscafs e _ban'cárias.
Ora, o Governo não tem nenhuma razão para contra-atacar. A CPI não foi criada para perseguir nem o Presidente
da República, nem qualquer outro integrante- do Governo.
A CPI foi instituída, depois, até, de uma certa hesitação de
lideranças partidária, para que o Congresso pudesse cumprir
uma de suas missõcs __constitucio_oai_s, precisamente a de fiscalizar os atas do Poder Executivo. As- denúncias o.bjeto das
investigações não partiram cxatamente do Congresso~ Foram
parentes e ex-aliados políticas~â.o Presidente Collor que tomaram a iriicia:tivã das denúncias. O Congresso apenas cumpre
o seu papel de guardião do interesse pública e a CPI tão-somente busca apurar a verdade _dos fatos.
Se o GoVerno n-ão tem o·-que temer, deixe de ameaçar
e, assim, cortstranger os merilbros da CPI. Se o Presidente
Collor sente-se ofendido, injuriado, caluníã:do pór algUém,
procure irifiriiúir as deiiúnêlas -e -õbter reparação de eventual
dano moral na forma da lei e perante o Pode_r_ JudiciáriO,
como se anuncia que Sua Excelência Tá_ O_ teõha feito cóm
relação alguns de seus acusadores, inclusive o irmão. Assim
como o Presidente, outros que se sintam atiilgidOS âeVem_
I
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recorrer aos meios adequados de defesa no foro próprio que
é a Justiça.
Agora, ameaçar com retaliações e devãsas, isso demons-'
tra apenas desespero, destempero e. em havendo realmente
algo de concreto e de irregular com as pessoas ameaçadas,
isso demonstra também inércia e_ omissão do Governo quanto
-a fatos pretéritos, Que seriam de seU.Conhecimerito, ·más-que
ele, por qualquer motiVO, escusara-se de revelar e punir.
Sr. Presidente, refiro-me aqui especialmente a um fato
denunciado pela imprensa, noticiado ontem ou anteontem~
a declaração do nosso amigo Senador Ney Maranhão de que
mais um golpe de karatê ou de jiu-jitsu estaria preparado
para derrubar de vez a Oposição, bem como a declaração
publicada de que o Sr. Lafaiete Coutinho teria a cópi~ do
contrato de um apartamento do Sr. Civita, e com isso estaria
tentando fazer com que a Veja diminuísse o seu ímpeto.
Então, pergunto aos Srs. Senadores; O que faria um governante realmente em condição de confiabilidade e de respeito à sua função? Se tem um documento que incrimine alguém,
tem que, de imediato, apresentar o fato, para que o órgão
competente faça a averiguação, investigue se a culpa real~
mente existiu e puna o culpado. Àgora, se guarda o documento
como uma ameaça para chantagem, está fazendo o quê? Prevaricação. Isso é um crime de prevaricação. Se~ realmente, as
notícias são verdadeiras, o Sr. Lafaiete Coutinho çleveria resPondef. pelo crime de prevaricação. É preciso que o Sr. Lafaiete Coutinho diga se tem ou não esse documento. Se não
o tem, fica tudo bem esclarecido; mas se tem e_não o utilizou,
deverá responder por esse crime.
Não há dúvida de que a situação d_o presidênte Collor
é bas.tante delicada. Basta lembrar o discurso, e cadeia de
rádio e televisão, quando Sua ExcelênCia procurou refutar
as denúnCias de que as despesas de mantuenção da Casa da_
Dirida eram custeadas por PC Farias, cujo numerário era
administrado e intermediado pela sua Se_cretária particular.
O posSível impacto- do discurso favorável ao Presidente foi
desfeito em vinte e quatro horas, pelo desmentido do motorista de sua secretária, que. no depoimento ·prestado à CPI,
com absoluta simplicidade e tranqüilidade, desmontou todo
o esquema de defesa arquitetado, durante quarenta e oito
horas, pelo Sr. Fernando Collor.
Ontem soubeinos do depoimento da Sr~ Ana Acioli Gomes de Melo, que, infelizmente, estava doente ·e nãõ" pOde
prestá-lo na CPI, como seria necessário. Ela, mais uma vez,
declarou que os depósitos eram feitos pelo Sr. Cláudio Vieira.
_Até o momento, porém, não apareceu nenhum documento
que comprovasse a veracidade desse fato..
Anteontem depôs a Sr ~ Marta Vasconcellos Soares, secretária da empresa Brasil Jet. Há um fato_ Ql.rioso no seu depoi- mento: sua função é atender a telefonemas que são dados
pela empresa, e percebe um salário de cinco milhões e me~o.
Como uma empresa, que, segundo se sabe, não está dando
esse lucro tão grande, pode pagar a uma simples telefonista
-_porque a função certa é esta - cinco milhões e meio
de cruzeiros? A depoente simplesmente não sabia de nada,
nunca viu o motorista que disse ter estado, lá, nunca fez
qualquer tipo de depósito, nem entrega de dinheiro~
-Esse tipo de depoimento, para mini e, acredito, para
muitos brasileiros, demonstra uma certa culpabilidade, porque
tem condições de dizer de imediato, que o dfnheiro era seu
- o Presidente declarou na televisãO- que- o dinheiro era de
Sua Excelência-, pode pegar o extrato de sua conta bancária
e- discriminar todos os depósitos e gastos:.
1
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Por que, até hoje, não se esclareceu de quem é o cheque
utilizado na compra de um carro em nome do Presidente?
Qualquer um de nós que compre um carro com um cheque
de _outra pessoa, por qualquer razão, poderá dizer a quem
pertencia.
Procura~se _para depor a Secretária_ Rosinete Melanias
· e essa não _aparece, passando a sua convocação através de
edital.
A Sr ~ Marta Vasc_oncelos Soares apresenta várias desculpas, adiando o seu depoimento e, quando aqui comparece,
diz não saber de nada.
Ana Acioli Gomes de Mello, por sua vez, também não
pode depor.
O Sr. Guy de Longchamps não é enContrado, assim como
o Sr .Ironildes_ Teixeira.
··
Ora, vamos acabar com essa situação, responsável pela
crise de _confiabilidade no Governo do Presidente. Como acabar? Falando a verdade.
Portanto, OGóverno está num-a sífü3-çãó de extrema fragilidade e pouco ou quase nada tem a faZer em sua defesa.
A verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que todos
esses fatos permitem apontar um significativo amadurecimento da democracia brasileira. O cidadão, a sociedade, o povo,
todos, neste País, passaram a exigir transparência -inequívoca
nos atos governamentais e na ação política. Há uma consciência disseminada de que a praça é do povo, o dinheirO público
é do povo, os-mandatos eletivos pertencem ao· povo e de
que tudo que este dá ao GoVerno, sob a forma_ de impostos,
deve ao povo retornar, transformados em benefícios sociais,
econômicoS, culturais e políticos.
1

De repente, quandO tudo parece_ desabar sobre nossas
cabeças, quando_ o caos parece instalado, irremovível, imperável, eis que a Nação reage e há sinais bastante claros e otimistas
de que o Brasil vai emergir de tOda essa crise_ mais forte,
mais confiante, mais irmanado, mais detúminado, mais acor_
dado, como que de banho tomado.
A política, tão maltratada, tão amesquinhada, tão desacreditada, até ela - e principalmente ela - passará a ser
vista como algo inseparável e irremovíVel de nossas vidas.
Deixará de ser um mal necessário para ser um bem indispensável. Os valores políticos passarão a ter lugar de grande
relevo na vida nacional.
Mas essa visão otimiStà-tem.-umpreço, oU inellior-, tem
uma contrapartida. Tudo isso somente será possíVel obter
se nós, políticos desta geração e deste momento, soubermos
ouvir, traduzir, de codificar linguagem -Si:rilbólica de fortíssimo
conteúdo social e sentido histórico que o povo brasileiro. a
duras penas, está formulando e. emitindo.
Cabe-nos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, formalizar, corpwificar, edificar" ós novoS padrões da vida política brasileira,
cujos elementos ontológicos e axiológicos a ~sociedade, como
um todo, nos está fornecendo.
É chegada a hora de prevalecer o sentido ético, absolutamente ético, da atividade política e da vida pública dos que
a ela se dedicam.
Quando vejo as ameaças do Governo contra OS membros
da CPI, conforme lembrava há pouco neste discurso, sinto-me
impel~do a convocar os meus Pares, nesta Casa e neste Congresso Nacional, para que, juntos, nos antecipemos a qualquer
iniciativa do outro Poder, abrindo mão do sigilo bancário
e de qualquer outra garantia constituciori.al ou legal de proteção de nossa vida privada, demonstrando que nada há a escon-
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der, que nada pode ameaçar a reputação ltibada dos que não
têm a temer.
VamOs ·permitir, abertamente, qUãlq~er tipo de apura-ção, qualquer devassa, por parte_da Receita Federal, em nossas dedarações de renda relativas a qualquer exercício. Que
sejam permitidos_ e feitos quantos levantamentos e auditorias
forem necessárias.
Há muito tempo, os políticos em geral vêm sendo considerados co_rruptos, sem qualquer distinção entrto eles, por parte
da chamada opinião. Ê a hora, portanto, de separarmos ó
joio do trigo.
Se a ocasião é de devassa recíProca, os que-nada devem
poderão perfeitamente abrir suas vidas para exame de quem
_
.
quer que .se interesse por isso:
Tudo isso deve ser fe_ito, Pói"ém, com 6 ·cómpromisso
de que os culpados, isto é, aqueles que não puderem escapar
das_ malhas da lei, sejam, de que lado forem, exemplarmente
punidos.
Não só os Parlamentares, de todos os níveis, de Vereador
a Senador, deveriam abrir _mão do sigilo, mas, também, todos
os executivos, de Prefeito a Presidente, passando- por Secretários e Ministros e Presidentes de empresaS- estatais.
Era o que tiilha a dizer, Si. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador José Richa.
O SR- JOSÉ RICHA (PSDB- PR. Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, tivemos
a óportiúlidade de assistir, no gabinete do nosso__Pr_esidente
Mauro Benevides, a uma cerimónia simples, singela, mas de
profundo signifiC3.do.políUco.
Trazido por uma comissão de Deputados, chegou a este
Senado, à tarde, o projeto de emenda_ à Constituiç_ão, aprovado em dois_ turnos pela Câmara, que antecipa a data do
plebiscito sobre a forma e o sistema de governo.
Na ocasião, um grupo de senadores s_e fez presente ao
gabinete do nosso Presidente Mauro Benevides e ali tivemos
a oportunidade de, rapidamente, ouvir algumas palavras a
respeito do evento, pronunciadas pelo Presidente da Comissão, na Câmara, Deputado Ulysses Guimarães, ·que analisou
o projeto de emenda à Constituição, estando presentes, ainda,
o Deputado José Serra, autor da emenda, o Deputado Roberto Magalhães, seu Relator; a Deputada .Sandra Cavalcante
e tantos outros Deputados. Lá estivemos para teStemunhar
o evento importante.
Seria desnecessário ocupar muito tempo, nesta tribuna,
para mencionar as vantagens do projeto de emenda constitucional que antecipa a data do plebiscito, até porque, no ano
passado, por ócasião do exame de uma emenda idêntica, da
qual tive a honra de ser o primeiro signatário, -o-assimtO foi
exaustivamente debatido nesta Casa.
Naquela ocasião evidenciou-se~ importância de mudar-se
a data do plebiscito. Na própria. justificativa de minha emenda,
eu dizia que era um imperativo a mudança de data, até porque,
na Constituinte, quando a matéria foi aprese-ntada, aprovada
e depois incorporada ao texto, o plebiscito que se pretendia
na época era a respeüo do Parlamentarismo, que havia sido
então aprovado, tanto ria subcomissão, como nas Comissões
Temáticas e de Sistematização. Na última fase, em plenário,
fui o autor da emenda que introduzia, nas Disposições Constitucionais Transitórias; a necessidade de Um plebiscito para
que o povo pudesse avalizar ou não a decisão da Constituinte
de mudar o· sistema de governo.
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para 7 de setembro de 1993, acerca apenas da forma de gover~
O Sr. Mauro Benevides- Permite~me V. Ex• uirr aparte?
no, acabou se ampliando e se con_v:ertendo num plebiscito
O ,SR,. JOSÉ RICHA- Com prazer, ouço
Ex• '
destinado a examinar a forma e o sistema de governo.
o sr.' Mauro Berie~ides.;. N~bre :s-erl~dor José Richa,
Mas, minha gente, desde aquela ocasião, desde a Con·stino momento em 'que V .. Ex~ faz •a. rememoração-de toda a
tuinte, venho proclamando ... Sei que o Senador Jarbas Passasua trajetória parlamentarista, t'eportando ..se- inclusive à fase . ripho estranhou a "minha gente"; não quero ter a primazia
de eleboração constitucional, em que foi, sem 'dúvida. rnar- _de ser dono dessa frase, mas a_ uso desde criança, quantlo.
cante a sua presença na defesa ~da tese_ permito-me, neste
talvez o Presidente Collor nem tivesSe nascido ainda.
instante, íritcrferir no s·eu discurso para dar conhecimento
O Sr. Jarbas Passarinho- Achei gostosa a coincidência.
a Casa de que, ontem, na solenidade a _que V. Ex~ alude,
(Risos.)
fiz qUestão de destacar, ~xplicitamcnte, a iniCiatiVa Pe V.
O SR. JOS-É RICHA - Foi muita coincidênCia. Então,
Ex~ no âmbito do Sen~do Federal, apresentando proposta
o único jeito de reabilitar a emenda que tratava do plebiscito
que, por razões .que não cabem ser ·exa_minadas agora, não
logrou guarida no plenário do Senado Federal.. Talvez se V. .era exatamente- a fusão com a do Deputado Cunha Bueno.
Só ql}e. na fusãó o autor da_ emenda principal, o autor do
Ex• tivesse se precautelado- . ,. . . ., e _até, tel}tei essa solução e.é.sperado .o. dia seguinte, onde o quorum sérià mais elevado, deStaque, insistiu na data 7 de __se~m.bso. até porque, para
os monarquistas, o_ sü:nbolismo do 7 dt: setembro é muito
hoje a histó~ia da tramitação 9a emenda seria outra~ a Emenda
íiTiporta:nte, porque foi a Pr:oclaJ;llação da Independência feita
José Richa, aprovada pelo Senado, teria sido apreciada pela
por um Imperador e esse tipo de conotação eles quiseram
Câmara dos Deputados. Este aparte se situa na linha -de relem~
faze-r" com a data~ do -plebiscito. Por isso, ficQu fix3dQ o 7
brança de V. Ex\ da sua luta e objetiva, sobretudo, realçar
de'seiembro de 199:3, Mas, desde aquela, oc_asião,~e!l me bªto
. o _seu trabalho como um dos grandes artífiCeS dessa anteci~
pação de.consulta plebiscitária prevista no Ato das Di$posições ·pela {rludança da d~t~~ porque Uma coisa é (a~er um plebiscito
em setembro de 1993, portanto, praticaíiie"nté apenas um àno
Constitucionais Transitórias.
-antes de eleições gerai~_ d,e_1994, _a re~peito de um_ sistema
· o. SR. JOSÉ RICHA - V, Ex• tem toda razão e eu que, se tivesse sido aprovado na Con_stituln-te _o parlamenpróprio-testemunhei-,_ e_(n seu Gabinçte, ontem à tarde, esse
tarismo, ocorrería" em "plena vigência do sistema parlamentar
seu depoimento que muito me honra,_ que muito me desva~
de gOverno, e out_r~ é_ fazê-lo às vésperas de eleições gerais,
nece.
_
__
- ·
sob _a: égide do presidencialismo. Entã9, .se:ria o caos, __ ~_~pa
Entretanto, Sr. Presidente Mauro Benevldes, confesso,
o caos totaL!
humildemente, que nunca tive a pretensão de ser dono da
Até ouso dizer que se não houver a antecipação da data
questão: Apenas me considerei o instrUmento de üma cátisa
do plebiscito, o melhor é não realizarmos Q plebiscito em
e, por isso, fui o prifnéir6-signa:táí'io 'da emenda. Já tive até
setembro de 1993: Será preferível fazermos a eleição de 1994,
oportunidade, no ·ano passado, quando se discutia, de dizer
elegermos um novo Presidente da República e, em 1995, reta~
que fui muiló estimulado pelo próprio Presidente da República
a aprese-ntar a emenda que antecipava b" plebiscito. E era . mannos o assunto, transferindo o plebiscito- para 1995.
Além disso, em 1?94, vamos eleger um novo Presidente
coerente essa antecipaçã-o. Por quê'? Porque, como dizia, fOi
de minha autoria, na ConstitUinte, ainda na fase de plenário,
da República, todos os Governadores c;le Estado, 2/3 (dois
a emenda que mandava o povo, através de plebiscito, i:"efe~
terços) dos Senadore.s, a totalidade dos membros da Câmara
rendar ou não a decisão tomada pela Constítuinte, quando
e a totalidade dos membros de todas as Ass~bléias :{.,.egislaestabelecemos, na oportunidade, um prazo de 5 anos. Está
tivas. Vejam a dimensão desse- pleitot É evidente que, um
aí o texto da minh_a emenda 'para quem quiser compulsar
ano antes, o processo já terá-sido anunciado. Como então
os Anais da Constituinte. O texto da minha emenda dizia
fazei um plebiscito para decidir urna coisa tão importante,
explicitamente. claramente: após cinco anos dã efetiva iníplancomo o sistema de governo, praticamente ao iniciar-se uma
tação _do sistema parlamentarista: de governo, o pOvo, em
campanha nacional dessa dimensão'? IsSo iJão c2.be na cabeça
plebiscito. dirá se o novo sistema deve continua_r ou voltar
de ninguém, mesmo na dos mais leigos em política, imaginem
ao sistema presidencial de governo.
na_ cabeça de pessoas como nós, que temos alguns anos de
experiência de militância!
Entretanto, no plenáriO, para sUrpresa de todos, o parla~
Além disso, eu sempre disse e continuo dizendo: de nada
mentarismo acabou sendo derrotado e, em seu lugar, ficou
adiantará, para o BraSil e para o povo brasileiro, mudar o
mantido 0- presidencialismo. Então, a minha -emenda, que
si~tema de governo se continuarmos com um quadro político
tinha recebido parecer favorável do Relator, ficou se·m condi~
cujõ cenário é esSe no qual estamos vivendo. De nada nos
ções de ser reabilitada, a não ser que fizéss~mos uina fusão
adiantará. Como parlamentarista convicto, sustento a necessi~
com uma emenda do Deputadg Cunha Bueno. que tratava
dade de uma ampla reforma política, na qual a reforma do
específica e exclusivamente da forma de governo. Como a
sistema de governo seja apenas uma das partes. Estaremos
emenda de S. Ex' havia sido rejeitada pelo Relator, ele então
iludindo a população, se quisermos vender-a idéia de que,
a destacou, ou seja, pediu destaque, e como a minha_ emenda
mUdando O sistema de govemo_ estarão resolvidos os proble~
havia sido aprovada pelo Relator, evidentemente não pedi
mas do Brasil.
destaque,_e-nem poderia. Acontece que, na fase de plenário,
Não éjsso_. _Em seguida à mudança do sistema de governo,
o Projeto da SistemãtiZaÇão, de autoria do Relator :Bernardo
nós teremos qué, imediatamente, ou simultaneamente, pensar
Cabral, foi derrotado pelo Substitutivo do Centrão. Então,
ria mudança do sistema eleitoral- e·eu advogo o voto distrital
nenhuma das duas emendas tinha.parecer favorável e, portanmisto - e na reformulação da legislação partidária. Não é
to, só podia ser examinada a emenda que tratava sobre a
possível praticarmos o parlamentarismo com cinqüenta ou
forma de governo, de autoria do Deputado Cunha Bueno.
sessenta partidos que são, muitas vezes, na realidade, simples
E aí, como o Regimento permitia à fusão de emendas, fizemos
tabuletas de aluguel, que vendem espaços de proselitismO.
um entendimento o plebiscito, que deveria ser- ftfarcado
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pois a lei concede a cada partido a oportunidade, uma ou
duas vezes por ano, de um espaço bem amplo nos meios
de comunicação, especialmente no rádio e na televisão, para
a pregação de suas plataformas. E o que temos visto nesse_s
programas, desde que foi instituída essa prática? Um verdadeiro mercado, onde as legendas, algumas delas sem condições
até de produzir um programa, vendem o espaço para os partidos maiores, partidos que já estão ensaiando a apresentação
de candidatos à Presidência da República.
Esta é a realidade. Então, não adianta nada mudarmos
o sistema de governo se conservarmos_ o mesmo sistema eleitoral e o mesmo sistema partidário. É preciso haver uma ampla
mudança. Mas, se mantivermos o plebiscito e:m 7 de setembro
de 93, não haverá condições de fazer as outras mudanças,
porque a própria Constituição proíbe que se faça qualquer
tipo de alteração na legislação político~eleitoral com menos
de um ano de antecedência em relação à eleição mais próXima.
Então, como aprovarmos· um plebiscito para 7 de setembro
de 1993? Se o parlamentarismo for o vencedor, nós teremos
de 7 de setembro a 3 de outubro de 1993 apen~as 25 a 26
dias para fazermos todas essas mudanças políticas, que são
um complemento da mudança do sistema de governo.
É preciso que haja mais tempo! Por ísso, advoguei a
idéia de anteciparmos o plebiscito para abril deste ano. Infelizmente, por razões meramente circunstanciais, que nãO cabem
aqui analisar, pois o que ·passou, passou,- a· emen-da não foi
aprovada. Mas, aproveitando uma emenda de autoria do Deputado José Serra, o grupo parlamentarista, até de comum
acordo com os presidencialistas da Câmara, reabilitou a emenda, que antecipou- o plebiscito para uril ano depois da data
que eu preconizei.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ uni aparte?
O SR. JOSÉ RICHA - Com o maior prazer, nobre Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho- Às vezes, o orador que está
sendo aparteado é elogiado de uma forma meramente formal.
Mas gostaria que V. Ex~ acreditasse na minha sinceridade
quando digo que V. Ex~ é uma das figuras que aprendi a
admirar com muita profundidade no nosso trato e no exercício
da sua vida pública. Portanto, o que vou dizer, logo em seguida, não tome V._ Ex~ como qualquer ironia, porque- ganhei
uma fama indevida, neste País, de ser um homem irónico.
É que eu tenho um medo terrível dos neoconvettidos. V.
EX' e eu fomos escalados, antes ainda da Constituinte, creio
eu, ou já no período da Constituinte, para falarmos num
painel sobre sistema de governo, no auditório PetróniáPorte~
lla: nós dois defendendo o presidencialismo, e outras duas
pessoas, que já não me lembro, defendendo o parlamentarismo. Depois, V. Ex~ mudou de posição, com muita dignidade
pessoal, e, acima de tudo, pela convicção a que chegou. Eu
ainda sou um presidencialista abalado e um parlamentarista
não convencido. Então, não cheguei à mesma posição-de V.
Ex~ Mas quando falo no medo dos neoconvertidos, destaco
que um dos maiores batalhadores que, a partir daí, pelo prestígio da sua palavra e da sua respeitabilidade, tem defendido
o parlamentarismo é V. Ex• e, agora, o Deputado Ulysses
Guimarães, que era·outro presidencialista que conheci como
tal, convivendo com S. E r como cc-presidente da Comiss_ão
de Redação por S. Ex~ nomea-do- como é um homem extremamente vivido, o Deputado Ulysses Guiniãrães não me ·no~
meou como ~'vice,., nomeou-me "co,., o que dá uma iiDpressão
do paralelismo e nivelamento.
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Mas há um ponto referido por V. Ex~- que, com muita
polidez e muita elegância, passou_ por ele, sem me _atingir
-.quando mostrou como é que aquí,-no plenário do Senado,
n·ão foi aprovado o segundo turno da emenda de V. Ex~ Há
razões, Senador Richa, que só podem ser entendidas na moldura do seu tempo. Fora do contexto do seu tempo, elas
nâ:o tê-m entendimento ou podem ser distorcidas. Tenho a
impressão de que agi coi"retãmente, do meu ponto de vista,
da minha convicção. Quero afirmar a V. Ex~ e aos ilustres
Senadores que aqui se encontram que, sinceramente, o Presidente da República foi até Surpreendido quando, pela manhã,
disse a Sua Excelência: "Vou lutar contra isson. Imaginei
uma porção de consecjüênCiãS que se avolurriarfance·acaba~
riam. no meu entender- como cheguei a transmitir por telefone a V. Ex• - . por fazer com que V. Ex~ e outi"os fOsse-m,
por seu turno, arrastados, sem- possibilidade de fazer valer
o· ponto de vista pessoal de V. Ex• Mas creio que, logo em
seguida, Senador José Richa, houve uma reunião que a imprensa chamou de "Pequeno Conselho da República". porque
éramos todos conselheiros - só não estavam presentes os
conselheiros eleitos aqui pelo Congresso e aqUeles Outros -indicados pelo Presidente da República-_ onde_ estava o Senador
Humberto Lucena, como também_ o Líder da Câmara e os
Líderes de Oposíção, portanto;· os de maioria e de minoria,
e estava eu pr6prio 1 como MiniStro da Justiça. O nobre Sena:..
dor Humberto Lucena deve estar _recordado que, naquela
ocasião, estudamos com o Presidente da República a possibilidade de acelerar a tramitação do "Emendão", mas o PreSi~
dente d_a_Câmara disse, desde logo, que não havia tempo
útil para isso. Mas, em seg~ida, S. E~ propunha uma aceleração de medidas de aprovação de projetes de lei. E, nessa
altura, o DeputaduGenebaldo fez a proposta de_ que se antecipasse, para 21 de abril de 1993, o plebiscito. Eu tive,"Senador
JOsé Richa, imediata concordância. A matéria não foi c;:onsagrada na reunião, porque o próprio Presidente da Câmara
o com urna testemunha presente do caso- disse: "Não. Essa
matéria não se põe aqui na decisão tomada agora". Participo
do ponto de vista de V. Ex~ e, nesse caso, sou um completo
aliado do argumento de V. Ex~: se deixarmos isso, corno está
na Constituição, para setembro, será um desastre. Concordo
plenamente com V. Ex~ Ainda rião aderi ao parlamentarismo,
mas, pelo menos, já faço um pouco de viagem ·a Canossa,
perante V. Ex~, no momento em que bato palmas ao seu
argumento.
O SR. JOSÉ RICHA- Obrigado, Senador Jarbas Passarinho, pela oportunidade de trazer esse assu_nto novamente
à discussão. Quero, de uma vez por todas, colocar a minha
opinião a respelto dele. Não queria tpcar nesse assunto, mas
já que V. Ex~ o levantou, acho ótimo que tenhamos a oportunidade de esclarecê-lo devidamente. Disse, há poucos instantes, antes precisamente do seu aparte, que razões circuns_tanciais levaram a estarmos em posições políticas diferentes.
E quando há razões circunstanciais~ como V. Ex~ também
no seu aparte enfatizou, acredito que não cabe, numa questão
tão abstrata corno essa, querermos bater na mesa e considerar
que temos razão, que o outro é que não tem. É uma "questão
apenas de ângulo de análise do problema. V. Ex• está hoje
Qonvencido de que agiu acertadamente. Provavelmente,: sim.
Não quero discutir isso. Contiõ.uo Conveifddo de que, mesmo
que a ·minha emenda _tivesse sidq aprovada no ano passado
e, portanto, o plebiscito já tivesse sido realizado em 21 de
abril deste ano, não haveria nenhum tipO de problema para

Julho de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 16 5947

o Governo, não se confirmariam aquelas suas- preocupações,
O Sr. Jarbas Passarinho- Não me lembro do malogro
que V. Ex~ ainda hoje tem convicção de que- poderiam acontede V. Ex~ não.
cer. Até porque para antecipar a implantação do parlamenO SR. JOSÉ RICHA - Isso é iní.üta bondade de 'V_.
tarismo seria preciso apiovarmos uma nova entenda constituEx~
cional, o que só ocorre_u agora, porque ast:ircunstâncias mudaram e já há praticamente consenso·, tanto é que mais de 90%
Mas eu dizia na ocasião que, embora muito simpatizante
dos presentes aprovaram na Câmara. Assim:mesmo, quantos
do parlamentarismo, achava apenas que não havia condições
meses levou a Câmara para aprovar a matéria- em dois turnos;
políticas. E as razões--'-- invoco a coerência- são as mesmas
por causa de detalhes insignificantes! Iro.aginc V. Ex~ se a _ de hoje. E por que hoje estou tão inabalavelmente convencido
minha emenda tivesse ·sido aprovada, e o plebiscito anteCide que o parlamentarismo é inelh-or? Porque hoje sintO Condipado. Eu sei, porém. onde V. Ex~-qucr chegar! Agora a crise
ções concretas de complementarmos a mudanç_a do sistema
se agudizou, e provavelmente nós estaríamos aí OU: vindo .o
de governo com as outras mudanças políticas, como a mudança
clamor _das ruas, de. forma emocional, para anteCipar a sua
do sistema eleítoral e a do sistema partidário. Naquela ocasião,
implantação!
no,início da Constituirite, não havia .
. . Depois, como a.Cohstituinfe foi um-processo de debate
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. -v. Ex~ me permitir ....eminentemente político, deu para aferirmos melhor o pensamento da elite política brasileira durante aquele período, porque não foram apenas os parlamentares .que debateram as.
O SR. JOSÉ RICHA - Neste caso, estaríamos reagindo
questões constitucionais; foi toda a população: os segmentos
do mesmo jeito. E bastaría, como aconteceU na:Câmar_a agora,
se organizavam e· vinham aqui discutir conosco. Então, deu
na tramita-ção dessa eril!!nda do Depl.l:t~d~ _José Serra, que
para que cada um de nós aferisse _adequadamente até que
urtt pequeno grupo de Parlamentares se opuses-se. O P_Tcon_seponto não seria uma temeridade mudarmos apenas o sistema
griiü obs~ruir a matéria durante cerca de 60 a -~Q dias, e só
de governo, sem haver condições de fazer as·.outras mudanças
nã~ o fez por mais tempo porque houve um acordo, do contrápolíticas. Comecei .aí a me converter, e foi um processo muito
riO até· hoje a emenda não teria 'sido aprovada na Cãmata.
rápido de conversão, de um presidencialismo de oportunidade
Então, Senador Passarinho, contiinió_Convencido .d~ _qu~ n;l.~~;:s:
para um parlamentarismo que atendia, inclusive, as minhas
mo com a aprovação da minha emenda, e na hipótese, na
convicções políticas, E agora, já não tenho mais nenhuma
presunção de que o parlamentarismo tivesse sido aprovado,
dúvida, porque eu, no primeiro mês desta legislatura, fiz uma
e mesmo com essa crise política de governo e de governapesquisa e 94, 95% dos parlamentares responderam essa mibilidade que se verifica neste instante, acho que nós poderíanha pesquisa- está lá, por escrito, tenho-a até hoje guardada:
mo"'s resistir à implantação a"ntecipada. E eu vou dar um último
53% dos membros da Câmara atual e 57% dos membros
e definitivO argum~rito a V._ E~-~ -de por que motivo eu e
do Senado são a favor do voto distrital mi_sto; ~ão, _q~ase
mtiitOs-parlamentaristas_resistit:íamos: ~porque não nos connà mesma proporção a favor da mudança do sistema partidávéiri, como parlamentaristas, mudarmos o sistema de governo
rio. Então, hoje, já não sínto ma1s nenhúm óbice a me entregar
e passarmos a· ser os herdeiros -dessa bagunça que aí está.
de corpo e alma à tarefa de defender o parlamentarismo,
Nós não queremos isso! Nós queremos tempó ·para preparar
porque hoje a situação é diferente da época em que participei
o País e, a partir desse preparo, eu continuo conv~ncido,
daquele seminário -ei.I iião tinha convicçã_o Q.~_que, mudando
ainda hoje, apesar da crise ter se agudizado, de que aprovado
o sistema de governo, iríamos mudar as outr_as questões tampelo povo o plebiscito, para vigorar a partir de 95, -haverá
bém. E essa era a única preliminar em que nunca deix~i de
com isso uma natural distensão política. Porque o que impede
acreditar, tanto é que reafirmo hoje: se foi: para mudar apenas
muitas vezes a solução_ das dificuldades de um país é a perspec-o sistema de governo, é melhor deixar como está, não vamos
tiva de que o ·presidente, no atual sistema, se fortalece tantO
mudar nada.
que fica com o seu ca-ndidato imbatível na outra eleição. Desaparecido o fantasma da sucessão no sistema presidencial, desao Sr. Ronan Tito- Pefniite:me -V. EX~ um apaite;-hobfe
parecerão também os preconceitos. Acho eu que haverá uma
Senador José Richa?
distensão política; o ambíente vai melhorar; todos, mesmo
O Sr_ JOSÉ RICHA- Ouço V. EX' com muito prazer,
os não parlamentaristas, se aprovado pelo povo o parlamenSenador Ronan Tito.
tarismo vão querer qtiff'a. SituaçãO melhore. Corito no parlaO Sr. Ronan Tito - Nobre Senador José Richa, V. Ex•
mentarismo a rotatividade no poder pode-se faze _r muito mais
está discorrendo muito bem sobre o tema que é a antecipaÇão
rapidamente, não haverá interesSe de grupo político nenhum
da data do plebiscito. E eu gostaria que, inclusive, neste moque o Brasil continue se arrastando por crises políticas infindámento, ficássemos disCutindo a data do plebiscito, porque,
veis._Mas, Senador Passarinho, com relação à primeira parte
verdadeiramente, acho que a antecipação dessa data é do
do seu aparte, quero apenas fazer uma pequena retificação.
interesse da Nação como um todo, não importa se parlamenEu não era presidencialista. Até não sei por que fui escalado
tarista ou se presidencialista, não importa a forma de Estado
no grupo presidencialista_ua_quele congresso internacional reaque o sujeito esteja preconcebendo ou o que seja. Mas, V.
lizado no auditório Pctrõnio Portella, no qual honrado com
a companhia de V. E~. fui escalado para defender o sistema- Ex~ tem maior razão ainda quando diz da importância da
antecipaçãp para as reformas, e não para a refOrma. Não
presidencial de governo. Aliás. a _minha defesa foi muitO fraé só a reforma partidária, temos que fazer uma reforma eleitoca ... e V. Ex~ foi muito_ convincente, porque V. Ex\ além
ral plena, completa, porque, se o governo passa a ser do
de ter muito mais talento do que eu, era um presidencialista
Parlamento, é um parlamentarismo, é uma hipótese e essa
muito mais convicto do que é hoje, diga-se de passagem.
hipótese pode ocorrer, então, se mantivermos o sistema eleitoEntão, V. Ex~ defendeu muito bem o presidencialismo. Eu
ral vigente, vamos ter uma distorção tremenda. Oito cidadãos
não consegui defendê-lo bem, até porque disse na ocasião,
pi~~!enses que se mu~em para São Paulo, o voto deles, digaque eu era parlamentarista ...
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. mos, se cada um tiver o peso um, os oito que se mudarem
grande que certamente iria interferir na campanha do plebis' ·para São Paulo terão, somados, apenas o peso um. Isso no
cito e traria prejuízos para a aferição da vontade popular
1
'at.ual sistema eleitoral. Agora, se o GoVerno passa a ser escoem torno de temas da maior relevânciá, qual sejam, a forma
lhido, pelo Parlamento, o Parlamento tem que ter represende governo e, principalmente, o sistema de governo. Há os
tação direta e proporcional à população. Acho que não estou
que, quando falam- nãó é o caso de V. Ex~- nesSa proposta
falando nada além do óbvio. E alguém pode dizer: mas "corno -de emenda à ConstitUiÇãO, -dão a impressão de que praticaficam as_ Estados pobres e o Nordeste?" A Casa que mantém
riiente já há uri:la vitória do parlamentarismo. Isso é um ledo
'a justiça na Federação continua sendo o Senado Federal, que
engano.
ffiuitos pensam -ser apoucado, mas, na realidade, muda ex0 SR. JOSÉ RICHA _ Isso é um erro.
t'ráordínariamente de função. Mas eu quero apenas ressaltar
a V. Ex~, Senador José Richa, a importância da antecipação
O Sr. Humberto Lucena- Não há nada disso. Quem
vai, na verdade, dar a palavra final é a opinião pública, por
do plebiscito justa-men'tC para que, dado o resultado do plebisintermédio do eleitorado quando for chamado a dizer .. sim"
cito, venham as reformas indispensáveis para o caminhar da
democracia no Brasil. Parabéns a V. Ex•
ou "não" às questões que lhe serão colocadas quanto à permaO SR. JOSÉ- RICHA _ Nisso _concordamos .em _todos
nência da forma republicana ou à introdução da forma monáros níveis.
quica de governo e, também, quanto à permanência do sistema
Mas eu dizia-, há poucos instantes; quando comentava
presidencialista ou à intrOdução do sistema p:irlamentarista.
o aparte do nobre Senador Jarbas Passarinho, que as razões
Tenho para mim que aquela idéia que foi colocada, e que
hoje consta de um projeto de resolução, da criação de uma
circunstanciais que levaram a não aprovaçãcr;-em -segundo
-·C
comissão
mista ·que vai tentar elaborar modelos pertinentes
.
.
.
.
turno, da emenda da qu-al f UI pnmetro Stgnatáno nesta asa,
aos dois -sistemas para efeito de orientação do eleitorado,
essas razões desapareceram. Hoje não eXiStem- mais razões
durante a campanha do plebiscito, é uma medida interessante,
e ninguém maiS tem dúvidas sobre a emenda de antecipação
mas eu tenho as minhas dúvidas quanto ao seu resultado prátido plebiscito qüe, num primeiro ii1stã.ilk, foi interpretada
como uma emenda de parlamentariStaS, o:U a favor dos parlaco. Sabe V. Ex~ que mesmo que amanhã seja aprovada a
permanência do presidencialismo ou a introdução do parla. mentaristas. Hoje ninguém mais tem esse tipo de desconmentan·smo , s6 pa ra fala r d o sts
· t em a d e governo, o c ongresso
fiança, porque a _questão da data do plebiscito virou uma
revisor, do ponto de vista rigorosamente constituCional, não
fiC:i:uá jungido àquele modelo que foi objeto de análise.
questão de bom senso e de consenso. Tanto é que, na Câmara,
foi aprovada com larga maioria, quando se chegou a um acordo
Q SR. JOSÉ RICHA - Legalmente, não, mas política
a respeito de detalhes. Praticamente mais de 90% dos presentesà sessão, quase 70% do total de deputadOs federais aprovou
e moralmente, sim.
esse projeto de emenda constitucional.
O Sr~_Humberto Lucena- Politicamente, sim; mas veja
Acredito, até porque já discutimos tanto essa matéria
v. Ex~ que nada impede que 0 Congresso revisor, na sua
no ano passado, que a aprovação, agora, em dois turnos,
soberania, possa alterar 0 modelo.
no Senado será uma questão também de bom senso e de
consenso.
..
O SR. JOSÉ RICHA - Mas é uma espécie de comproEntão, não tenho dúvidas de que 0 Senado vai aprovar,· -lnisso políticO, Senádor Humberto Lucena. -Eu tenho muito
em dois turnos e muito rapidamente, esse projeto de emenda
temor, e desde o começo venho insistindo nessa tese, de se
chamar o povo para um plebiscito para dar um cheque em
constitucional, porque essa matéria já esta eXaustivamente
debatida.
branco ao Congresso. É preCiso haver um mínimo de comprometimento político do Congresso a respeito dos modelos, tanto de monarquia ou república, e de presidencialismo ou parlaIsso acontecendo, na minha opinião, o Congresso terá
tomado, talvez, a mais importante-decisão política das últimas
mentarismo.
legislaturas, já nem digo dos últimos anos, mas das últimas
O Sr. Humberto Lucena- Eu quero apenas, neste debalegislaturas.
te, que fique claro que isso não vai além de _um compromisso
Essa é a minha convicção inabalável.
político.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ me concede um aparte?
O SR- JOSÉ RICHA - Exatamente.
O SR. JOSÉ RICHA :.._ Pois nãO, com muito prazer,
O Sr. Humberto Lucena- Nada impede que, juridicaconcedo o aparte ao Líder Humberto Lucena.
mente, o Congresso revisor altere o modelo que servir de
O Sr. Humberto Lucena - Nobre Senador José Richa,
parâmetro à propaganda na campanha do plebiscito, tanto
não há dúvida quanto à aprovação da proposta de emenda
do presidencialismo como do parlamentarismo; até porque
à Constituição que antecipa o plebiscito sobre forma e sistema fatos novos poderão surgir, daqui para lá, que poderão levar
de governo para 21 de abril do próximo ano, pelo Senado
ambas as partes, sejamos os defensores do presidencialismo,
Federal, em dois turnos, sobretudo após -o que aconteceu
ou os do parlamentarismo, a sugerirem alterações. Para termina Câmara dos Deputados, quando houve um amplo acordo
nar, acho que o discurso de V. Ex~ vem reafirmar a necessidade
de lideranças em torno do texto final que chega agora a esta imperiosa de nós aprovarmos, rapidamente, essa proposta
Casa do Congresso Nacional. Não se pode negar que a data de emenda, porque vamos entrar, brevemente, no auge da
fixada na Constituição, 7 de setembro do próximo ano, tornou- campanha municipal deste ano. Desejo, afnda, dizer a V.
se por várias razões, muito inoportuna, particularmente por Er que, da minha parte, o que ainda me põe em cautela
estar próxima do início do processo de revisão constitucion-al
com relação a um voto no sistema parlamentarista no Brasil
marcado para 5 de outubro e, além disso, porque nessa fase
é a questão de sermos uma República Federativa e termos,
obrigatoriamente, que implantar o novo sistema nos Estados
já estaria se desenhando praticamente a sucessão presidencial
da República de 1994. Portanto, haveria-üm tumulto muito e Municípios. Eu tenho feito essa ponderaça.o a vários parla-
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mentaristas, como o nosso S.enador P_çp._n:~_ ~imon, o_ Senador
José Fogaça e outros, e todos eles sempre me- dlúm queé o argumento mais forte que já- ouviram. Na verdãde, se
V. Ex• se detiver um pouco para refletir em tomo desse ponto,
V. Ex• há de convir que não é f;ic:il, primeiro, porque nós
não podemos implantar o sistema_ parlamentarista_ apenas no
âmbito federal; se isto acontecesse, seria uma incongruência,
porque o modelo de_ organização do Estado tem qlie ser o
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países. Isso, sim! Deus seria até injusto se fizesse,um povo
diferente do outro, um povo mais culto, um povo mais -inteligente. Aliás, o problema da prática política não está, no nleu
entendimento, diretamente ligado ao problema culturaL Pode
haver um povo razoavelmente instruído e não tão cu,lto e
até não com muito bom-senso. Conbeci, na minha longa vida
política, cidadãos semi-analfabetos que se revelaram grandes
-líderes políticos municipais, até galgando vôos mais altos. Essa
mesmo, federal, estadual, e municipal; não pode ser dif~rente.
é_ uma queStão de bom-senso, não é u~a questão de ~d,ll;qtção
Se por acaso se fizesse uma transição, iria ocorrer um fato,
ou até de cultura._ M_as, assim mesmo, levando em co.nta aS
eu não digo ·inédito, mas um fato muito- ruim -iSto já acon~
diferenças culturais - isso, sim,_ existe_ entre nós e outros
países - é possível que não consigamos comparar o Brasil
teceu em 1961 _,qUe seria nós termos __ o parlamentarismo
no plano federal e o presidencialismo nos Estado_s, e aí os
com a Alemanha. Mas é possível, sim. Por que não compagovernadores com- mandato de 4 anos, com_ uma influéncia
rarmos e até com- pontos positivos a nosso favor, o Brasil
muito maior do que a do primeiro ministro e·-etes tentariam
com a _índia? Lá existe parlamentarismo em nível nacional
uma interferência mUito forte nQ Congresso, por suas Bancae não em nível estadual, provinciaL Não tem nada a ver uma
das, não só na escolha, como _na manutenção do pririleirocoisa com a outra. Nos Estados Unidos, onde teoricamente
minístro, porque eles estariam com quatro anos garantidos,
ó -SiStema de governo é presidencial, a maiÇ>ria dos municípios
e o primeiro-minístrop-oderia cair a qualquer momento. Esse
pratica o parlamentarismo, e não o presidencialismo. Então,
é o aspecto que deve ser mais debatido na questão_dQ sistelJla
como é que não se pode levá-lo para estados e municípios?
parlamentarista no Brasil, hoje. Por rilais que saibamos que,
Pode-se sim! Há um grupo de parlamentaristas que já tem
nos nossos estados e mlJ.nicípios, o processo de politi~ação
um _modelo, que vai ser, depois da aprovação da data do
já tenha avançado muito, ainda estamos um pouco longe de
plebiscito, submetido à discussão geral. Nesse _modelo, o grupo
poder ter o do sist~m.a parlamentarista implantado nos Estados _ __ de_ _parlamentaristaS Coloca para a discussão a sugestãO de
e MunicípiOs, porque não tenho nenhuma dúvida, do ponto - que, implantado em nível federal, no mesmo processo· a que
de vista te"órico, o parlamentarismo é o melhor sistema de
se chegou em nível federal, isto é, através de plebiscito, autorizado pelO congresso Naciorial, _os- estados fariilin a mesma
governo democrático. Se o_B_ra~ilf.osse uma República unitária
não somos, nem poderemos ser, porque, como V. Ex~ sabe,
coisa~ as assembléias autorizam o plebiscitO, e O povo-decide
o_ sentimento autonomista dos Estados é imenso e insuperável
se quer continuar em nível estadual nO piesidencialismo ou
- eu já seria hoje parlamentarista. Mas sendo como tem
se quer ir para o parlamentarismo. Até no munícftJiOé facultado isso. Claro que, mudada a Constituição estadual, ela
que ser, uma República Federa_tiva, dificilmente acho que,
no momento, se possa implantar, de maneira exitosa, o parlaautorizaria os municfpiós, através da Câmara Municipal, a
fazer ou não o plebiscito, e o rilunicípio' que quiser, poderá;
mentarismo no Brasil em nível federal, estadual_ e municipal.
Mas, o que quero me_smo _afirmar, neste instante, é que V.
é perfeitamente_ compatível. Eu até acho que, quanto menor
Ex• esteja absolutamente certo de que, quanto a_nós d~ Bana comunidade, será mais fácil implantar, porque a comunidade
cada do PMDB, daremos tudo que estiver ao -nosso alcance_ elege o conselho, que seria a Câmara de Vereadores, e essa
para acelerar o máximo possível não só os trabalhos da Comis~
co~trataria um administ.rador, que não precisa nem ser do
são, Mista, que já deve estar $_e instalando, como também
próprio município, e pode ser demitido a qualquer momento.
a votação em dois turnos pelo Plenário do Senado Federal
E o que é isso na prática? O parlamentarismo. Aliás, a grande
da proposta de emenda à instituição do D_eputado José Serra.
vantagem do parlamentarismo sobre o presidencialismo é exaSabe V. Ex~_ que também votamos, nos dois turnos, favoraveltamente esta: é a possibilidade de, sendo um sistema cujo
mente à emen_da de V. Ex~
modelo é flexível, ser adaptado às circunstâncias, ao tempo.
O J>residencialismo_é um sistema inflexível; não pode dar
O SR. JOSÉ RICHA -Obrigado, Senador Humberto
certo em todos os países, porque os países Sãõ diferentes,
Lucena. ConCordo tõni quase tudo que _V. Ex~ -disse e com
e a cultura da população é diferente de um país para o outro.
as suas preocupações. Só não comüngó Cdín a ~i{a preocupação
O presidencialismo pode dar certo. em alguns países e não
em relação à possibilidade de o parlamentarismo nãó ser muito
em outros, porque é um modelo só.
exitoso num país federativo coroo ó Brasil. T~mos~_?utros
Já o parlamentarismo permite, por ser flexíVel, adaptar-se
exemplos de parlamentarismo convivendo com Fe~dera--Çã-0.
às peculiaridades do País, à cultura do seu povo e, ao longo
Não há nenhuma incompatibilidade entre parlamentarismo
do tempo, aperfeiçoar-se, fato esse que o presidencialismo
e sistema federativo. Eu cttªrla a Al_ernanha como exemplo
não permite.
·-parlamentarista. -Essa seria uma discussão que nos tomaria muitos dias
O Sr- Humberto Lucena- Mas a Alemanha e o Canadá
e não apenas alguns minutos. Agora, antes de conceder o
são países de uma sedimçntaçãcu::Ultur-af,"do pontO de vista
aparte ao Senador Hugo Napoleão, quero apenas dizer que
político, que não se compara ao Brasil. -- ------ -- hoje estou absolutamente convencido de que, se essa_decisão
O SR. JOSÉ RICHA - No Brasil, não há parâmetro
for tomada no Senado depois de campanhas de esclarecimende comparação. O Brasil pratica a mais primitiVã pOlítica de
tos por todos os grupos- os monarquistas, os republicanos,
todo o mundo. Estamos abaixo do nível latino-americano etn
os presidencialistas, os parlamentaristas -, a tempo de o
termos de primitivismo de -prática política. - plebiscito poder ser realizado tranqüilamente, este Congresso
terá tomado talvez a mais importante decisão política das
Veja, Senador Humberto Lucena, não concordo muito
quando se faz _esse tjpo de comparação: o alemão, o europeu,
últimas legislaturas. Estou cOnvencido disso, porque, desde
a minha militância política, que vai d.esde os bancos escqlares
o americano, o japonês, são muito roais cultos. Não! O povo
é igual em todos os países. A diferença está é nas elites desses . -portanto, lá se Vão muitos anos-, sempre temi que estivéso
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semos, principalmente as elites brasileiras, sempre buscando
remédios inadequados para os males do País.
• 1
Estudei Ciências Humanas e sempre entendi que, arttes
·de prescrever qualquer medicação, é preciso ter certeza do
diagnóstico. E nós aqui, no Brasil, temos feito o diagnóstico
errado a respeito dos nossos males. Todos os dias, ouço falar
em crise económica. Nunca entrou na minha cabeça como
um país deste tamanho, com esta extensão territorial, o maior
do mundo em terras agricultáveis, com uma grande quanti~ade
de riquezas minerais e materiais de toda natureza, de toda
espécie, com este povo numeroso e trabalhador, põssa- dizer
que vive uma crise· económica.

· ·

~--,---

·

Há crise_social? Não, não há crise social. Os problemas
económicas e os ·nossos males sociais são decorrentes de umit
crise que é política. Não há crise económica, como não há
crise sOCial. O que há no Brasil- e sempre houve, há muitos
anos vem acontecendo - é uma criSe política. EntãO," não
adianta buscarmos remédios económicos pára uma crise que
é política, para um mal, para uma doença_ que é política.
Por isso é que, no Brasil, muitos planos foram implementados
nos últimos anos.
Apenas nesta atuallegislatura, tivemos O Plano Cru:z:ado,
o Plano Verão, o Plano Arroz com Feijão, o -Plano Cpllor
I e o Plano Collor II. O Brasil já está capsado de tan~o.s
planos_ mirabolantes e heterodoxos, que_ mexem profundamente com a economia. E cada vez, ao insu_cesso de_ cada
plano, o Brasil ressurge pior do que antes d~a çriSe que iriotiVou
o pac_o_taço.
Estamos buscando remédios económicos pira males que
não são económicos, nos políticos, pois a crise é política.
A situação social é dramática. Q.uem de nós a desconhece,
meu Deus! As dificuldades sociais são dramátícas. A atrióstragem do IBGE de 1986 nos dá conta de que, no Brasil, 15%
do número de famílias brasileiras vive-m ha miséria. Segundo
o IBGE, famílíãs ·na miséria são aquelas que percebem de
zero a um quarto do saláiíó niJi:timo. Mais 20%, além desses
15%, vivem na: pObreza absoluta. O que significa pobreza
absoluta? São famílias que viVem Cãrii- um- Sãlário que vai
de um quarto até metade de um salário rriínimo. Portanto, 35% das famt1ias_ _brasileiras estão na faixa da
miséria- ou da pobreza absoluta, totalizando 41% do número
de brasileiros. Se fizetmos um corte etário" dessª população,
vamos verificar que 54% das crianças com menos -de 15 anós
de idade são oriundas de_sses dois grupos de famflias,- <fue
vivem na pobreza absoluta ou na miséria.
Que tipo de país estamos construindo?
Isso pode ser chamado de crise social? Não, isso é uma
conseqüência. Uin-país cofiló e:..te devia estar envergonhado
de ter tanta gente vivendo na faixa da miséria ou da pobreza
absoluta. Mas são dificuldades, de um lado, económicas, com
conseqüências soCiãfs, maS ·a CiiSe é emiriehtêffi.ehte ·política.
O que -gera esSa-s-dificuldades económicaS? Ouço falar que
é a dívida externa. Contudo, como não sou economista, não
vou me aprofundar nesse tema.
Todos os dias, ouço os economistas dizerem que às dificUldades económicas situam-se em três ou· quatro pontos: a dívida
interna, a dívida externa, o déficit público e, conseqüentemente, como componente dessas três difículdades, a inflação,
que ninguém consegue controlar.
_
Ora, se formoS analisar um por um esses pontOs, vamos
ver que são dificuldades económicas, maS qtle-não configuram
uma crise económica. Se formos comparar o tamanho da nossa
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dívida com o tamanho do nosso PIB, a nossa dívída externa
ê Uma· gOta "d'ágúa; rião iepÍ'eseD.ta gra'nde coisa. O BraSil,
-em terinoS de PIB", de: dívida extenia, -é- tini dos menos ~ndivi
dados do mundo Ou pe~o. menos não é um dos mais endiVidados
do mundo. É um café'pe'qhenó ess:ülívida externa; ·se romparaÇa com o noSs_o PIB.' Há'páíses que têm· uma díVidã mriito
rn3ior·que·a: nossa,' cómb. d Ja:pãO~ a Itália. Entietãrito~ nem
dificuldades económicaS 'eles têm.
'
Em termos de orçamento primário, desd\::. o último ano
do Governo Sarney nãQ temos déficit. Quer dizer, o orçamento tem.sido superavitário. Agófa, por·que temos-o déficit"
-=público? Por causa dos. encargos das duas dívidas, a interna
-e a externa, e não· pOr caUsa da eXecução fiscal do nosso
orçamento. Então, são dificuldades? São dificuldades sim,
m.a$ pão podem éonfigurar .uma crise_ económica. O déficit
público dos Estados Unidos_, por ano, é uma vez e·meia ·a
nossa dívida externa-total. O. problema', então, não pode ser
Cônfigurado como crise ecOnómica.
A -crise é política, porque tanto a dívida interna, como
a_ exte.ma, o déficit público e- a inflação decorrem da falta
de çredibilidade do Governo. E .e~s.e ~ U!Jl problema político
e: não económico.
· ·
- · -- -·-· ' · -··
Assim sendo, não adianta buscarmos remédios económicos para Uma doença que é política. Vamos buscar remédio
1Jblíti00 para uma doeiiça que é einirieriteméllte- p0Wt1ca-.
Por isso a·minha fé-inabalável de que este Senado, aprovando, em dois turnos, a emenda à ConstitUição, ratificando
a decl.S:ão da Câmara, será uma das mais importantes decisões
políticas das últimas legislãtu-ras. Assim, a Câmara, o senado
e o Congresso. estarão d~ndo o primeiro· pãsso pata ·a- busca
do verdadeiro remédio, que é político, para a verdadeira crise
que o Brasil vive, que é política.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é hora, a meu ver,
de analisarmos o mérito de cada forma ou sistema de governo.
Apenas quis-me ·aprofundar nesta questão, trazendo argumentos para a solução dessa crise política, ·por- entender ser
esse o primeiro passo para tim conjunto de providências que
se encaminham para o objetívo certo~ que- é t:rda amplâ.reforma política deste País.
Essa oportunidade que vamos dar, antecipando o plebiscito, de uma decisão racional e não emocional da população
é ·muito im:porta:nte. Realizarmos· o plebiscito, como manda
a ConstituiÇão, no dia 7 de setembro de 1993, já no início
de uma campanha eleitoral da dimensão da que vai-se ferir
em 94, será um contra sens_o que não tem tamanho.
- --É absolutamente imperdoável o Congresso omitir-se com
relação à necessidade de adequar melhor a data para a realização desse plebiscito:
O Sr. Josaphat Marinho.- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSÉ RICHA - Ouço o Senador Josaphat Marinho com muita ~onra.
O Sr. Josaphat Marinho - Quero aSSinalar,-nobre Senador José Richa, mahl do que a oportunidade. a propriedade
com que V. Ex~ está tratando do assunto. Sendo um parlamentarista convicto, V. Ex', como vinha fazendo desde o ·ano
de 1991, despersonaliza o debate em torno do novo regime.
Poderia até dizer que, desde que presidiu _aquele grupo de
trabalho que elaborav.a uma fórmula parlamentarista, V. Ex~
bem procedeu, socializando o trato do parlamen~arismo. E
ainda agora V. Ex~ o faz~ falando corno-quem estivesse preparando o -regime parlamentarista. Sendo um regime de poder
impessoal, sendo um regime de governo colegiado, V. Ex~
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esquece toda a espécie de personalismo para situar O problema

en:I torno 4e_ ques~õ.e.s.ade,quadas. IssQ é. o _que q\let:o sa~ie:qtar.
Confesso-lh~ que~ a~ém das gutras q~~tõ~~,de. qq.e já ~emos
tratado ~e que podem prejudiçar ~,instituição ;do parlamentarismo, vêm-me preoc~pando,.nqs_,úJ.timos meses, cert~s,ten
dên9ia~ personalistas n~_ discus~~ç ~O '~ss~to. -~- pre~iS<? que
o regime;;: parlamentar, ~e vitQrioso no plebi~ito ~ não se insUtua
com os vícios do personalismo, próprios 40. regime presidencial.

o· SR. JOSÉ RICHA -Nem com os v!cios do personalismo, Senador Josaphat Marinho - e eu iria além· _;_,-nem
coro os vícios da prática política que, infelizmente, tênl carácteriZado o_ nosso dia-.a-dia.
Por essã taZa.o ousa afirni:ir·-L.;.·e niuitOS-p::ú:iamerit3.ristãs
censuram-me por isso - que, se não houver a COmplementação de outras reformas- políticas, será preferível não- mudarmos o sistema de governo; deixarmos tudo como estâ!
Ou o sistema de governo virá mudado no bojo de uma
ampla reforma política em q-Ue -outras· questões-, como o sistema eleitoral, o sistema partidário, a questãO administr-ativa; ...
O Sr. Jo~aphatMarlnho-' V. Ex• diz bem: o quadro
partidário.
O SR. JOSÉ i!.ICHA ... e a própria ~dministração do
País tem que passar por uma reforin~laç;lo. Ou_não será possível adotannos o Parlamentarismo, e o Presidente da República
ver-se no dia seguinte ao da posse, ou· no c:;~.so Q primeiroministro, a braços com o seguinte problema: terá que noemar
57 mil cargos comíssi_Onados, que é a estrutura administrativa
que está aí hoje. _TettíOS que mudá-la. Quem de nó.s, qual
o brasileiro que não elogia a_estruturação ad.minis~rativa_das
Forças Ann~Qas, do ltamaraty, dç l3anço do Brasil? S~9 instituições públicas. exemplares!. Exemplares! Ora por que não
estendermos_ a todos e_ demais órgãos públicos ,essa mes:ma
organização? Onde quem entra, entra por concursO, quem
é promovido o é -pelos seus próprios méritos, não depende
de nenhum pistolão. Nenhum pistolão! É promovido pelos
seu~ próprios méritos, pelos cursos que possui, pela prepa._ . _
.
ração.
Um Oficià.l das Forças Armad3s para chegar 8. General
de 4 Estrelas, quantos cursos .ele I)ãq te.m que fazer? Quanto
estudo?
·
Por isso, felizritéifte, o seginento· Força Armadas, o. segmento ltamaraty, e o $egmento Banco do Brasi.l; em termos
de nível cultural_, está acima de qualqUer outro Segrilerito deste
País. Por que não aproveitarmos issoZ
Então, quando digo sistema de governo, falo também,
em mudarmos a estru.t:\lra administrati:va, .org~nizando a máquina adminsitrativa até ao rtíVel de Secretário-Geral; mudarmos o sistema eleitoral adotartdo.. o Distrital Misto _- ~ já
antecipo sempre as minhas idéias, para cada um de nós já
começar a refletir em cima e trazer a sua contribuição para
o melhor sistema eleitoral, a melhor fórmula administrativa
para o País, e a melhor forma de estrutur;tr os partidos políticos.
·.
Não é possível a convivênCia, no Parlamentàiismo,-com
40, 50 ou 60 partidos. Portugal e Espanha, logo depois cia
redemocratização, também, cOmo no Brasil, tiveram uma en- ·
xurrada de partidos políticos. Pelo que me consta, Portugal
criou 700 partidos políticos, ·e a Espanha cerca de SOO. E
agora o que acontece çom a estrutura partidária da Espanha
e Portugal?
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Em Portugal, depois de tantos anos de uma liberalidade
mUito grande na organização de partidos, depois de uma bem
concatenada reforma da legislação eleitoral e da legislação
partidária, o povo acabou descobrindo o caminho certç> de
evitar a queda muito {reqüente de gabinetes.
E_p.tão, há duas eleições consecutiv-ªs que o partido de
Cavaco _Silva tem IJlaioria 3.basoluta. É nisso em que vamos
acabar chegando no Brasil, mas, antes, tere-mos ci_ue fazer
uma reforma partidária para criar ...
. 0 SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) (Fazendo soar
as campainhas) - Senador José Richa, já estamos com 44
minutos além do tempo regulamentar, Existem outros oradoreS que querem fazer uso da palavra. Peço a V. Ex~ qlie
encerre ·o seu discursei_.
O SR. JOSÉ RICHA -Vou encerrar, mas não posso
fazê-lo sem antes sanar uma injustiça que já cometi, tendo
prometido, há muito tempo, um aparte ao nobre Senador
Hugo Napoleão e de não me ter lembrado, até agora, de
concedê-lo.

O Sr. Hugo Napoleão - Absolutamente, vou até fazer
porque quem assumiu a responsabilidade de
ter passado o meu aparte_ foi o nobre .Senador Ronaii Tito,
que insinuou que V. Ex~ devesse - no que fez muito bem
conceder ao sempre mestre Senador Josaphat Marinho. Não
vou entrar no mérito quanto à forma de Estado e de governo.
Eu tive oportunidade de_ fazê-lo exaustivamente durante a
Constituinte, não apenas na Subcomissão do Poder Executivo,
na Comissão de OrganiZação de Poderes e Sistema de Governo, e até mesmo no plenário e em entrevistas diversas, inclusive através de rádio e televisão. _SaP_~_bem V. Ex' que quando
da emenda que apresentou à conside_ração _dos seus pares,
na Comissão incumbida de _oferecer. parecer sobre a matéria,
ainda que tendo sido voto vencido e voto contrário, eu dei
nómero para que ela pudesse_chegar à sua conclusão. DisSe
a V. Ex' que votaria, como _acab_~j votando duas. vezes, co~tra
riamente a antecipação. E lembro~me que, no encaminhamento da votação, só dois Senadores encaminharam contrariamente: o Líder do me1,1 Partido, o Senador Marco Maciel
e eu mesmo. Te:rlho uma posição presidencialista, mas não
quero entrar no mérito, senão aproveitar o ensejo do brilhante
pronunciamento de V. Ex~ e comentar o documento que passei
às suas mãos antes do discurso, porque acho que é oportuno.
Trata-se do Requerimento n" 55; de 1992, já aprovado em
9 de junho deste ano, através do qual o Líder, Deputado
Genebaldo Correia, requere_ a criaçãO de uma comissão mista
especial destinada a elaboração dos modelos a serem utilizados
no pie biseito, sobre a forma e sistema de governo, pievisto
no Ato das DispOsiÇões Constitucionais Transitórias. Está estabelecida a comissão com duas subcomissões: uma presidencialista e outra parlamentarista, sendo que o modelo de monarquia constitucional será definido pela comissão mista especial.
DepoiS, não apenas a comissão mas também o Congresso
vão analisar os dois modelos que forem resultantes desse trabalho. Comunico a Casa, atravésde V. EX\ que acho oportuno
o exame da matéria.
- --~ ~~()_a __intriga,

O SR. JOSÉ RICHA- Foi muito oportuna e importante
a inicíalú'a -ae V. -Ex~. Antes do plebiscito e repito o que
já disse - já tínhamos preo·cupação de cada grupo, tendo
autonomia e devidamente prestigiado pelos demais grupos,
ir organizando os modelos que jUlgarmos convenientes, de
acordo com sua experiência, -pâ.ra qUe a população, no dia
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do plebiscito, não seja chamada para votar no escuro uma
coisa que não conhece, e dando, através desse gesto, uma
espécie de cheque em branco ao Congresso NacíOnãL
O Senador Humberto Lucena diss~ muito bem: jurídicamente não há nenhum comprometimento. Nó.s podemos fazer
os modelos antecipadamente, o povo votar no plebiscito em
função da sua preferência no modelo que bater mais com
a sua sensibilidade, e depois não haver comprometimento
nenhum.
Porém, o mais impo-rtante, ã- meu ver - e é isso que
desejo que no futuro aconteçã. neste País-, mãiS importante
do que o formalismo do ato jurídico que este -PaiS precisa
é da certeza de que os compromissos politicãiné1te assumidos
vão ser cumpridos.
Tenho uma esperança muito grande de que a partir da
mudança-do sistema de governo e das outras mudanças políticas este Brasil vá ser passado a limpo, e daí para a frente
nós tenhamos a -o-puttunidade, ou pelo menos e-stejamos tentante através dessas mudanças políticas, de ter um outro tipo
de comportamento; que o Brasil, a partir do plebiscitO que
vai decidir sobre forma e sistema de governo, seja um país
diferente; um Brasil que se liberte dos vícios da práÜca pÓlítica
atual. Por isso é que quando falam: "Parlamentarismo com
este Congresso? Ou, Parlamentarismo com esses pai:tidos-... "
eu digo: não senhores, ninguém pode fazer uma idéia da prática do sistema parlamentar de governo com este cenário presidencial que aí está. -Tenho fundadas esperança de que a partir do plebiscitOvamos nos libertar dessa nossa prática política viciada, errada,
paternalista, fisiológica, cartorialista e que não é priVilégiO
apenas da elite política. Ela está tãO a·rraTgãda na cultura
popular, que o mesmo pecado que a elite política comete,
a elite empresarial, a elite dos trabalhadores, a elite dos nossos
meios de comunicação também cometem. Toda a elite brasileita está muito mal acostumada. Não sOinos apenas nós, os
políticos, que estamos mal acostumadOs a essas piátiCas fiSiológicas, cartorialistas e arcaicas de se fazer política ou de encarar
o poder público. Não somos só nós, não! É toda a sOciedãde!
Temos que mudar essa nossa mentalidade, e o inicio dessa
mudança são essas transformações_ políticas, que farão com
que criemos um outro cenário na vida pública brasileira.
Muito obrigado e desculpe-me, Sr. Presidente, por ter
me excedido tanto no tempo. (Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. José Richa, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
Durante o discurSo do Sr. José Bicha, o Sr. Magno
Bacelar deixa a cadeira da presidênCia, que é ocupada
pelo Sr. Lavoisier Maia, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Humberto Lucena, para uma comunicação inadiável, nos termos do art. 14, VII, do Regimento
Interno.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB ~ PB. Para uma
comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Sena:dores, ocupo a
tribuna, para manifestar ao Senado e à Nação o meu mais
profundo pesar pelo prematuro falecimento do Deputado Edivaldo Motta, do PMDB da Paraíba, ocoriido no último domingo, durante uma vaquejada, em Patos.
Homem público desde a mais tenra idade, iniciou ele
a sua atividade parlamentar como Vereador na cidade de
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Patos, em 1963, sob a legenda da ex-União DemocrátiC-a Nacional. Posteriormente, passou a DePutado Estadual ainda
peTa União Democrática Nacional, filiando-se, posteriormente, à Arena e depois aO Partido do Movimento Democrático
BraSileiro- PMDB. Eiii. 1986, elegeu-se Deputado Federal
pelo PMDB, e em 1990 ficou na primeira sU.pléitcia, rilitS vinha
exercendo o mandato em face de licença do Deputado Zuca
Moreira, que foi convidado a integrar o secretariado do Governador Ronaldo da Cunha_ Lima.
O Deputado Edivaldo_ Motta tinha urna personalidade
sui generis. Era um homem de temperamento brincalhão,
mas de uma seriedade a toda prova. Nunca, em nenhum momento de sua longa trajetória na vida pública, ouvi qualquer
comentário que pudesse significar um reparo à sua conduta.
Homem honesto, deu provas sobejas da retidão_do seu caráter
no exercício dos mandatos que desempenhou, particularmente
nã Cãmara dos Deputados. Tendo sido unlDeputado Federãldaqueles que se dedicam à assistência aos muniCípios que
lhe dão apoio para se_ eleger e se reeleger. Edivaldo Mo~ta
foi um dos campeões, na Paraíba, no encaminhamento de pleito_!> -~C: _de~enas de p~ef~_ito~do m~u ~st_ado,_j~p.to aos_ó:rgãos
federais. S. EX" pontificou oU também como um dos Deputados Federais da Paraíba que mais consignaram verb:is no
Orçamento da República, direcionadas para a solução de problemas de interesse geral das comunidades, como, por exemplo, obras de construção de escolas de primeiro e segundograus, obias de construção e manutenção de postos d~ saúde,
obfãS de extensão de linhas de eletrificação rural, obras de
saneamento básico- abast~cimento de água e rede de esgoto~
....:..:.. e assim por diante.
Essas verbas eram liberadas por seu intermédio, na fase
em qUe apOiou o Govúnu-José Sarney, e não se conhece,
Sr,_ Presidente, Srs-. Senadores, nenhuma dúvida quanto à
conduta do Depütado Edivaldo Motta, durante todo o seu
procedimento nesse particular. Os Prefeitos que em S. E~
votaram e que receberam de S. Ex~ todo esse apoio ·são os
primeiros a proclamar a maneira corretíssima, digna, austera,
com que S. Ex~ se houve-sempre, a ponto de tornar a íniciativao
de fazer denúncias contra outras pessoas· que procuravam interferir nos processos de liberação de verbas porque, acima
de tudo, ele tinha um compromisso: o-compromisso com a
honradez· do seu mandato parlamentar.
Esse é o homem público que eu, neste instante, homenageio.
O Sr. José Richa- Nobre Senador, eu gostaria delembrar a V. Ex~ que, antes que encerre o pr-oõ.unciamento, eu
gos~~ria de apartear V. Exa
-O SR. HUMBERTO LUCENA- Ppis· não, nobre Sena·
dor. Já atenderei a V. Ex~.
E desejo homenageá-lo não apenas como Senador mas,
sobretudo, corno Presidente do Partido do Movimento Democrático Brasifeiro, seçção da Paraíba~ que tinha a pessoa do
Deputado Edivaldo Motta um dos companheiros e correligio-ná"rios tnais graduados, mais atuantes e mais prestigiados.
Era ele um homem do povo, de tal sorte que se tornou
queridíssimo na sua cidade natal e em todos os municípios
que o apoiavam, porque S. Ex~ vestia a camisa do homem
da rua, usava o chinelo do homem da rua. S. Ex• confundia
com o povo, não só nas campanhas eleitorais, mas depois
delas. Como Deputado. ia à sua terra natal e aos muiüCípios
que visitaVa e estava ali, em- toda a parte, contando as suas
anedotas. Era um grande amante e admirador da literatura
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de cordel e, inclusive, nesse particular, deixou uma obra notáVel que, deve ser editada por amigos seus, em sua homenagem,
porque estava na sua_ pele a vocação de um repentista, de
um daqueles notáveis cantadores_ çlo n~ss.o sertão. _Ta:p.to era_

assim que, edificou, na cidade

d~ Pa~os,

a sua terra natal,

em homenagem aos cantadores do s_ertão, a Casa Ço. Poeta.
Pois é a esse Deputado Edivaldo Motta, que desaparece
numa hora de tantas perplexidades nacionais, diante de um
clima de desmoralização da vida administrativa do País, que
eu, neste instante, Sr. _Presidente, quero prestar a minha homenagem e trazer um p~eito de saudade, em nome do PMDB
e em nome do povo da Paraíba.
Ouço o aparte do nobre Senador José Richa.

O Sr. José Richa- Senador Humberto Lucena, quero
asociilr-me a essa homenagem que V. Ex~ presta à familia
do nosso_ inesquecível Edivaldo Motta nesta hora, e dizer
que tanto quanto V. Ex~ estou chocado com o prematuro_
falecimento desse Parlamentar. Só quem não o conhecia mais
na intimidade é que podia deixar de ter por ele a grande
admiração que tive. Tivemos o privilégio, eu e minha mulher,
de conviver com o Edivaldo, com _a D. Francisca e com toda
a sua família. E nesse conv_í}'i_o pessoal é que ficamos conhecendo verdadeiramente as pessoas. O Edivaldo_ Motta era
muito mais do que isso que V. Ex~ tão bem, nesse rápido
perfil que traçou, disse a repcito dele. Era realmente a figura
de um típico político brasileiro, um homem preocupa-do com
as suas bases. Nos dois_ mandatos que_ obteve nas urnas e
que tive oportunidade de acompanhar, pude verificar que
ele sempre se circunscrevia ao trabalho em quatro ou cinco
municípios ao_ redor de Patos. Ele não estendia muito seti
trabalho, porque achava que, depois de eleito, não teria condições de atender a uma região muito ampla. Então, ele se
concentrava no seu distrito para poder atender, quase que
personalizadamente, todos os seus eleitores. Isso é muito raro!
Para mim, que sou um defensor do voto distrital, o Edivaldo
Motta era o típico representante do sistema distrital de votação. Por isso, a sua tremenda identificação com a população
que ele representava. E à parte -isso tudo, que constitui unia
característica política digna de ser mencionada e de ser realçada, ele era uma figura pessoal extraordinária! Ele sabia, por
exemplo, que eu gostava - e gosto até hoje - de carne
de sol. Ele sempre fazia carne de sol em sua casa e nunca
deixava de me convidar. Então, tivemos a oportunidade, eu
e minha família, de conviver mais intimamente-ootrca família
do Edivaldo. E ele era realmente isso tudo que V. Ex• diz.
No trato pessoal, extrovertido, educadíssimo, atencioso, umia
figura extraor4in_ária. Também lamento que uma pessoa, um
político como Edivaldo. Motta tenha, tão prematurarnent~,
nos deixado. E acho que V. Ex~ tem toda razão quando diz
que a Paraíba perde muito com o falecimento de Edi~al_d()
Motta. Quero associar-me a essa homenagem que V. Ex~
presta, neste instante, à memória desse grande homem público
da Paraíba.
O SR- HUMBERTO LUCENA -V. Ex• enfatiza muito
bem, Senador José Ric_ha, que fOi uma·-=nrorre ·prematura a
sua, porque ele desapareceu aos 53 anos de -idãae, portanto,
no verdor dos anos, se se pode dizer assim, sobretudo para
quem se dedicava à política e tinha ainda pela frente um
grande caminho a percorrer.
Só quero me deter mais um pouco naquele traço que
considero o_ principal da sua personalidade, que era a sua
intransigente honestidade pessoal e política.
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Em Patos, durante o seu velório e o seu enterro, conversai)çiO_ ~m parentes e amigos, cheguei à. tomar conhecimento,
de mais_ uma particularidade de Edival.do. Motta ..Ele. Ct:Jia..~_._
familia tinha um patrimônio muito grande na cidade, conshtuído de casas, de t~.rrenOs, diminuiu muito esses bens, porque
só empobreceu na política. Na política, uns aumentam o patriniOnio; ele, pelo contrário, diminuiu o seu e o de sua famílJ~,,
p~ra fazer face às despesas com as campanhas eleitorais .de
Patos e, sobretudo, quando não conseguia subvenções federais
para ajudar uma Fundação beneficente, a "Fundação MigUel
Mota", que mantinha escolas gratuitas e postos de saúde.
Por isso, V. Ex~ podem perceber que homem extraordinário era Edivaldo Motta, num P.aís, como o nosso, onde
esses valores morais estão desaparecendo.
O Sr. Nelson Wedekin -Permite V. Ex~ um ~parte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não.
O Sr. Nelson Wedekin- senador Humberto Lucena,
talvez só por esse último fato a que V. Ex• fez referência
- o fato de alguém fazer política por tanto tempo e acabar
perdendo património, às vezes acumulado pela familia - o
Deputado Edivaldo Motta já mereceria a_homenagem justa
que V. Ex~ faz a ele em seu nome pessoal e em nome do
Partido que V. Ex~ preside na Paraíba. Quero, em nome
da Liderança do PDT, alinhar-me à homenagem a esse homem
público que tão prematuramente deixa a vida pública, deixa
os seus amigos, mas deixa, sobretudo, um exemplo para nós
todos.
O SR- HUMBERTO LUCENA -Muito obrigado a V.

&

.

~

O Sr. Hugo Napoleão- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR- HUMBERTO LUCENA - Concedo o aparte a
·
V. Ex•
O Sr. Hugo Napoleão- Eminente Líder Humberto Lucena, conheci o Deputado Edivaldo Motta por ocasião da minha
investidura nas funções de Ministro de Estado da Educaçã_q.
S. __ ç.x~ costum_ava freqüentar ·a Minístério para o trata" de
assuntos da sua Paraíba, sempre com a característica, que
saltava aos olhos,_ de seriedade_- no Cun1primento do d~ver.
de honestidade de propósitos. Quando saf do MiJJ.istério, tive
oportunidade de conviver com ele n3:s sessqes ple":~rias do
Congresso Nacional, onde sempre manifestava as caracterfsticas às quais fiz referência. Guardo dele UI!la r~de, (~O melhor
artesanato da Paraíba, que me foi ofertada por ele quando
eu não era mais Ministro da Educação-; --deu-ma como colega
de Congresso Nad6IÍal. Guêlrdo~a, portanto, com muito carinho, simbolizando o nosso relacionamento, que foí dos melhores. Muito obri_gado a__ V. Ex~
_
O SR- HUMBERTO LUCENA- V. Ex• dá o seu testemo:
nho da abnegação com que o Deputado Edivaldo Motta tratava dos interesses da Paraíba, particularmente dos municípios
em que era votado.
.
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica, portanto, nestas smgelas palavras, nossa exaltação à memória do Deputado Edivaldo Motta. Desejo enviar, de público, uma mensagem de
renoVação de pêsames à sua querida esposa, Francisca Araújo
Motta, à sua filha Ilana, ao seu genro Nabor e à sua querida
mãe D. Ze!inha.
O-Sr. Francisco Rollemberg- Permite-me V. Ex~ um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•
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O Sr. Francisco Rollemberg - Eminente Sf:nador, quero
associar-me às homenagens que V. Ex~ presta -ao noss-o con:rpa~
.nheiro, ao nosso colega de Câmara dos Deputados, Edivaldo
Motta. Devo dizer-lhe que segunda-feira fui sUrpreendido,
de maneira amarga; -ao ler a notícia do infausto acoD.tecimento
que foí o seu faleCimento. Éramás com-panheíiOs dos vôos
das quintas-feiras à ilóite. COnversávamos, trocávamos idéiaS.
,Quirita-feira passada, viajamos juntos;- e; Dão sei por que,
tive a impressão de que o Deputado Edivaldo Motta estava
preocupado, estava - talvez - a sentir alguma coisa, um
prenúncio de que algo não estava bem. Ele fez a viagem
até Salvador- trecho em que fui seu companheiro- calado,
quieto, não participou rilUito das nossas conversas. Quando
eu soube, segunda-feira, veio-me logo à mente a lembrança
de que o Deputado Edivaldo, possivelmente, já naquela viagem não devia estar passando bem. Quero- dizer, a exemplo
de V. Ex~ e de outros, que lamento profundamente. Trata-se
da perda de um filho ilustre, de um Deputado atuante, de
um homem que empobreceu na vida pública - como V. E >r
prestou testemunho neste momento -para servir à sua Panuba.
Viveu pouco, servindo sua Paraíba, mas Viveu lritf~nsa
mente o amor que ele teve por sua terra. Por isso, eSte sergipano se associa e revere-nci~ra sua memória; nesta tarde, quando V. Ex~ vem ã tribuna para falar das saudades, das virtudes,
da falta que faz ã Paratba o __desaparecimento de Edivaldo
Motta. Era isso o que eu gostaria de acrescentar.

a

O SR. HUMBERTO LUCENA - As palavras de V. Ex•
sensibilizam-me profundamente, nobre Senador Francisco
Rollemberg, pelo testemunho que dá do espírito frãterno que
vivia em Edivaldo Motta e que fazia com que ele se relacionasse de maneira tão fácil com todas as pessoas, sobretudo
com os seus colegas, tando no Senado quanto na Câmara
dos_ Deputados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao concluir, digo que a
cidade de Patos, onde nasceu o Deputado Edivaldo Motta,
compareceu coletivamente ao seu sepultamento. Foi uma das
homenagens póstumas mais enobrecedoras, a-que eu já assistf,~-
a um homem público. À medida que ia passando o cortejo
fúnebie, a- multidão, postada naS ruas ou -lá deOtiO dO ·campo
Santo, o aplaudia, com palmas calorosas, numa última reverência- àquele que foi, acima de tudo, um servidor do povo,
principalmente das suas camadas mais humildes e carentes.
· ·
·
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia)- Quero me associar, em meu nome pessoal e em nome da Presidência desta
Casa, à justa homenagem que o Senador Humberto Lucena
presta ao grande parlamentar, ã grande figura humana que
foi Edivaldo Motta, que tão prematuramente desapareceu.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Lavoisier Maia) -Co,;cedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Fernando Henrique Car·
doso.
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pude apartear o Senador José Richa no momento em que S. Ex!' fazia
a sua exposição a respeito do parlamentarismo, porque eu
estava com o Embaixador do Brasil na China em meu gabi.nete. Acompanhei fragmentariamente o debate, o discurso,
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mas não podia deixar de aproVeitar a oportunidade para, ao
louVar o fato de o Senador José Richa ter voltado a esse
tema com tanta energia e tão apropriadamente, porque- o
momento é agora, o ~Senado está prestes a deliberar sobre
a questão da antecipaçãO-'do plebiscito, leitibr3.r algo mais,
e agradecer ao Senador Richa, porque ele próprio teve essa
·
lembrança em conversa comigo.
- No sistema parlamentarista, nós não teríamos comissão
parlamentar de inquérito. As comissões de inquérito, hoje,
oCupam um tempo enorme do Congres-so, que se transformou,
iridependendentemente de sua vontade~ em quase força de
fiscalização policial. Nós hoje temos uma pauta magra aqui,
no Congresso, mas certamente os jornais estão cheios de notícias das CPI. Nós, o"ntem, não pudemos nem sequer encaininhar as urgências relativas a projetes impo-rtantes da reforma
agrária, dos portos, porque há uma sensação, aqui no Senado,
de que vamos ver as coisaS devagar. Há uma desconfiança
generalizada. Certamente o Senado vai encarar os projetOos
chamados modemizadores com o interesse necessário, e longe
de nós querer, pelo menos a maioria de n6s,--e~o- PSDB."
em particular, obstruir seja a reforma ~grári_a, qUe obviamente
nós não a obstruiremos, seja a modernização ·necessária ads-portos. Nós queremos simplesmente al_gum tempo para examinar a matéria. E esse fempo fica divididO com comissões de
inquérito. No parlamentarismo, isso não ocorre·, porque praticamente o Governo está prestando contas ao Plenário, e já
teria caído, vamos ser francoS; já tería caído- o Governo; há
muito tempo, se O sistema fosse parlãmeD.t<irisfa. POde voltar
depois, se mostrar bom comportamento, mas já teria caído.
Mas, no caso, o nosso presidencialismo deturpado levanos a uma certa paralisia do processo dedsório, o que me
causa medo. Em 1964 houve isso. Wanderley Guilherme dos
Santos, que é um sociólogo, mostrou como o Congresso foi
parando de decidir. Por sorte, o nosso não parõ-o de decidir.
Até pelo contrário, parece que ele sentiu a sua enonne responsabilidade e decidiu até depressa, na Câmara, e o Senado
fará o mesmo, em poucos dias mais. Mas o Governo, realmen~
te, ficou paralisado e resolveu sair dessa paralisia, o que me
preocupa muito, por uma tática extremamente arriscada.
Que Deus nos livre e guarde do tempo do General Médici.
Os projetas de impacto daquela época estavam no contexto
de uma sociedade silenciosa. A nossa é barulhenta. Estivena SBPC, semana pas-sada, e pude ver -de perto o barulho.
Pode se ver de perto o bar_:u)ho quando se sai daqui, do que
chamam '_'Ilha da Fantasia", que é Brasília, e se começa a
ouvír os ecos da campanha eleitoral. O primeiro debate dos
candidatos à Prefeitura de São Paulo _foi qua~e todo ele sobre
o plano nacional. E sobre um tema importante: A ética na
política. Isso vai incendiar o País, no bom sentido, não no
mau sentido. Vai se cobrar cada vez mais um comportamento
de decência dos partidos, dos políticos: Isso vai tomar conta
da campanha eleitoral, dentro em breve.
Mas o Governo não faz projetes de impacto, eu dizia,
como se fazia antes,_ numa sociedade que estava adorm~ida;
a nossa não está adonnecidã.. Há uma certa defasagem, um
certo descompasso entre a estratégia adotada pelo Governo
-e a reação da sociedade.
Vi agora, com extrema preocupação, um-a nOta-do Presidente da República. A minha primeira reação foi dizer: Não
deve ser dele. Mas a letra é dele. Por que -achei que não
deve ser de Sua Excelência? Porque o Presidente da República
é um homem que tem muitas qualidades, entende muita coisa.
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importante. Inclusive me pareceu ter entendido que o seu
ouvir, pela Rádio Globo, a transmissão dos trabalhos da Corelacionamento com o CongressO tinha ·que ser um relacionamissão Parlamentar de Inquérito e, particularmente, a palavra
mento de outra natureza, depois do primeiro ano--·cte tantos -candente do Senador Mário Covas. S. Ex• protestava contra
conflitos com o Congresso. Entendi que, na mudança do Miessa manifestação do Senhor Presidente da República e_exigià
nistério, o Presidente linha percebido a importância dO Conda CPI uma nota de de~agravo, perante a opinião- pública
e, com isso, para preservação-da imagem do Congres~ Naci()gresso e tinha querido mudar o rumo. Alguns dos nossos
antigos companheiros, como o ex-Senador Jorge Bomhausen,
nal, que tem sido tão atingida ao longo do tempo, como sabe
só foram para o Governo, tenho certeza, no pressuposto de
V. Ex~ Pude sentir, nas palavras do Senador Mário CaVai,
que haveria esse bom entendimento. O próprio Senador Jorge
justamente a revolta pela injustiça, e até pela injúria que
Bornhausen disse isso expressamente. E foi para rriudar que
o Senhor Presidente da República cometia contra a CPI, ao
acusá-la de violência contra a S~ Ana Acioli, por ocasião
esse novo Ministério foi composto. Imagino o iflCôinodo que
da audiência que teve que fazer no Instituto do Cora_ç_ã_Q pesentem eles- e até fico aliviado, porque podia eu também
sentir- esse mesmo incómodo, não fosse a nossa decisão de
rante os seus médicos assistentes, os seus advogados e, sobretudo, perante o Presidente e o Relator da .Comissão Parlanão participar do GOVerno. Mas entendo as razões que levaram alguns ao Governo. Seriam as mesinas que noS teriam
mentar de Inquérito. Segundo o Senador Mário Covas, os
levado ao Governo: mudar.
demais membros, inclusive ele próprio, anuíram em deixar
Agora, como é que muda, quando vejo um bilhete do
na sala somente os dois membros m::t_i~ gr~duad()s da ComisPresidente, que me lembrou Jânio Quadros, que usava essas
são, tendo em vista ser o espaço pequeno e para evitar quemesmas técnicas? Só que aquele terminOu renunciando. -Não
houyesse problema que pudessem afetar o estado de saúde
sei se esse; acho que não. Diz assim:
daS~ Ana Acioli. O Senador Mário Covas fez essa intervenção
- na Çomissão Parlamentar de Inquérito, e acredito que a CPI,
"Pedro Liliz:
Estou preocupado com o estado de saúde da Aria,- a esta altura, deva estar divulgaiido nota nesse sentido, porque
é seu dever indeclinável. Ao concluir o meu aparte, quero
sobretudo depois da violência cometida contra ela, ao
dizer a V. Ex•. que acho profundamente deplorável que o
forçarem seu depoimento no inStarite eni que cOnvaSenhor Presidente da República não só emita esse bilhete
lesce de um parto delicado. Pelo relato feito ã mirri,
agravando a CPI, e, portanto, o Congresso Nacional, como,
foi uma desumanidade para com a mãe e a mulher.
sobretudo, tome a iniciativa de interferir ...
Rogo a Deus pela recuperação de suas condições fískas
e emocionais."
. O SR. FERNA-NDO HENRIQUE CARDOSO - AbertaNós todos rogamos.
O Sr._ Hum~rto Lucena_- Abenamerite 1 _do alto das
"Afinal, nem ela nem ninguém, em sua situação,
duas funções, no processo de apuração das denúnçias do seU c
merece esse tratamento."
irmão Pedro Collor de Mello que está sendo conduzido pelo
Ora, a opiilião públiCa vai pensar ·que o Congresso, a
Coilgresso" Nacional por intermédio de uma Comissão ParlaCPI, foi lá para atazanar uma pobre senhora que tinha dado
mentar de Inquérito.
à luz em condições precárias. Não sou. membro da CPI, mas
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Se V.
imagino que o Presidente da CPI é o responsávél._"O_ responEx~ me permite, o Presidente foi o primeiro a achar que a
sável por esse ato de desumanidade é o Deputado_ Benito
S~ Ana Acioli _deveria ser investig_a~a, tanto que, e~mbora
Gama: Mas duvido que S. Ex' tenha feito uina desumanidade.
ela já estivesse afastada por motivo -de gravidez, Suá -ExceAlém do mais, S. Ex• pertence ao PFL.É homem <lo Governo.
lência expediu UIIl:a nota, licenciando-a para que ela ficasse
Não faria isSo por ·razões políticas. E certamente não fari~
mais à vontade no depoimerito. Foi -sua Excelência quem
por razão também de um tratamento normal, correto. A S~
pratícamente induziu a CP! a ouvir a S~ Ana Acioli.
Ana Acioli estava em uma casa retirada, uma casa em São
Paulo, convalescendo, efetivamente, de um parto-delicado,
O Sr. Humberto Lucena - Exatamente. Nobre Senador
pelo que tudo indica. Mas ela voltou ao hospital somente
Fernando Henrique Cardoso, para terminar, essa interferênpara que houvesse maior cuidado com ela. E foi Ouvida por
c~a inoportuna e indébita do Senhor Presidente da República
dois membros da CPI, o Presidente, Deputado Benito Gama,
vem a_o_encontro daquela colocação que fiz recentemente no
e o Relator, Senador Amir Lando. Isso não constitui desumameu último pronuricíamento, na semana passada, a respeito
nidade, me parece.
da CPI, quando lembrei que seria muito bom, prudente.e,
sobretudo, éticos que Sua Excelência tirasse _uma lice.n.ça de
O Sr. Humberto Lucena-Permite-me V. E~ um aparte?
trinta ou sessenta dias, para que os inquéritos ·pudessem se
desenvolver longe de qualquer constrangimento. Veja V. Ex'
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não,
como eu tinha razão: Porque, agora, no momento em que
Senador.
a c'PI continua os s"eus trabalhos, vai ao lncor tomar o depoiO Sr. Humberto Lucena --Estou tão estarrecido quanto
mento da secretária do PreS:idente, que_ é~ hoje, uma_ testemuV. Ex~ com a divulgação de mais esse bilhete do Senhor Presinha-chave em todo esse processo, Sua Excelência interVém
dente da República. Não tratei do assunto porque estava,
no processo dessa maneira, ten_tando constranger os membros
há poucos momentos, na tribuna, fazendo uma homenagem
da Comissão Parlament&r d.c;;.InquéritÇ> e_o_ próprio Congresso
póstuma a um companheiro da Parruba que faleceu prematuNacional. V. EX" tem o meu apoio na sua intervenção,
ramente. Mas acho que V. Ex• trata oportunamente-do assunO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Nobre
to, porque ele tem muito a ver com o funcionamento institu.:.
cional do Congresso Nacional. Ainda há pouco, nobre SenaSenador Humberto Lucena, agradeço o aparte de V. Ex~
De fato, eu não tinha mencionado o aspecto qUe V. Ex~
dor Fernando Henrique Cardoso, quando eu vinha da minha
reSidência para o Senado Federal, tive a oportunidade de
salientou, de que houve uma interferência iridébitif, um cons-

mente.
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trangimento sobre a Comissão. -Naturalmente, a Comissão
vai prosseguir os seus trabalhos sem se preocupar com bilheti~
nhos, mas isso_ tem um efeito emocional. Com isso, na verdade,

o Presidente está tratando de ganhar a opinião pública. Acho
que é legítimo que cada político gaf!he a opinião pública;
mas é-preciso que fãmb~m não deixe de atender aos reclamos
da opinião pública organizada -no caso, que a CPI apute.
O Presidente poderia tú poupado a Sr~ Ana Acíolr deSse
constrangimento; era só ter publicado o modo pelo qual suas
contas s_ão pagas, e ela imediatamente cs.taria liberada. Se
foi- o Cláudio Vieira, está perfcíto. É só mostrar comu ele
pagava e qu·em lhe _dava o dinheiro.

Ouço o Senador José Richa.
O Sr. José Richa- Senador Fernando- Henríque-tãrdO~
so; não tenho nada a acrescentar ao mérito--da questão que

e

V. Ex~ está trazendo, porque já ficou eVídenciádo, fncíUsive
complementado pelo aparte do Senador Humberto Lucena,
que não houve nenhuma violência da CPI; pelo contrário,
apenas duas pessoas, a conselho dos médicos, foram autorizadas a entrar para colher o depoimento dessa senhora. E
pelo próprio Código Penai, como alguns juristas já -estfio ã.qriidizendo há muito tempo, a fé Os-inOribundos podem, em determinadas circusntânciis, pfes-tai'-depoimento, não há nenhum
tipo de problema nisso. V. Ex~ diz muito bem: bastava o
Presidente explicar como eram pàgas stias córitas e ta.lVez
nem precisássemos ouvir a D. Ana Acioli. POr que a -CPI,
embora com apenas dois membros, fez questão de ouvir rapidamente? Porque o Congresso_,_ de um modo_ geral, e a CPI,
de um modo especial, quer terminar isso o quanto antes,
porque há_um clamor nacional para que esta questão não
continue se arrastando por mufto tempo. Na verdade - e
V._ Ex\ no início do seu discurso, ressaltou t:nuit9 bem o Congresso está paralisado praticamente, o País está paralisado, não há investimCntos;-tOdos estão aguardarido os rf:Sul-tados dessa CPI. Ela tem que continuar. agir muito rapidamente e concluir os seus trabalhos.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO'- PrinCipalmente na parte européia.
- -

O Sr. José Richa - Enviar para a Justiça. Não vejo
mal nenhum nisso. V. Ex~ acentuou muito bem que os dois
Parlamentares que foram colher o depoimento de D. Ana
Acioli são duas figl!ras educadíssünas -:- quem está acostu- -mado, como nós -~q_':_l_h___~_~m o tratp pessoal_ ~91T! __e_las __sA!?~-
diss_o. O Deputado Benito Gama. além do trato pessoal extremamente simpático, tranqüilo, calmo, e~ucado, é membro
do Partido que dá sustentação política ao _Governb_. -Então,
jamais-seria sua íótên·çao li-lá-Colher, num ínOiüefltO ém-Ocional, o depoimento de alguém que está convalescendo de um
problema delicado de saúde. E o Senador Amir Lando também: todos nós que convivemos com ele diariamenté sábem6S
como é delicado no trato pessoal. Então, não há nenhum
mal nisso. Agora, o Presidente _poderia ter aliviad.C?_ sua secretária, se explicasse adequadamente a origem dos recursos c9p1
que o Sr. Cláudio Vieira disse que municiava a conta de D.
Ana Acioli para pag:~t as contas pessoais do Presidente. Bastava isso. Mas a questão não está aí, Senador. Precisamos entender de uma vez por todas- e aqui não fala o fanático parl~
mentarista- que, no presidencialismo, é assim inesmO: tOda
crise política acaba se transformando em crise institucional.
Por quê'? Porque a essência do presidencialismo é o conflito
entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, enquanto que
a essência- do sistema parlamentarista é exatamente o contrá-
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Ijo.; ~a solid~rieda-de entre o Executivo .e o Legislativo, porque
a sorte de um depende do êxito e da eficácia do outro. As
crises acabam se transformando de crises políticas ell_l cris~
institucionais exatamen~e por isso: porque vão se exacerbando
os conflitos e,__ numa hora de crise então, exacerba-se muito
mais o conflito. O Senador MáriO Covas tem razão quando
fez referência a isso nõ ·seU diScurso" ·ou- n"uni ·aparte a um
discurso .. _O Presidente Collor nunca teve uma bala só; Sua
Excelência tem muitas, sendo que a última sempre foi reserv~da ao Congresso. Temos que ter consciência -disso, porque
não é a primeira vez. A história está-se repetindo. Todos
os presidentes da República qtie se sentiram acuados dirigiram
a última bala ao Congresso. Exatame:nte porque_ aí_Sua Excelência tem condições de se sair bem; porque só o Congresso
Nacional, corno um Poder do me~mo ní~el_4o. que Sua EX.ce.lência chefia, tem condições de apurar devidamente a questão.
A crise política que se instaurou a partir das apurações
de denúncias contra membros do Governo acaba-se transformando em crise instituciOnal por isso. Na medida em que
o Congresso avança e quanto_ mais acuado o Poder Executivo
se sente, mais o Pr6sident"e irá se voltai- ao Poder Legislativo,
pois _o temperamento enfrentado r, polêmico; de confrontO
do Presidente Collor faz parte do seu estilo~~ão resta ameno r
dúvida de que, daqui para frente, o- conflito será pior, razão
pela qual entendo que essa CPI deva encerrar rapidamente
os seus trabalhos. Todos devemos ter consciência, asSim como"
a opinião pública, de que devemos prestigiá-la.
V. EX'l tem razão ao dizer que se o parlamentarismo
fosse o sistema de governo em vigor, não teríamos CPI. Já
imaginaram quanto tempo estaríamos garihando discutindo
os reais e convenientes problemas do Brasil se tivéssemos,
todo esse tempo, dedicado às comissões de inquérito, cOnCentrados na discussão e na solução dos problemas nacionais?
Um exemplo disto é o reãjuste fiScaL Há_ uffia _córis:ciêÍlcia
nacional da sua necessidade. O ExecutivO f3la nisso há dOis
aos· e, até hoje, não chegou o projeto. Se o tempo do Congresso não fosse desperdiçado nas CPI, também_estaria aqui
discUtindo -e talvez, antecipando-se ao Executivo, propondo
uin projeto de reajuste fiscal. Queira V .. Ex-1' desculpar a minha
insistê.ncia-,-mas até para a crise que-está aí á. sOlução é parlamentarismo no Brasil.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ~ Estou
desconfiado de que o Presidente Colior tem uma aliança secreta com_ o Senador José Richa, diante dos inúmeros exemplos
favoráveis ao parlamentarismo. Realmente, o Senador Jos_é
Richa conseque tirar leite de ped~a. Essa nota foi feita para
ai~.Qa,r o parlamentarismo.
Brincadeira à parte, V. Ex~ tem razão. Nas condições
atuais, o único sistema presidencialista que tem funcionado
rela_tivamente a contento é Q americano, que, como os tratadistas chamam, é congressual. Não é propriamente um sistema
presidencialista clássico, é congressuaf. Fora disso, ã tendência
ao choque é inerente ao sistema. No desespero, efetivamCnte
é mais fácil que os presidentes reservem o último tiro para
o Congresso do que a si próprios. Só os que têm um alto
sentido da história, como Getúlio Yargas, terminaram por
utilizar a bala no coraçãb dele próprio. Em geral, fazem um
"fujimorismo" qualquer.
_
No Brasil, não há risco do "fujimorismo" porque não
existem as outras condições necessárias para isso. Embora
veja com preocupação esses apelos diretos do Presidente à
massa, esta está calejada. Com a situação econôtnica atual,
dificilmente a massa presta atencão -não digo nem ao presi-
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dente- a qualquer líder político. A massa está mais preocupada com a sua sobrevivência" e vendo, com muita tristeza,
que, ao ittvés de_ tomarmos as decisões necéS_Sái.-iáS_ammora-t'seus sofrimentos, estamos tendo que tomar deCisõeS ~neCeS'~-
sárias a restabelecer a IDOI-al públiCa:_
O Sr. Nelson Wedekin- Pei'iniü!-me
Ex~ Um aParte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Com prazer, ouço V. Ex~

V. Ex\ que levanta essas questões, com os respectivos apartes,
e o faz, creio, em nome das nossas Casas, do Congresso Naciow
nal. das nossas instituiçõés.
. CO sR.: FERNANDO HENRIQUE CAlmOSO ~ Sen~dor_.
Nelso~ Wede_kí_O., agradeço a V. EX" os esclan!cinlefiiO~i preSfaw
dos e o apoio que dá ao meu protesto.
Queria aproveitar o ensejo do que diz V. Ex~ para recorw
dar que, até hoje, nenhum líder partidário, nenhum presidente
de partido, mas l)enhum t_n~smo~ foi à tribuna do Senado
O Sr. Nelson Wedekin- Hoje participei da reuniãO da
ou da Câmara para pedir outra coisa a não ser isenÇão. Nada,
Comissão" Parlamentar de_ Inquérlio -e-apenaS'qlle'tó córtfirmar,
ninguém. Houve, sim, declarações sobre renúncia, sobr~ im·
como testemunha, as informações_ que foram acJUí passadas
peachment, mas não nossa, não dos que conduzem os partidos.pelo Senador Humberto Lucena. A -Sr'" Ana Acíoli não for - Isso é extraordinária. Quando vejo certas comparações, como
ouvida no âmbito da ComisSão Parlamentar de In4.uéritó; · o fainoSo sindiCatO do _gólpe, é patéticO.
portanto, não no Congresso-Nacional, porque-todoS respeitamEm 1964, a sitUa.Çã<reta outra, havia uma tremenda cisão
a sua condição de pacie:ilte e convalescente. Nem sequer foi
no País~ luta de classes, movimento social, luta política, alter~
ouvida na casa onde s_e encontra, mas no Instituto do Coração,
natiVas políticas prestes a ocuparem o poder-, diretrizes novas
para que não houvesse _il!!nhUffi~riScO _:d~ -~t!f-aj~{áY'~f!l-~ilfõ
para o País, combate de idéias; agor~. nã.o. há nada dis~o.
possível de sua saúde. Antes II(esmo de se~ ouvi~a, o_~ mernw
Quando se vai discutir aqui um projeto modernizãdor,
bras da comissão -·o Presidente Beni~o Gama_, o Relator
o conjunto das forças políticas apóia. Esse projeto dos portos
Amir Lando e mais sels DePUtac;J.Os e senadores __::;:"oonsulveio da Câmara Com o" apOio do conjunto das forças políticas.
taram os seus ll}édicos -_.um c~rdiologista e -uni hematologista
Votaram todos, com exceção do PT e PDT por algurr:! detalhe.
-que disseram, com_toda a cla!eza,~ que ela poaerià perfeitaA alguns outros, com o da isonomia, e "reforma Agraria o
mente depor sem nenhum risco_ para a sua saúde. Mais do
apoio é global. global. Então, não existe isso e ninguém está
que isso, o depoimento, depios da decisão de que apenas
utilizando politicamente o episódio para tirar vantagem. Ao
o Presidente e o Relator a _ouviriam, foi aSSistiâo por dois
con.t_rário, o que o País pede é um outro tipo de comportaadvogados de D. Ana Acio!i e também pelos dois médicos.
meiitO, é o cOmportamento de que não se faça isso. O que
Durante todo o tempo, a saúde, a PresSão. enfim, os outros
ó'PáíS pede é clareza.
dados da condição de s3:QQe çla p_. ~a Acioli foram__~~vida
_ Ontem, assisti a uma parte do depoirriento dO motoriSta
mente controladqs._ Nª-_o _houve, portanto, -nenhuma violência.
daS~ Ana AcíoH,"S-r. Efibertó França, no Programa Jô Soares,
Não houve nenhum ato de desumanidade. Aó cOntrário~ no
e fiquei pi"ófundam-ente im-pressioriado cOm a simplicidade,
mínimo, uttf dos médicos afirmou que; para a condição -de
a firmeza e a tranqüilidade dele. Não houve demago_gi~ algusaúde dela, aquilo se constituiria num alívio, num- escoadouro
ma. Aquilo é que sensibiliza. Hoje sensibiliza quem é ôireto,
capaz até_mesmo de melhorar a sua saúde.
e-_o .-COngresso está sentido isso e ,não está transformando
-esse' eplsódio num episódio de exploração política.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -No caso
O Sr. Hugo Napoleão- Permite~me V. Ex~ um aparte?
então, o Presidente é o algoz, porque não deseja que ela
tenha esse alívio.
--O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ouço

v:

0 Sr. Nelson Wedekin - Não tenho dúvida nenhuma
sobre isso, S~riador. Oostariatambéni de colocar qtÍe hoje
já conh_ecemos o cpnteúdo do ,Ç.epoimenfO de D. Aria Ac:ioli,
segundo que não há nenhum cOmprometimento maior do go~
vemo. Portanto, o Presidente da República está fazendo uma
espécie de tempestade em copo d"água, o que vai colocar
a Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de e labor~~.
com.Q deve fa~er, uma nota para esclarecer a população, para
não ficar a CPI, o próprio Congresso e--nós todos, de algum
modo, na condição de pessoas desumanas, de p_essoas que
cometem violência contra pessoas--doentes. De tudo isso, o
grave é realmente o bilhete do Presidente da República. Pêlo
menos de sexta-feira patã.-cá, Sua Excelência demonstra sinais
inquietãntes da sua própria inquietaçãO'. Uma, quando classiw
fica 6 sindicato do golpe - ou sei lá quem - com_o _uma
espécie de pocilga, expressão que Sua Excelência próprio
usou. Num segundo momento, no doming~, nos seus gestos
mais ou menos típicos, diz: 4 'Dáwlhe Collorl". Comportaritento
esse um tanto, a nieu juízo, desequilibrado. Quer dizer, o
Presidente da República deveria-eStar, sem dúVida nenhuma,
ouvindo esse clamor da Nação a que se referiu o Senador
José Richa, que quer a verdade, a justiça; a punição dos
culpados e responsáveis. Nação essa que, na sua· grande maioria, não faz nenhum prejulgamento, mas que quer que os
fatos sejam ·definitivamente- apurados. Por isso, cumprimento

V. EJé' corri prazer.

O Sr. Hugo Napoleão- Eminente Líder Fernando Henrique Cardoso, V. E~ me permitirá contar uma pequena histów
ria, simples história, muito narrada no Nordeste. Um ijlho _
foi estudar numa cidade distante dos pais e, em precisando
de recursos, passou um telegrama, pedindowos .. O pai, irritado
e agressivo, virou-se para a mãe e disse: "Olha que absurdo)
Papai, mande-me dinheiro! Ele precisa me respeitar! Ele não
manda em mim!" A mãe, pegou o telegrama e disse: "Eu
vou ler, talvez você não_ tenha lido bem, Ele diz assim -:afirma ela, com a voz suave e meiga: Papai, mande~me dinheiro·.
Então, V. Ex• há de me permitir' que eu tenha uma leitu.ra
ótica do_ documento d_o ~residente um pouco diferente das
já expendidas pelos meus nobres e estímados Pares. A.cho
apenas que Sua Excelência demonstrou um sentimento_ de
afeto que tem pela sua seçre~ária, de amizade, e _que Sua_
Excelência tem, como qualquer cidadão~ o direito de expressar
aquilo que pensa. Sua Excelência formulou apenas uma questão, julgando da inoportunidade da tomada do depoimento.
Mais nada! Só isso_!
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Senador
Hugo Napoleão, V. Ex~ deve conhecer até melhor do que
eu·da _generosidade do coração do Presidente. ~V. Ex~ leu
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o _bilhete com o olhar de mãe. Eu não vou ler com o olhar
de pai. (Riso.)
Mas, de qualquer forma, acho que num ponto o Presidente, apesar da generosidade e_ do_ af~to que possa e deva
demonstrar pela sua secretária, há um ponto que foi mencionado pelo Senador Lucena, e que vai além disso. É que o
Presidente da República critiCa a CPI e interfere na süa ação.
Sua "Excelência podia até lamentar tudo isso com o coração
grande, mas não podia, como Chefe de Estado, externar uma
opiniãO crítica sobre outro POder que está-investigando a sua
secretária, e o eStã fazendo a partir de um gesto do próprio
Presidente, que disse que queria tudo irivestigado at~ o_ fim
e - repito - colocou a secretária em disponibilidade, ela
foi afastada pela Secretaria-Geral do Palácio para ser invesfi:.gada, ela, naquele momento, estava grávida.
De modo que não há nada a estranhar. O -Sentimento
de afeto, acho respeitável. Aí, acho que a sua leitura nordestina é brasileira. Nós todos sentimos esse mesmo s-entimento
de afeto. E acho até que o Presidente devia ter sído mais
afetuoso com a secretária. Repito: -já devia ter dado as informações necessárias sobre quem paga as contas de Sua Excelência, para tirá-la da discussão.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. EX' um aparte?
OSR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Pois não,
·
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy -Senador Fernando Henrique
Cardoso, também quero cumpririlentá-lÕ por estar avalial:tdo
criticamente o_ bilhete do Presidente da República em que,
de maneira tão agressiva, ataca o procedimento isento da·
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que ontem, com
muita responsabilidade, pelo relato feito hoje pelo Presidente
Benito Gama, pelo Relator Amir Lando e pelos componentes,
especialmente daqueles que lá estiveram- e me refiro;- inclusive, ao que cHsse o Senador Mário Covas, há pouco, ao referir-se às palavras do Senador Odacir Soares, que cõfocou,
com muita clareza, o cuidado que os membroS da CPI,-que
lá estiveram ontem, tiveram para com a saúde da Sr" Ana
Acioli - tiveram o CUidado de perguntar aos médicos se ela
estava em condições de dar o seu depoimento. Ouviram dos
médicos responsáveis que seria- até melhor qUe ela o fiZesse,
até para que a sua angústia, a sua ansfedade diminuíss_em.
A preocupação que havia assoberbado a S~ Ana Acioli era
justamente o fato de ela estar por depor, uma vez que estava sendo chamada. O PreSidente da República, este, siin- conforme salientou o Senador Antônio Mariz- pediu, logo após
o parto, há quinze dias, que ela assinasse uma declaração
-que até está por ser esclã.recida se ela assinou aquela declaração ainda com o papel em branco ou se com tudo já forlnulado, até com seu nome datilografado - e isso tudo deve
ser esclarecido. Acredito até que tenha sido esta uma _das
questões que o Senador Amir Lando, Relator, fez. O Presidente da República não pode estar em ataques contra a-CPI,
porque, desta maneira, Sua Excelência acaba contradizendo
a sua própria atitude de possibilitar, de viabilizar a CPI em
tudo aquilo que se faz necessário para a apuração isenta.
Hoje, a Folha de S. Paulo dá a informação de que o Vire-:.Presidente, Itamar Franco, promete dar todo o apoio à ComíS.sáo
Parlamentar Mista de Inquérito._ Vai ã.judar as iri.Vestiga"ções,
na sua próxima interinidade, a partir de terça-feira próxima,
quando está prevista a ida do Presidente Collor à Espanha.
Na verdade, não há senão que cumprir o dever parlamentar,
seia o Presidente Fernando Collor, seja Õ -Vic6wPresidente
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Itamar Franco, há que cumprir a sua obrigação constitucional
de facilitar o trabalho da CPI, sem qualquer óbice. E a crítica
do Presidente da República à CPf constitui u:i:na maneira de tentar intimidar, limitar o trabalho que a comissão precisa
realizar. Não estamos sabendo, até o presente instante, se
conseguiremos ouvir, depois de amanhã, os Srs. Ironildes Teixeirà e Guy de Long-Chãmps que, pelo jeito, cist3o colocando
dificuldades e ainda não confirmaram a sua presença, embora
convocados para depor na CPI. Então, tipicamente, mais uma
dificuldade que se coloca no ~aminho da CPL Mas é nec~Ssário
pensar-se o seguinte: na medida em que as pessoas que estão
sen~o objetos de_apu_ração da c_p!, por suas responsabilidades,
cometeram ilícitos pena"is, crimes,_nós, membros da CPI, ternos que-levar em cOnta essas difículdades, porque as Pesso8.s
não_ virão aqui para dizer:- eu roubei, eu matei, fiz isso ou_
aquilo. O Juiz Giovanni Falconi, que aCabou sendo morto
pela máfia por prender mais de 300 membros dessã organização, obviamente não conseg':_]iu qu~ ele_s _chegassem perante
a justiça e dissessem tudo o que tinham feito. Foi a partir
de -um trabalho· longo, paciente, de coleta de informações
que se chegou a evidêncías cornprobatórias. Nós, membros
do Congresso Nacional e- óa CP!_ PC, _temos que levar em
conta que há barreiras, que_ elas estarão existíndo, no sentido
de tentar dificultar nosso trabalho, e que, mesmo aSsim, iere:mos que realizá-lo com responsabilidade e isenção. Meus cum·
-primentos a V. Ex~
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO __: Agradeço a V. Ex~ Creio que a expreSsão final dO seu aparte
é a expressão de todos nós. Os trabalhos têm que prosseguir
com toda a persistência, tranqüilidade e firmeza necessárias,
a despeito dessas tentativas de se criar um clima negativo_.
O Sr. Mário Covas- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ouço
o aparte do nobre Senador Mário Covas.
O Sr. Máíio Covas - TomO a liberdade de invadir o
seu discurso ...
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- V. EX'
sabe que aqui o terrfmo e aberto,- todos invadem tudo e eu
também.
O Sr. Mário Covas- Sou protagonista desse episódio.
Há algumas coisas que nem todos e a opiriião pública, 1T!uit_9_ _
menos, sabem. A D~ Ana não está no hospital, ela está em
uma casa, numa casa em Alphaville: uma casa de pessoas_
am~gas que a acolheram lá, e está S"en9-o bem tratada. Não
está no hospital. A situação dela não demanda hospital, nesse
momento~ Todavia, quando a CP! pretendeu ouvi-la, comunicouwse com os dois médicos que a tratam. E os médicos sugeriram que a audiência fosse feita ontem, _e_xªtamente porque
ontem ela iria ser chamada ao Incor, e_ este seria o lo_cal
ideal para ela prestar esse depoimento com assistência médica,
inclusive. De forma que, a escolha da data, a escolha do
local, a assistência de natureza médica não foi iniciativa da
CPI. O laudo apresentado pelos médicos foi submetido, aqui,
aos médicos do Senado Federal, que _concordaram com amesma coisa. A CPI :....__e isSO foi voút.do na CPL E, quando
fof_yotcido, não houve voz discordante. O Presidente houve
por bem designar apenas oito membros da CPI para ir a São:Paulo. Tanto quanto possível, um de cada paitido diferente.
Eles tiveram, creio eu, bancadas equilibradas: quatro Deputados e .quatro Senadores. Pois bem, ao chegarmos lá, nós
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nos reunimos primeiramente -com os médicos~ que nos disseram as eventuais dificuldades que ela poderia ter durante
o depoimento. Uma delas seria a alternância da pressão, a
outra seria eventualmente instantes de choro, de nervosismos
em face das circunstânciaS, Irtas "qrie -eles permaneceriam durante todo o tempo ao lado dela, controlando isso, e que,
portanto, a qualquer momento que houvesse algum tipo de
agravamento, eles imediatamente pediriam para suspender.
Isso foi feitO- airida antes de nós nos encontrarmos _com a
D. Ana. Um ou dois membros. da comissão insistiram com
os-médicos sobre a inconveniência de ela fazer o depoimento,
e os métlico_s_ chegaram ao ponto de dizer: "Não, o melhor
dia de fazer é hoje. Ela está com. problema de úlcera nervosa,
e essa expectativa de depor é um fato que contrihui negativamente. Portanto-, quanto antes ela fizer issó, melhor. É até
melhor que ela faça seguidamente, com a comissao- e Córtt
a Polícia Federal"- onde, eu creio, ela deve estar depondo
hoje, e lembro que a Polícia Federal é um órgão sob o comando
do Presidente da República. A CPI não é, mas a Polícia Federal o é. Pciis bem, em seguida, subimos todos e fomos ao
quarto onde ela estava. Foi o prinidi"o iilS:tànte em que nós
nos encontramos com ela. Havia em sua companhia dois advogados, os dois médicos, uma aCompanhante. Fui eu-_até que,
quando chegamos, naqude contato inicfal de urri --certo constrangimento, evidentemente, tomei ·a iriiciátiYa de fazer acho que abusando ·da_ida_de - o que me pan!ceU um geStO
carinhoso: perguntei a- ela como é que ia o filhinho. Ela me
disse que ia bem. Em seguida, eu disse: mas o pessoal lá
de perto está reclamando que ele chora muito ·alto etc. Ela
respondeu e, em seguida, chorou. Nós nos retinlrilos da sara
espontaneamente. Nem os advogados, nem os médicos nos
pediram, e nem ela. A úriica coisa que ela fez, perguntada
pelo Presidente da comissão se preferia não -TãZer o depOimento com a impre-nsa presente, foi dizer que preferia não
fazer. Nós fomos a outra sala e decidimos, sem interferência
de ninguém~ que apenas o Presidente e 6 Relator iriam-. Nós
seis ficaríamos de fora, para não criar·· um ambiente onde
parecesse que a opressão físiCa "estivesSe ·presente- efu âetrimento dela. Todo o depoimento foi feito apenas perante o
PreSidente da comissão, o Relator, os dois advogados dela,
os dois médicos que a a·companharam permanentemente_ e
os técnicos para a gravação, além da serihora-que-lhe faz
companhia. Todo o tempo foi assim. E parece que deu certo,
porque durante o depoimento ela não voltou sequer a chorar.
A gravação do depoimento vai ser reproduzida agora na comissão. De forma que, ao fiilaJ do depoimento, como a imprensa
estava muito ávida de notícias lá embaixo, o Presidente e
o Relator foram rápidos ao dar a notícia. Eu me lembro até
que quando um veio me entrevistar, eu disse: "Olha, eu vou
para casa assistir o jOrnal da televisão", porque o Presidente
e o Relator nem tiveram.-temiJCl de falar conosco, eles foram
direto à imprensa. Dessa maneira Se processou a_ coisa. E
eu fico profuridamente ·admirado quando vejo o Presidente
dizer que "pelo relato feito a mim-..... Alguém lhe fez umrelato. Quem teria sido? Os dois advogados? Nãu, os advo-·
gados são dela e não do Presidente. Os dois médicos? Não~
os médicos estavam tratando dela. O Presidente da cOmissão?
Era até _natural, mas o Presidente da comissão~ ao chegar
aqui, fez um relato completamente diferente desse. _O Relator? Mas S. Ex~ também fez um relato diferente desse. Portanto, quem teria relatad.o ao Presidente ess~ _fato? Nenhuma
das pessoas que estavam lá diziam a mesma G,Oisa. E aí o
Presidente da República comete_essa heresia: julga o cOmpor-
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tamento ético-moral dos membros da comissão, acusanQg-nos
de selvagens~ de pessoas que_ desrespeitam o estado emocional
de uma pessoa e que não são capazes de atentar para o que
elas estão sofrendo. Dizem-nos: "Sobretudo, estou preocupado com o estado de saúde da Ana". Espero que essa preocupação não tenha começado com esse bilhete. Nem sei se o
Presidente visítoU a- sua secretária_antes; mas, de qualquer
maneira, a partir deste instante, de repente isso lhe chamou
a atenção e o fez lembrar-se do fato, mas continua.
"Sobretudo, depois da violência cometida contra
ela, ao forçarem seu depoimento no instante em que
convalesce de um parto delicado.
Pelo relato feito a mim, foi uma desumanidade
para com a mãe e a mulher!
Rogo- a Deus pela recuperação de suas condições.
físicas e emocionais. Afinal, nem ela, nem ninguém
em sua situação, merece eSse tratamento".
Este bilhete é datado do dia 15 de julho, hoje-, referindO-se, -põrt3.ilt0, aos acontecimffritõS. de ontem. A Çomi1)são
agiu com inteireza. Aliás, não há razão para ser diferente.
A ·comissão tem- uma Direção e uma Relataria que se têm
comporia-do cOm muita grãndeza e com muita dignidade, e
todos nós, afinal, somos pessoas humanas. temos filhas, temos
irmãs. Nenhunl de nós teria interesse em "cometer violência"
nenhuma. Mas entendo isso, entendo ·que agora se venha
com essa conversã para que, no in-stante em- que sejamos
obrigados a explicar isso aqui, se coloque na defesa. No instante em que sejamos obrigados a analisar esse fato, deixemos.
de analisar os fatos fundamentais, que são aqueles que efetivamente estão ocorrendo. Es-sa técllica, o Presidente inaugurou
qUando apareceu na televisão, quando passou para o ataque
e, portantO, deu sinal de como as coisas se produziriam daí
para frente. l'vfenos em meu nome, Sr. Senador, mas em nome
das pessoas que estão n!l Comis_são, daqueles que foram a
São P.aulo, devo dizer que não houve um deslize de natureza
ética, lima violência de natureza humana. É inimagiil.áVel que
se fosse capaz de proceder dessa forma. E, por outro lado,
repilo de forma mais veemente a afirmativa- feita pelo -Presi--dente da República. Sua Excelência não tem direito de julgar
o comportamento dessa Comissão; mas, se nos julga, dá-nos
o direito de julgá-lo. Se a Dona Ana padece hoje de um
grande problema é porque ela tem uma conta e tem que
dar conta de como aquela conta se enchia. E isso é me_nos_
culpa dela - aliás, nenhuma culpa dela - do que culpa do
Presidente da República.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Senador_
Mário Covas, os esclarecimentos de V._ Ex• se junta-m a outros
esclarecimentos que procuramos prestar aqui, tanto eu quanto
outros S~nadores que me apartearam.
E, com relação ao compo-rtamento da CPI, acho que
não há uma voz neste Senado que discrepe. A CPI agiu com
a maior CoiTeção e isenção. Pode haver discrepânCia quanto
ao julgamento do significado __desse bilhete. Acredito que a
maioria vê claramente o que esse bilhete sigriifica. Sígnifica
o que disse o Senador Mário COV-aS~ signifiCa- uma tentativa
de passar para o ataque, para evitar que se discuta a questão
central, que é a defesa.
Eu disse aqui- a maiofparle-dos Srs. Senadores chegou
depois - qu~ era muito simples a defesa da Sr~ Ana Acioli:
era só o Presidente da República mostrar ao País os documentos que confiÍmam o que disse na televisão: "Quem paga
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as írütlhas contas é o Sr. Cláudio Vieira". Pronto, o assUnto
se ~rlCe"rraria e a Dona Ana Acioli ficaría· na p·az do deusés.
O .Sr~ Senador Divaldo Suruagy - Permite-me V. Ex~
uma aparte, nobre Senador Fernando He~rique _Cardoso_?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ouço
V Ex\ com muito prazer, nobre Senador Divaldo Suruagy.
O. Sr. Divaldo Snruagy - Senador Fernando Henrique
Cardoso, V. Ex~ colocou, nesses últimos argumentos que ofereceu à Casa, a situação com a maior precisão possível. Se
alguém envolveu, se alguém está sendo rude, se alguém está
sendo impiedoso com a D~ Ana AcioJi --qUe chamamos
em Alagoas de Aninha -esse alguém é o Presídente Fernando
Collor, porque Sua Excelência foi qUem incluiu o nome dela
nesse rol de acusações. Foi o Presidente quem permitiu, qüem
autoiizou que ela manobrasse suas contas durante quase dois
anos, sem citãr as fontes de fiJianciamefito dessa cónta. Se_
o Presidente tivesse apresentado seus extratos de conta, os
seus depósitos e as suas _retiradas, teria evitado tudo isso.
A D~ Ana Acíoli é realmente mais uma vítima _do Presidente
Fernando Co_llor- aliás, como todo o povo brasileiro é um_a
grande vítima do Governo Collor- porque se ela tem algum
pecado, foi ter prestado durante dezesseis anos_ serviços com
lealdade, carinho e dcdicaçãQ ap Pr_esident~ F_~_r:na11clo Collo_r.
Ela não tem a_ menor participação; nenhuma culpa nesses
fatos, a não ser ter obedecido às .ordens,do Presidente, porque
é inconcebível para qualquer pessoa de bom senso que uma
secretária manobre, durante u_m ano, mais de 5Q_Q mil dó_lares,
pagando todas_ as contas de_ gran~e porte e de _m_e_nor porte
do Presidente da República, e o Presidente desconheça esse
fato. Como quer também desconhecer o fato de que foi feita
uma reforma num apartail!.ento de propriedade dele, em Maceió, no Edifício Miguel Angelo, ap. 1102, onde colocaram
vidros à prova de bala, onde colocaram urna porta de aço
blindada, igual à porta de cofre de banco, e ele também não
sabe de nada, não sabe quem fez essa reforma. Fizeram, também, uma reforma na C_as_a da Dinda, com jardins suspensos,
gastaram uma fábula e o Presidente tambéQJ._ não sabe de
nada. O Presidente tambl!m não sabe quem -pagou aquele
avião, o Falcon, que o levou através de dois confin.entes para
passar dois dias nas Ilba~ Seychelles .. N~9 sei se V. _Ex~ sabe
o por quê da saída súbita do Presidente das IIJ:la§ Seyc_hel_les,
porque ele não gostou d~lªs. Estavam lá três a~tistas de Hollywood. Então, o governante do Brasil ficou nuin plano secundário. Isso incomodou a v_aidade do Presidente. Ele saiu da_s
Ilhas Seychelles e foi para o Cairo, onde estava o Embaixad<?"I:
Marcos Coimbra. Tudo isso é um rf;trato f~~! çl.o perfil de
Sua Excelência o Presidente Ç._a República. Se_ existe mais
uma vítima nesse entrevera todo, es~a vítima se_ chaina Ana _
Acioli, ou Aninha, como carinhosamente é conhecida lá em
Maceió.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Muito
obrigado, S_enador DivalOQ Suruagy, pelos -Seus esclãrecimentos. Eu fiqtiei pieocup-aâo quando V. Ex~ comentava o desconhecimento do Presidente sobre fatos coinezinhos de sua vfda.
Espero que Sua Excelênçia saiba da vida' do PaíS cqm maior
precisão do que sabe sobre sua própria vida e que se preocupe
menos com as nossas e mais. com a d:9. P.aís; _qu~ é o que
é realmente necessário.
Eu qu_eria aqui falar como Líder por 5 ou lÜ minUtos.
Perde-me V. Ex\ Sr. Presidente, mas temos, aqui no Senado
esse estilo, que é o da_ tertúlia.
O Sr. Amir Lando- Permite-me V. Ex• um aparte?
v
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Concedo
o aparte a V. Ex~ com muítá honra; senador Amir Lando.
O Sr. Ami_r Lando--:- Nob~C: Senador Fernando Jienri~ue
Cardoso, eu~ na condiçãode R~la~or, que nunca tive vocação_
para ser um TOrqueffiadã, i-e.nho conduzido os meus ii:tterroga- tõrios da for~a rnaisciyiliiada possível, branda até, porque
entendo que a yerdade deve surgir naturalmente e qUe o 1õtefrogador pode armar os dilemas mais apertados, mas é impossível obter-se resposta que se deseja; o dono da resposta sempre é o depoente. Tenho agido dentro_ desse princípio. E
mais. devo fazer aqui esse esclarecimento ao Se!lê),d9 da Repúblic"a, ontem, ao ouvir a Sr Ana A_cioli~ até despi esse depoimeritó ·da formalismo n_atural, porque a forma, o rito sempre
foi" a· fortaleZa da autoridade, até a {ortaleza. __do poder. O
poder despido do rito às vezes se confunde, é evidente, com
o hoJ:l?.em coi_llum; a autoridade que se esconde no horn~m
Comum nem sempre é recoÍlhecida sem o_ ritO. Ent&.o_, é fq.ndamental o rito;_ a forma rígida é fundamental_ no processo.
Mas devo dizei que, propositadamente, tentei conduzir esse
depoimento da forma mais coloquial possível, até fazendo-o
decair de sua importância e -por que não- até da qualidade
que aeveria n~cess_ariarnente a: fingir. A Jniriha conduta foi
lhaÍJ.a, fo1 uma conduta ·até cândida, E da parte da depoente
senti tranqüilidade_, serenidade, e até posso dizer que no depoime_nto -não somos mestres em psicologia -senti rima des~
contração continuada e__c_rescente da _depoente, e ela, com
certeza, ao final da inquirição, estava menos tensa do que
quando se iniciou. Então, posso dar esse testemunho ao Sena~,
do,_ pa~a que fique gravado nos Anais, que o depoimento,
claro, aconteceu em condições f!Xcepcionais, dentro d_e uma
mi.se-en-scene, até porque havia uma certa armação teatral
nisso tudo é preciso que se diga isso também, não vamos
aqui esconder os fatos, esconder o sol com a peneira como
se diz- mas, na verdade, se eu jamais cometeria urna violência, nobre Senã.dor; eU que sempre defendi os companheiros
que na época difícil do regime autoritário sofreram preSsões,
que fQ~~m tg~turados nas inquirições; jamais me passaria pela
cabeç-a cometer uma violência COI1tra quem quer que seja,
e, principalmente, contra uma pessoa que tinha, realmente,
o _esta,do. de saúde alteraóo,. Al~eraçlo; não era tão g~eve.
_A._f_orpissão se acautelou de todas as providências, _dos parecere_s, n~c;d!t:os para proceder a essa tarefa. Jamais iríamos fazer
algo que ferisSe ou que configurasse üma violência. E devQ
diz.er __ J;ll~is, para terminar. Chegou um momento em que eu
ente_p.dÍ,_ inCll!~fve, e coloquei em discussão, a possibilidade
d~ não -~e ouvir Ana Acioli. Por quê? Porque eu tinha uma
pie9cupação: que tomassem o depõfffiento todos os MeQlbros
ali_presentes, e não apenas o Relator, exatarnente para não
diminuir a importância e a qualidade do depoimento. Era
essa a minha convicção, esse foi o pensamento que manifestei
naquela hora. Mas em função da ponderação dos demais roemPras da Comissão e também da ponderação dos médicos assenti .em promov .::.sse depoimento apenas com a presença do
Sr.. Pre§idente, da minhapessoa, dos advogados, médicos,
etc ..Era isso que eu tinha a esclarecer ao Sena,do da República.
Muito obrigado) Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Senador
Amir Lando, na ausência de V. Ex~ já houve queM tiVessetraçado o seu perfil, que coincide totalmente com o que diz
V.-Ex~ agora. V. Ex~ é uma pessoa lhana, cortês, de trato
absolutamente civilizado, que jãmais pratiCaria urna violência
com quem quer que fosse, e muitõ menos, no caso; com
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a pessoa que estava sendo inquirida por V. Ex\ em estado
de saúde precário ou, pelo menos, com alguns problemas
de saúde. V. Ex~ fez o depoimento que fez para que houvesse
registro nos Anais do Senado, mas saiba V. Ex• que de parte
dos s_eus colegas o depoimento era, já de antemão, desneces~
sário, porque não J:faitav·am dúVidas a respeito-do seu estilo
e do mod_o como V. Ex~ conduziria-·essª inv~S_tigaÇãO.
-
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do agravamento da situação do P_r_cside_nte politicamente falando; situação que não é de tranqúilidade. Eu disse aqui e repito:
oenh_um Líder, nenhum Partido, até hoje, aqui no Congresso,
fez outra coisa a não ser pedir o -que V. Ex~ disse: apuraÇão
com isenção do que ocorra; ninguém extrapolou.
O Presidente está se defeiJ.dendq por antecipação. Quem
se defende por antecipação se incrimina. Não há razão para
que ele comece a desenvolver essas táticas conhecidas; infelizO Sr. Maurício Corrêa - Permite-me V. E~ um aparte?
mente já vivemOS algumas décadas de existência e passamos·O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Com
por outros momentos, portanto~ -sãbemos como isso ocorre.
muito prazer.
O Presidente, provavelmente, está incorrendo num erro político. Aqui há amigos políticos, não apenas pessoais, do PresiO Sr. Maurício Corrêa -_Senador Fernando Henrique,
dente, que poderiam esclarecer melhor o espírito do Presili o bilhete do Presidente da República e fiquei afônito, porque
dente.
nós, ali, somos acusados de termos praticado a tos de violência,
O erro que ele está cometendo é o de considerar que
de desumanidade e de coação contra a paciente que se encontáticas que ftincionam-na_campanha eleitOral possam funcionar
tra em estado de con_valescêncía. Esse geSto não-·atinge, não
agride, não contrasta, não violenta somente o Senador Amir eril um momentõ que não é- eleitõral. Neste momento, o PresiLando e o Deputado Benifo Gama, que se enContravam~- mi . derite tem ·que -trazer argumentos e convencer. Os grupos
sala privativa do hospital para tomar o -depoimento -da Sra com os quais ele vai defrontar-se que são os partidos~ os
representantes-dos setores, organizados da sociedade, podem,
Ana. Esse bilhete atinge a todos nós, porque V. Ex• até disse,
momentaricamcntc, sentir a emoção, mas vão- agir segundo
no começo, com muita propriedade, que foi um -~desrespeitO
a razão ou, se não quiserem, neste laivo de iluminismo de
a um órgão do Congresso Nacional, por conseguinte, foi um
minha parte, vão agir segundo os seus_"interesses que, na mediato de desrespeito contra ós dois membros da CPI que se
encontravam na sala, contra os que se achavam em São Paulo, da do possível, são razoáveis. O
Presidente
da
República
está
provocando
reações emoe contra todos os Membros do Congresso, tanto os Deputados
quanto os Senadores. E nós não- praticamos nenhum ato de cionais. Não sou· psicólogo, mas sou sociólogo, e esse tipo
de comportamento é conhecido, catalogado; é inadequado
violência. Não quero tecer considerações a respeito disso,
para a situação. Ainda mais, erro político adiciOnal, mesmo
porque o assunto já está mais do que esclarecido. Houve
a prov-ocação emocional, o estímulo ern.ocional pode fracassar
permissão-, houve anuência, houve assentimento médico, foi
até um alívio terapêutico para ela. Há razões que explicam, se ele não encontra um terreno propício; e a eletricidade
até do ponto de vista médico, que seria préfúível que ela que está ·no ar não é favorável a gestos demagógicos do Presidente. O sentimento da sociedade brasileira, neste momento,
depusesse naquele momento, para se sentir aliviada depois.
Os_- médicos já disseram isso. O que quero dizer a V. Ex' pelo menos da parte com a qual convivo mais de perto, que
é São Paulo, não vai nessa direção.
é que o Presidente da República não está colaborando, na
medida que ele faz gestos como esse; ele, que já não tem
ChoCou-me muito o primeiro debate havido, já mencionei
uma base, urna sustentação parlamentar, faz fica-r mãis Confúsa aCÍÜi, na televisão, Práticamente, o debate se centrOu nas queSa situação, porque a política é a arte de saber negociar, é tões nacionais e na chamada ética na política. Os dois debatea arte de transigir. O que o Presidente pode fazer é média dores que mais insistiram nessã direção- o Senador Ed!lardo
perante a opinião pública brasileira, com alguns setores- que Suplicy e o candidato do meu Partido, Deputado Fábio Feldvão ficar sensibilizados, não conhecem os fatos, interpretam mann -para minha surpresa (não que não creia ilas virtudes
mal e podem achar que realmente a CPI se exorbitou quando de ambos, mas porque me parecia que no debate, eventualse deslocou -de Bra_silia p-ara oüvir uma packilte rio hOspital; mente, pelo menos um contendor, que é o Vice-Govemador
que não sabem des_sa_s minú~ia_S, n-ãó cdnhecemesses detalhes.
de São Paulo, tinha se saído tão bem quanto eles a pesquisa
OimportãntC é dizer que nós estamos trabalhã.nâo com afinco,
el~itoral demonstro~ que a população aprovou o comportacom seriedade, temos que promover um resultado satisfatóriO, mento do Senador Eduardo Suplicy e_ do J?eputado Fábio
à luz das provas que estamos obtendo, sem nenhum radica- Feldrnann numa proporção muito maior do que o daqueles,
liSmo,~ mas com a_ c;onvicçáo de estarnfóS ·prãticanâo um ato
que corrctamentc haviam expendido argumentos de tipo políprevisto na Constituiçãn--:,·-um dever funcional nosso. Quero
tico mais tradiciorial.
- -cumprimentar V. Ex~ por ter trazido esse assunto ao plenário,
Se
o
Presidente
não
percebe
A
população
está
indignada.
porque o Presidente realmente foi de uma-infelicidade incrível
ao lavrar esse bilhete, ao publicá-lo, c anunciá-lo à Nação; isso, se pensa que pddc ultrapassar a indignação com bilhetes,
equivoca se. Alguns foram capazes disso quando os bilhetes
é mais um fosso que se abre entre a Presidência da República
e o Congresso Nacional. Se a sua situação já é precária; ima- coincidiam com o rumo da indignação. Mas quando o bilhete
gine depois de uma agressão dessa natureza! CurripiilnelltO- vai na direção contrária ao rumo da indignação, o efeito_ pod~
ser bumerangue e ter efeito contrário.
V. Ex~ por ter abordado essa questão.
V. Er' pode ter razão. (O Sr. Presidente fa2: soar a campainha.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Senador,
muitO obrigado pelo aparte. Quero dizer que V. Ex~ desdobrou
Sr. Presidente, gostaria apen-as de conCeder o aparte ao
os nossos--comentários num aspecto mais geral, político, que Senador Pedro Siriion.
eu não tinha feito, rilas V. Ex• já fez, e eu devo concord<\r.
O SR. PRESIDENTE (FranCisco RÔllemberg) -Solicito
Efetivamente, se alguém- ãco"o"Selhou o PreSídf;!nte_, seguramente o fez mal; se ninguém o aconselha~_ele deve procurar· a V. Ex~ que conclua o seú prOnunciãlnento, porque airida
quem o faça, porque esse caminho não leVa a nada além teinóS riOVé Srs. se-nadores inscritOS para fazer uso da palavra.
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cia. As vezes não_ admiierri, Por onde a gente anda, outra
análise que não seja a de ter coragem de enfrentar isso que
aí está. Será que o Presidente da República imagina que é
com es·se tipo Presidente da República imagina que é ·com
esse tipo de golpe. agredindo como agrediu hoje à CPI; é
com essetipõ de ação, onde não se defendendo, passa a atacar
e a ofender, que Sua Excelência vai ficar dois ari.Os- e Sete
meses na Presidência da República? Seni apoio, sem respeitaR
bilidade, sem credibilidade, sem confiabilidade, vai se buscar
em quem? Será que o Dr. António CarlOs e o Dr. Bri.Zola
vão garanti-lo permanentemente? Creio que Sua Excelência
vai ter que ter luz própria para se defender, à margem das
pessoas que lhe estão dando apoio. Até agora há uma coisa
muito grave-: riãó houve uma palavra, uma linha do Senhor
Presidente_ contra o Sr_, PC. Houve uma época _em que eu
não sabia como interpretar isso; mas, à medida que os fatos
foram aparecendo, revelando a intimidade do problema, coM
mecei a entender por que o PFL. por que os homens do
Govern-o, cobrava dele uma palavra de rompimento como
o Sr. PC, e-essa palavra não vinha. Parece que as coisas
são realmente mais graves_ e mais difíceis_. Trago a m:inha
solidariedade ao pronunciamento de V. EX-· Eu _não est-ive
lá mas entendo toda a revolta do Senador Mário Co_vas e
dos outros membros, inclusive do Presidente da Comissão,
que, ao ler o depoimento, disse: "É mentira o·que está sendo
dito, porque eu estava lá, eu presidi, eu tomei conhecimento
.
e nada disso aconteceu".
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO ..., Obri:
gado, Senador, V. Ex~ usou uqta palavra chave no Brasil
de hoje: "mentira."
Se o Presidente dissesse ao País: "Estou equivocando
eu errei" seria uma defesa mais razoável do_que dar a volta
pseudamente por cima e, ao invés d_e responder, ameaçar.
O País se dispõe a entender a confissão de erro, de culpa
até, mas não se dispõe a entender a omissão, não se dispõe
a entender a tentativa de, com outras mentiras, sustentar a
mentira inicial.
Ouço o_Senador Aureo Mello, últimoSenador a quem
concedo a palavra. Sr. Presidente, lamento muito, mas V.
Ex• sabe que, por mim, já teria parado.
O Sr. Aureo Mello - Senador Fernando Henrique, é
um verdadeiro·temporal o que se observa neste plenário em
relação ao Presídente Fernando Collor. O Presidente Fernando Collor é também, na sua atividade particular, um jornalista,
um comentarista, um homem que aprecia os acontecimentos
que se desenrolam e expende a sua maneira de pensar. A
D. Ana Acioli realmente está enferma de maneira muito grave, gravíssima; a iilforniaÇão qUe se tem é que ela-_está sujeita
a ser alcançada pela morte.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO todos nós, infelizmente.

Como

O Sr. Aureo Mello - Mais não tão de imedjato e com
um motivo à vista e definido. O Presidente pensou que o
fato de a Comissa.o se deslocar do seu ponto de trabalho,
aparentemente com uma pressa indescritível e injustificável,
para ir até ela cobrar depoimento, poderia parecer, como
na opinião de qualquer jornalista ou de qualquer pessoa. um
ato precipitado e até de grande crueldade. Os jornais nOticiam
que a D. Ana Acioli recebeu a Comissão trêntula e angUstiada.
No momento em-que o nosso querido Senador Mário CQvas,
com aquela sua poderosa voz de baixo profundo, perguntou-lhe: "Como vai o seu filho?" (riso), a D. Ana Acioli
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entrou em .tre·nlêdeira e danou-se a chorar~ como se diz na
gíria, desandou_ a chorar. Isto acarretou um_ recuo da_Comig;.
são, que percebe_u a_ interrogação quase policialesca e quase
sádica em relação à depoente. A Comissão, então, airosamente. reduziu-se a seu Presidente e ao amável Senador Amir
Lando, que lhe fez as perguntas com a suavidade decorrente
do seu temperamento. O Presidente tomou çon,hecimentÇ> Qis::so, sem dúvida, e deve ter ficado bastante_ sensibilisado, :Porque sabe da dedicação da S~ Acioli nas _suas atíVidades.
Não é mole ouvir 9' nosso colega Mário Covas perguntar:
"Como vão os seus filhos?'' quanto- mais uma pessoa altamente
sensibilizada pela enfermidade. Além disso, nobre Senador
Fernando Henrique Cardoso, também se falou sobre o Presidente não ter· dado uma explicação a respeito do assunto.
Acontece que o Presidente não eStá em causa, não está sendo
ouvido pela Comissão. O PreSidente, por tabela, anda fazendo
uns bilhetinhos, para que, desses bilhetinhos, se tome conhecimento do seu ponto de vista. O Presidente está irrequieto.
Percebe-se que, nesse massacre que vem sOfrendo por parte
d~ imprensa, Sua Excelência está magoado, angustiado, tenso.
Os órgãos de comunicação~ agem como um cardume na mesma
direção. É unânime. Todos tratando de escarificar as carnes
políticas do Presidente, como se- SUa Excelência fOsse .uma
baleia pescada. E isso realmente dói e magoa. O -Presidente
também não explicou o relato dos jardins suspensos da Babilô·
nia, que seriam os jardins da casa da Dinda, porque não
está nas suas atribuições dar explicações a respeito. Sua ExceM
lência não está sendo inquerido; nãO está sendo interrogado,
não lhe cabendo, portanto, manifestar-se "dessa manejra.
QuãiitO ao seu conVívio, sua amíza'de- Com PC, no momento
em que ainda não há prova constíttifda de que o PC é u_m
bandidão, um criminoso e, ao invés disso, ele pode ser apenas
um amigo que trabalhou numa campanha presidencial, não
se justificil c(ue o PreSidente COllor vá-ro_mper com esse homem
assim de inopino. O "que há de concreto foi a internpestíva
asseveração do seu irmão, o Sr. Pedro Collor, que levantou
essa tremenda tempestade dentro de uma lagoa. O Presidente,
quando falou. que tinha uma bala para abater o "tigre" da
inflação, estava, evidentemente fazendo uma comparação
poética e até oriental, mas, ao mesmo tempo, tem distribuído
balas de goma para aqueles que estão apreciando o seu desempenho. Ainda ontem, estive com Sua Excelência, que me
disse: "Quanto mais se exerce sobr_~ mim esse __massacre, respondo com o roeu_ trabalho, com a minha luta pelo País".
O Presidente responde com a RioM92; com _a dir!1_inuição da
dívida brasileira; com idas e vindas ao mercado .exterior, para
que as firme o Mercosul e a unidade das repúblicas da América
do Sul pela sua emancipação. O Presidente tem na mente,
na sua juventude- juventude essa que, para nós, mais maduM
ros, é quase juvenil mesmo, no sentido de inocência-, um
desejo .de servir ao Brasil. Acredito nesse desejo, porque
tenho, -às vezes, conversado com o-Presidente: Gosto de Sua
Excelência e tenho a sensação de ver, naquele rapaz, um
indivíduo que está com uma bandeira na mão, empunhando-a,
no sentido de realizar uma obra que esteja talvez acima de
sua capacidade, acima da força do seus ombros. Quando díz.
"Dá-lhe, Collor", está-se referindo aos problemas que afligem
o Brasíl aos prOblemas que aCOmetem áo nosso povo. Quero
agradecer, sensibilizado, a bondade de V. Ex~ em ouvir este
quase desabafo de um admirador do Presidente- Collor.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Muito
obrigado, Senador Aureo Mello. Não posso, entretanto, deixar de fazer umas poucas considerações sobre o q~e diz V.
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Ex• a quem estimo, V. Ex• que foi inclusive, colega do meu
pai na Câmara dos Deputados. Temos, po-rtanto, antigas relações~ Além do mais, V. Ex~ tem esse dom_quase amazônico
de, ao des_crever os processos, os fenómenos, dar tintas bastante vivas.
Entendo e até louvo que alguns membros dos p3rtidosdo Governo defendam o Presidente.
O Sr. Aureo Mello- Quando V. Ex', falou noseu pai,
lembro-me que ele, eu, junto com Aarão Steinbruc_k_e__Q_Qeneral Felicíssimo Cardoso, irmão _dele, fomos· cassados na Liga
de Emancipação Nac_ional, pelo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, porque a nossa Liga estava 9lUito infíltrada
de_ socialistas e- se tornando meio perigOsa. Quando V. Ex~
fala no seu pai, eu me comovo.
-0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO .,.- Muito
obrigado. Essa é ã mesma razão pela qual ouvi carinhosãmente
o seu aparte e louvo o fato de que V. Ex• defenda o President_e.
Com toda sinccricladç_, o que_ V. Ex• diz quanto ao Presi~
dente ter vontade de me:lltorar o Brasil sempr~ f<;>i a minha
crença. Lamento, talvez mais do que a· maio-ria, o que está
acontecendo. Mas é por isso mesmo que lamento. Lamento
que, havendo um programa tão grandioso pela frente, o Presi~
dente seja hoje cobrado de coisas de outra n"!-tureza, sendo
que umas não resolvem _as outras: _a boa vontade para com
a secretária; a generosidade; a intenção para com o Brasll,
que apoiamos, cín várioS-rnónfcntos, quandó jUsto, não obscu~
recem outros fatos. Tudo é louvável. Pqr_rr1:ai~ que façamos
ginástica mental para eVitar a questão menta_!, não conseguimos. V. Ex•, com a imaginação que tem e, repito, com o
espírito amazônico, descobriu o culpado: é a voz do_Senador
Mário Covas. O vozeirão do Senador Mário Cov.as em contra~
pondo com a voz de flauta dÚ ·senador Anilr ·La-ndO, ciue_
é maviosa. O Senador Mário Covas_ tem_ voz çle bicho~papão,
o Senador__ Amir Lando tem uma maviosa;_ o choque entre
as duas vozes é que proVocou o bilhete do Pres_ídente. Essa
foi a defesa.
_.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante do discurso do Sr. Fernando Henrique
Cardoso, o Sr. Magno Bacelar deix_a fl.__ca4_eira _da_pre~i
dência, que é ocUpada pelo Sr. Franc_isâ>_Rollemberg_.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemb~rg) - Concedo a palavra ao nobre Senador César Dias.
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-,- RR. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, o ~ç-~_Ien~
tíssimo Senhor Presidente da República, no ano passado, en~
viou ao Congresso Nacional projeto de_emendas à Constituição, antecipando~se â revisão da Carta Magna prevísta par-a
1993. O objetivo explicitado das emendas era o de permitir
maior governabilidade do País, aprimorar a máquina adrriinis~
trativa e solu"cionar a questão tributária.
O que chama nossa atenção é que entre as emendas propostas existe uma que altera o texto do § 4"' do. art. 199,
com supressão das expressões "processamento" e "_seus deri~
vados".
O § 4• do art. 199 da Constituição reza: ."A lei disporá
sobre as condições e os_ requisitOs que facilitem a remOçâo
de órgãos, tecidos e substâncias humanas para firiS de trá.iisplante, pesquisa e tratamento,_ bem çomo a colet,a, processa~
menta, e transfusão de sangue e seus derivaclos, sendo veõa-.99
~odo o tipo de comercialização"
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Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a primeira pergunta
que surge é_ como a alteração desse texto oons_titw~ional poderá
aumentãr a goy~rnabilidade, apriinorar a máqulriã- ádminiS~
trativa ou solucionar a questão tributária? Nada dessa natur~z.a
me pafece i ustificar eStá e·men.d~- ilesle -momem_o: .Na. 9cw;~ãJo
do envio do projeto de emendas, 'o Conselho federal qe ~{edi~
cina manifestou que se tratava de retirar as barreiras c_onstitu~
cionais para um "projeto do Ministério da Saúde de importar
tecnologia obsoleta e exportar sanguf' .__Vários dirigenteS- de
_hernqc_entro_s_ çlo J;'aís cVegaram a denunciar entenciimerliOs
com-_ernpresa frãncesa para transferêil.Cia dé superadà- tecno:..logül ae·processamento de hemoderivado_s em troca d~ envio
de plasma ao exterior.
-· ·Sr: Presidente, a XXVIII Assembl]'!iaMundi~l de Saúde,
eril 1975, recomendou aos países membros da Organização
Mundial de Saúde que favorecessem aimplantação de serviços
nacionais de transfusão de sangue baseados na doação gratuita
e voluntária, que analisassem a prática Cciiriüdar dó fracloha.::
menta· de plasma e o_s seus riscos para a saúde humana e
qUe tornassem as medidas necessária_s e elaborassem leis espe~
cíficas sobre sangue, seus componentes e derivados a fim d,e
proteger a saúde de receptores e doadores .. Yários países orga~
nizãtam·serviços nacionais de sangue para resolver problemas
de auto-suficiência do sangue, seus componentes e derivados,
como a França, Holanda, Inglaterra, Canadá, Bélgica, Suíça,
Dinamarca e Finlândia.
O Brasíl, em 1980, iniciou a construção de herilõcentros,
serviços públicos destinados à coleta, processaménto e cOn~
trote do sangue. São hoje cerca de 42 hemocentros-, que consumiram mais de 150 milhões de dólares americiuws e:m re_curS6S_
do governo federal. Para atingir a auto-suficiê~nçia neste ciirppu, ·com produção de albumina e concentrado do fator VIII,
este ·para hemofílicos, é necessário aumentar o número de
doações de_sangue para cerca de 2,9 milhões por ano. segundo
fontes do Ministério da Saúde, seis vezes mais que as efetuadas
__
atualmente. Essª meta sQ poderá ser alcançada com uma" política de
doação de sangue voluntária e gratuita, acompanhada da ampliação da rede de homocentros e ª-umento das coletas nos
hemocentros existentes.
Segundo ainda fontes do MiniSteriC)d-a Saúde, o BraSil
importa cerca de 100 milhões de dólares anualmente em hemoderivados. Estas divisas_ poderiam ser ·economizadas c_om_ a
ampliaç-ão do número atual das plantas de fracionamento do
plasma. Existem hoje apenas três: uma em Recife, outra em
São Paulo e a última em Brasília. O Brasil já dispõe de tecnologiiPara co:Õ.struir e implementar estas plantas.
,.- .A. Consti.tuição_ Brasileira de 1988 contemplou a política
d_e sangue_ preconizada pela Organização Mundial de Saúde,
ao proibir a sua comerciãlização e a ae seus derivados. Por
que, continuando a coleta e a transfusão de sangue proibidas
de serem comercializadas, na emenda do Senbor Presidente
da-RepúbliCa, o processamento do sang·ue e oS seus derivã.dos
poderiãm ter livre comérCio? Como vamos incentivai a população brasileira a doar gratuita e voluntariamente seu sangue
e este ser revertido em lucro para terceiros?
-Seria isto é_tico e moral?
___ Pprque desenvolver um sistema comercial de processa~
menta do sangue paralelo ao Sistema Naci_onal de H~mo
ce:ntros?
O Governo Federal tem hoje como priorid~de a desesta~
tização de empresas públicas. A propaganda oficial dessa política proclama que o Estado não pode e não deve atllar em
.setores típicos da iniciativa privada. Diz ainda que o Estado
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deve concentrar seus esforços em áreas tais como educação,
saúde e justiÇa. Ora; Sr. Presidente, por que _então querer
privatizar o processamento do sangue, uma atiVídade tão s_ujeita a escândalos comerciais-e-tão-vital para a saúde da população? E o que tem isto a ve-r oorn.· á govetDãbilidade do PaíS?
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Tramita- no Congresso Nacional, desde o princípio de
1990, o Projeto de Lei no 4.58'6, da Câmara dos Deputados.

de autoria do Poder Executivo, que tem como objetívo dispor
sobre o trailsporie multimodal de carga, estabelecendo as normas para o trabalho dos operadores, as diretrizes geraiS- para
os contratos de transporte, as responsabilidades_ legais e as
penalidades cabíveis. O_ Projeto introduz, ainda, o conceito
de ~nidade de_ carga _para os fins des~ ?_perações.

Não, Sr. Presidente. O Congi"eSsO Nacional precisa eStar
atento a estas ínvesfidas encravadas sorrateiramente num projeto de emendas constitucionais cujo óbjetivo eXplicitado é
o de garantir melhores condições administrativas deste ~aís.Esse Projeto, lamentavelmente, avançou muito pouco
O sangue, seus componentes e seus derivadoSSão reservas
estratégicas de um país. A sua mercantilização já gerou inúme- --na Câmara. Encontra-Se, hoje, na Cóniis-sã.o de Viação e
ros escândalos no Brasil e expõe a população a riscos de TranSporte daquela Casa, onde ainda não tem relator designado. Pode e deve ser. contudo, o instrumento que sirVã
aquisição de doenças para as quais não há ainda tratamento
cOmo
ponto de partida para dotar o Brasil de uma legislação
específico, como hepatite B e Aids.
moderna, no que concerne ao :transporte multimodal de carga.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não s6 não
Cabe ao Congresso Nacional acelerar a tramitação do Projeto,
há razão plausível para justificar esta propOsta -de emen-da
aperfeiçoando-o no que couber._Essa deve ser a nossa contriconstitucional no momento, como a sua aceitação pode trazer buição à solução do problema, que já tarda em ser resolvido.
inúmeros problemas· à saúde já combalida da população brasileira.
- ---Essa legislação deverá c_onsiderar, para que_atenda plenamente às 11ecessiâades nacionais, alguns aspectos das atuais
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
condições do transporte de carga. O aumento crescente _do
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - ConcOmérció COm õ exterior deve, sem dúvida, ser levado em
cedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
-cõnta. Não se pode negligenciar, na feitura dessa Lei, a realidade trazida pela participação do Brasil no Mercosul.
o SR. MÁRCIOLACE_RDA (PMDB ..,-- MT. Pronuncia
Dentro dos_ estudos que vêm sendo realizados no nível
o seguinte discurso._)__~ Sr. Presidente, S~' e Srs. Senadores,
do Mercosul, o Subgrupo de Trabalho n95, referente__il_Transtransporte de carga evoluiu muito no~ último~ tempos, tornanpórte TerreStre, re_comendou ao Grupo Mercado Comuril__que
do-se mais barato e mais eficiente. Dentre os inúmeros aperfei"ex__orte os respectivos Governos a viabilizar as medidas que
çoamentos verificados no deslocamento de meJ:cadoria.s_ entendam pertinerite, a fim de evitar que nos seus órgãos consticontra-se o que se convencionou chamar de transporte multitutivos se propiciem Instrumentos normiitivos relativos ao
modal.
transporte multimodal, à margem dos avanços que na matéria
se- prõduzam ~m __~ível de Mercosu!·_·-~ _
Largamente utilizado no mundQ inteiro, o transporte multimodal de carga é aquele em que, mediante um único contraEsta recomendação traduz, sem dúvida, a preocupação
to, produtos são transportados desde a origem até o destino
das delegações dos países componentes do Mercosul com a
através de mais de uma modalidade de transporte, sob a rescompatibiJização <ias legislações nacionais Com-as tratativasponsabilidade de um mesmo operador.
que vêm sendo feitas a nível daquele órgão.
A inteligência desse sistema de deslocamento de carga
_Esses entendimentos já têm produzido resultados, como;
traz vantagens evidentes para os que o operam _e para ·os
por exemplo, a decisão tomada no Subgrupo--de Trabalho
que dele precisam se utilizar. A racionalização, a efiCiência
n" 6, que trata do Transporte Marítimo. As de1egações particie o menor custo tornam-se possíveis sem maiores desgastes
pantes daquele Subgrupo analisaram o Convênio de Transpara cliente e transportador. O objetivo prindiial de levar
porte_, Multimodal das Nações Uniçlas, tendo havido objeçóes
mercadorias de um lugar para outro com maíór segurança,
das delegações argentina e uruguaia_ quanto àquele instruno menor tempo, peJo menor custo torna-se mais facilmente
mento. Por essa razão e pela possível demora da entrada
alcançável. Ttido isso acontece mediante a assinatura de um
em vigor daquele Convênio, Considerou-se desejável que o
único documento, em que todas as condições e responsabiMercosul tenha convênio próp-rio na matéria. Em raZão disso,
lidades encontram-se previamente estabelecidas.
a delegação brasileira comprometeu-se a apresentar um pro-O Brasil é um país de dimensões continentaiS, com arilj:tlas
jeto do referido convêniO.
possibilidades de transporte. Cabotagem, navegaçãq fl~vial,
estradas de ferro e de rodagem e aviação oferecem ao País
As~im; s~-.: Presiçferite, Srs. Se:nadOres, verifica-se--que
precisamos recuperar o tempo perdido. Em breve seremos
uma vasta gama de opções de integração e de prática do
cãpaiêS-de ter uin pacto sobre transporte multimodal a ser
transporte multimodal. Precisamos, por conseqüência, exPloapHcádo no Mercosul, produzido por sugestão de brasileiros,
rar esse imenso potencial em nósso próprio benefício, utilizando todas as oportunidades disponíveis.
sei:tf que tenhamos ainda úma legislação nacional modema
sobre a matéria.Falta-nos, contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma
legislação própria, adequada às nossas necessidades e à nossa
É por_ esta razão que desejo exortar os Senhores Depu.tados Federais- a votãr o Projeto de Lei n9 4.586 Cóni a ritaior
realidade, para que_ o País possa se utilizar plenamente desse
avanço tão significativo do transporte nns-dias de hoje. _
rapidez possível, para-_ que nós; no Senado, po~samos, da mesEssa legislação é 1ridispertsável para que os -vários operama forma, ctirrijlrir cóm celeridade e efiCiênCia o Iiosso papel.
dores de transporte multimodal possam atuar no sistema. Ela
TeítldSf que dotar o Brasil de uma legislação- mdema~ compadeverá regular a emissão do conhecimento mul!imod~, que
tív~l C()~_ as _necessidades nacionais e harmônica ~m os re_(Juifuri.ciona cOi:no cõntrato, bem como as responsabilidades dos
sitós de comércio exte-rior, riOtãdã.mente riO que diz fesPdtoao Mercosul. EsSe é o nosso dever.
operadores nos casos de perdas ou prejuízos à carga ou atrasos
na_ sua entrega.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) cbcto _a palavra ao nobre Senador Nelson We4e~ip..

Con-

''\)I[.

O SR. NELSON .WEDEKIN (PDT - S(;. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr•' e_ Srs. Senadores,
a atual safra de grãos que o País está colhendo é:ste:..:ánó: é
~s,~gl!nda maior de sua históri:;t._ Esse: fato.:_que por sUas COifseqüências económico.:Soc1aiS_ de"veriágeiar_gia:tidejúbilo e regozijo-em todos os segmentos nacioitais, Iamen.ta_Velmente vem
acompanhado de uma nefasta prega culturar éapaz de reduzir
em 20% a pujança daquele reSultado..
__
__ .
É inacreditáVel, sr: Presidente, que um País pobre, que
luta com tantas dificuldades ec_onómico-fincinceiras a cada ®.7
lheita, dê-se ao luxo de desperdiçar 20% dós cereais_ que ·produz.
·
No presente caso issõ cOrrespOnde a 14-mÚhões de t9~~13.
das de comida~ incluindo soja, milho, arroz e ~eijão, os quais
irão para o lixo, sem que cheguem à mesa do. consumidor.
Como e por que ocorre~ esse desperdício br~tal e perverso
é do que gostaríamos de tratar aqui, Srs. S~ne:õ_ores.
As causas primeiras deSse -desperdício são um reflexo
de nossa cultura, de nosso despreparo edu_cacional. de nossa
irresponsabilidade coletlvÇJ., do nosso desjnt~!:_~S~-~. ~nqua~~~
cidadãos. A descrição do processo de esbanjamenjp_ a_t_i_ng_~
praticamente todas as etapas do processo económico, como·
se fora meticulosamente programado, segui1;1do um perverso
cronograma de desperdício. O ~<bur~co negro'_' ,__capaz de. tragar nossos alimentos e nosso dinheiro s-i:_ ~palha por todas
as et3.pas: produção, annazeitagem, transporte e distribuição.
Já na produção uma. parte do alimento que foi plantado
se perde e nem chega a sair da fazenda. Pelas estradas do
País ficá outra expressiVa quantidade, em razão de o transporte
ser feito em caminhões inadequados para esse tipo de carga.
Lembra, com muita pertinência, reportagem da revista Veja
de 27 de maio, que nos Estados Unidqs_ç
Eu~opa, onde
o transporte é feito em_ camiilhões e vagões ferroviário~ apropriados, essa perda é praticamente inexistente. Em relação
aos depósitos, e fato que eles existem em quantidade que
seria suficiente para armazenar toda a safra atual, mas, como
sempre, há problema administrativos que Colocam em risco
a preservação dos cere;ris~ Muitos gep6sitO$ têm tet_os esburacados e com grande presença de ratos e .insetos. Lamentavelmente, Srs. Senadores, os problemas não se cingem à boa
preservação do espaço físico dos -depósitos_. No mutricípio de
Juína, 550 quilómetros a noroeste de Cuiabá, reflete-se um
exemplo de descaso ªd:roinistrativo coni-a colheita. Ali também a safra atingiu g-randes proporções: .os agricultores da
região colheram arroz, feijão, café, milho, em: núifieros significativos. O problema que se afigura é onde guardar essa produção, pois alguns armazéns da cidade estão ocupados por mais
de 1.200 toneladas de milho, esquecidas lá desde a.safra.de
1987, e, conseqüentemente, sem condições de CO:QSJI_mo, TOdªvia, permanecem em depósitos, ocupando lugar da safra atual.
ontece em Juína é urila siilgificatíva amostra· do que ocorre
em outros pontos do País.
Os problemas de distribuição __da_ super~safra irrompem
também nos portos encarregados de escoar a produção. Nesse
caso, além da perda do grão, ocorre_ ainda um gasto desnecessário de tempo e, conse_qüentemente, o prejuízo dos produtores com o atraso na cpmercialziação da mercadoria._ Exemplo disso ocorreu n_o Porto__Qo Rio Gra1,1Qe~ no Ri.<? _Or:;mde
do Sul, que, por estar equipado com máquinas antiquadas
~não dispor de bons serviçOs de manutenção, não conseguia
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dar vazão à quantidade de soja que chegava ao cais. Eram
inaiS'de 10._000 toneladas de soja, paradas em 3.-000.camínhões
aCa~etarido úm3.-fila de 40 quilómetros.
:_-Sr. PI'esidente, o n1esmo qu~dro de desperdício, provavelmente com danos ainda maiOres:-, ocorre também com fruta~.
-~~~d!l_ras e. legumes_. Só na_ÇQ~panhia de Entrepostos e Armazéns Gerais-do Estado de São Paulo - ÇEAGESP -perdem-se verdu.ras e legumes suficientes para preparar 2 milhões
de pratos de sopa por dia. Todo o circuito de produção de
hortaliças e frutas, incluindo o encaixotamento e o_ transporte,
acarreta grandes perdas.
Sis. Senadores, muito aind;i poderia sei- descrito.e mensufad()em r_elação a esse desperdício na agricultura, mas cremos
que já é tempo de centrar nossa atenção nas causas e conse·qüênci3.s que envolvem esse fato. _Ele parece traduzir uma
lição _que não está sendo absorvida por dirigentes, governantes
e' povo. Ela comprova a neCessidade de se I;H,i:S.caf _.atitude
critica em relação a e_sses esbanjamentOs. É evidente que esses
fatOs refletem lato seosu as nossas carências em- educação
e, mais especificamente, a necessidade de treinamento de pesso_al___e_de. melhoria P.e equipamentos.
Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado!
... O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) .---:: Concedo a palavra ao nobre Senador LourivafBápfíSta. -·-·
O SR. LOURIVAL BAPT[ST A (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -_Sr. Presidente, Sr~s e Srs. SenadQre.s,
o Jornal do Brasil, edição de _11 de julho do corrente an_o,
divulgou uma notícia que me chamou a atenção devídQ _ao
seu elevado significado no aprimoramento -de nossas tradicionais ·e históricas relações com Portugal.
Trata-se. Sr. Presidente, de uma homenagem pessoal do
governo português a um -cidadão brasileiro, a um homem
público que sempre procurou contn"buir e valorizar O fortalecimento de nossos laços afetivos, culturais e de cooperação
e intercâmbio com aquele País, que originariamente foi berço
da Nação brasileira.
HOmem público e homem de letras, José Sarney, pelos
seus relevantes méritos, veio a merecer. do governo português
mciis -uma Siiigela e expressiva homenagem, que· tambêm se
traduz ·no reconhecimento de Portugal ao seu desempenho,
inclusive qmlndo Presidente da República, em favor dessa
nobre causa de sempre aproximar os dois países.
A homenagem com _que foi distinguido o Senador José
Sarney, confoime a nóla, consístiti-n.a-iriauglirà.Ç~o âe um
àtifódromo com o seu nome, situado no Complexo Turístico
do Algarve, numa cerimônia com a presença do Presidente
MáriO Soares, que confirmou comparecer logo que José Sarne}'_ ~s~egurC!u que estaria presente em companhia de Dona
Marly.
··
· ·
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, esse acontecimento
é motivo de satisfação para todos nós que estimamos o Senador
Jcis-é Sarney e lhe valorizamos os setis inegáveis e relevantes
méritos como cidadão, escritor, estadista e, especialmente,
como membro do Senado Federal a que muito tem honrado.
Essa_ solenidade,. Sr. Prt;:;sidente,,~oi também mais uma
homenagem do povo português à Nação brasileira.
Finalizando, peço a transcrição, c"om o meU pronunciamento, da nota a que me referi, pub1icada no Jornal do Brasil,
edição de ü-7 -92.
Muito obrigado.
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zação pára _eniitlt e' Colocar no mercado, atrav~ de
ofertaS p"i:íblicas; Letras FinanCeíi'as do Tesouro da~ciUe'
le Município (LFTM- RJ), vencíveis no segundo semestre. de 1992. (Dependendo de Parecer.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURJVAL BAPTISTA EM SEUD/SC(JRS!i·-":
HOMENAGEADO
O Senador José Sarney (PMDB- AP), com a inauguração de um autódromo que será batizado com seu nome
hoje, no Complexo Turístico de Algarve, em Portugal. O
Presidente português, Mário Soares~ só c6Dfirmou presença
depois que Sarney assegurou que compareceria. O ex-P-residente viajou a Portugal na quinta-feira, em co~mpanhia da
mulher, Dona Marly, e deve voltar ao País no final·d:a piôxima
semana.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Amazonino Mendes.- Chagas Rodrigues - Eduardo
Suplicy- Epitácio· Cafeteira- Fernando Henrique Cardo.sq
-Flaviano Melo -Henrique Almeida- Lourival Baptista
-Raimundo Lira -TeotóniO Vilela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -"--Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' SeCretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 516, DE 1992
Requeiro à. ·Mesa, na forma do art. 216 do Regimento
Interno, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor MinistrO
da Previdência Social, Doutor Reinhold Stephanes, as seguintes informações relativas às denúncias veiculadas na imprensa
(cópia do artigo anexo).
1) Conforme .demonstra o artigo publiCado no j0i'ri31 O
Globo, e-dição de 15 de janeiro -de 1992, existem elementos
concretos de ter havido o envio de dinheiro para o exterior.
Que providências foram tomadas no sentido de se verificar
.
.
a existência de tal fato? - ·
2) Além da Ação Judicial movida pelo Minísté"rio Público
Federal, que recentemente resUltou na condenação doS ellvolvidos nas fraudes junto ao INSS, "que providêricl.3s foram tomadas pelo Ministério da Previdência Social no sentido de se
reaver o numerário remetido para fora do País?
3) Que "iriedTáas foram adotadas para qUe -se-procedesse
o seqüestro de bens daqueles que, envolvidos nas fraudes,
-·
-- ·
foram condenados pela Justiça?
Sala das SessOes, 15 de julho de 1992. -Senador Esperi·
dião Amin, Líâer âo PDS.
· ··
· --·
(Ao exame da Mesa.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- O requerimento lido será despachado à Mesa, para decisão;·nos ·termos
do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 70 Srs. Senadores.
Passa--se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
-1-·

OFÍCIO N• S/17, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Ofício n• S/17, de 1992, pelo qual a Prefeitura
Municipal da Cidade do Rio de Janeiro solicita autori-
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·Nos termo·s do art. 140 do Reginiento Interrio, 'designo
nobre Senador Aureo Mello para proferir parecer.
··
. . ·O SR. AUREO MELLO (PRN ·- AM. Para emitir parecer.) --Sr. Pr6sidente, Srs. Senadores • .o Sr. Presidente do
Banco Central dQ Brasil encaminha ao Senado Federal, atraVé:i" do OfíciO "S" n~' 17, de 1992, pedido formulado pela
Pr_efeitura da.Cid~de do Rio de)aneíro, para que seja autorizada a ern.iss.ãO e "colocação no mercado, mediante ofertas
públicas, de Letras Financeirãs do TesOuro Municipal (LFTM
-Rio).
..
·
·Pretende ·a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com
os recursos advindes da operação aciÍTià tefe"fida~ realizar o
giro de 18.510.000 LFTM- RiO, COni VencimentO no 29 selnestre de. 1992, deduzida a parcela de 12% a título de jufos.
· A solicitaÇãó -ófa examínada fOi 6ricam1nhada na- vigência
da_ R~s~lu~o n9 58(90, do Senado Fe~~tal e, portanto, instrufaã-de acoi"dó Ccúiúts exigêndas e parâmetros constantes dessa
norma.
·ocorre que desde o dia 1"'-7-92, encontra-se em vigor
à Resolução n'36/92, que substituiu aquela Resolução n• 58/90,
modificimdo disposições.referenteS aos limites globais e condiç~es. das operaÇões de crédito interno e éxternO dos Estados,
_Distrito Federal e Municípios.
···· ··
··
-Assim, o pleito da Prefeitul-ã d3 Cidade do Rio de Janeiro,
. há _que se adaptar à norma em vigor. para que possa ser
·e~al?lillad_a pelo ~enado FederaL
Nesse sentido, faz-se necessário dOtar· o process.o de Peças
indispensáveis à 'Saber:
-Pedido de autorização encami.ithado diretamente pelo
Chefe do Executivo Municipal aO Sena"do Federal (art. 13,
Res. n• 36/92).
. Parecer conclusivo, ex~rado no máximo d~ dez dias pelo
Banco Central do Brasil, com demonstração das condições
de endividamento da Prefeitura e observância dos limites estabelecidos na Resolução n" 36/92, para atendimento da solicitação(§ 1• art. 6•, Res. n• 36/92).
-Demonstrativo de esquema de amortização dos títulos
(§ 5• art. 7•, Res. n• 36/92).
.· ..
As demais exigências já se encontram atendidas.
Diante .do exposto concluímos pela necessidade de diligenciar, junto à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a
fiffi de ciue sejãm remetidos ao SenadO Fedei-ai Os. documentos
acima descritos, permitindo, então, o exame do pleito.·
É o parecer, Sr.-Presidente.
-O

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - O parecei coiiclui pela realização de diligência.
De acordo com o art. 349 do Regimento Interno, não
é permitida a realização de diligências ilos projetes em regime
de urgência c.
Para viabilizar a realização de diligência, faz-se necessária
a extinção da urgência. Nesse sentido, foi encaminhado à
Mesa requerimento que será lido pelo Sr. }9 Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERJMENTO N• 517, DE 1992
Requeremos, com fundamento no art. 352, parágrafo úniCo, alínea b, do Regimento Interno do Senado, a extinção
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da_urgência para o Ofício n...?_S/17, de. 1292, pelo q1:1al a Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro" sOlicita -autorízação

para emitir e colocar no mercado,_ ~través de ofertas públicas,
Letras FinanceiraS dó Tesouro_ d._ªquele Município.

Sala das Sessões, 15 de julho de 1992. -Senadores Maurício Corrêa - Jonas Pinheiro - Chagas Rodrigues-- Humberto Lucena.
O SR. PRESII>ENTE (Fra!lcisco Rol(e_ll)be_rg) .,-Em votação.
Os Srs. SenlidQres_- que o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa,) .
~ · _· · -~ · ·~-~ ~.
· ·
Aprovado.
A matéria voltará--à tramitação :p._ormaL
A PreSidência, nos termos do art-. f38,...d0--:Regimento
Interno, tornará as providências necessárias-para a realização
de diligência.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Encerrada a matéria_ da Ordem do Dia, volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senado i:-- Hugo Napoleão~
por cessão do nobre Senador Mauro Benevi_Qes.
. __
__
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questão da dívida externa, pois, sem um equacionamento racional, o problema tornar-se-ia impossível de avançar, em
qualquer rumo, para superar a multifacetada crise brasileira.
ASSitn explicitou recentemente _o ~residente a questão:
"O novo e_!lfoque apresentado representa um
avanço importante, tendo em vista a perspectiva equivOcada das negociações anteriores e seus conseqüentes
fracassos. Tãl ãbordagem -~aseia-se no fato de ser o
Estado_responsável por cerca de 90% da-dívida externa.
A questão, portanto, deve ser tratada Considerando-se
a dívida total do setor público, ou seja, reconhecendo-se que o problema da dívida externa é predominantemente fiscal e deve ser tratado no contexto global
- da reestruturaçáo financeira do setor público. Assim,
qualquer proposta que vise a uma solução duradoura
para a questão externa deve necessariamente respeitar
a capacidade de pagamento do setor público, ou seja,
a habilidade do Estado de gerar recursos."~~
Diz mais:

''A proposta brasileira busca evitar novas e desgastantes rodadas de negociação no futuro. Isto é possível
O SR. HUGO NAl'OLJ;:ÃO (PFL- PI. Pronuncia o seporque o setor público brasileiro é solvente, ou seja,
guinte discurso.)- Sr. Presidente~ Srs. senadÕÍes~-0 acoÍ-do
no médio prazO, os recursos disponíveis do setor públida dív!da externa com os bancos privados, ainda não levOu
co são suficientes·- para arcar com o ·serviço de sua dívio Brasil ao mundo _rlos sonhºs" Mas, pelo menos, o acordou
. ·da. Pai-a tanto~ é 'reqUerido apenas o refinanciamento
de um terrível pesadelo de mais de uma _d~cada. A dívida
parcial do serviço da dívida externa, durante um deterexterna que pesa sobre todos, na melhor daS_hí(>ótf:s_es~ Dão
minado perlodo. A obtenção de tal refin-aneiãmertto
é máis ·um pesadelo. Conflituosa, cOmO estava, por -um absoé condição básica para a estabilização interna e a retoluto desacordo com os credores, era um peso a sobressaltar
~
a Nação.
mada do crescimento que, por sua vez, viabilizam o
pagài:rtento integral da dívida externa pública."
As seqüelas das dívidas contraídas pelos países pobres
junto aos financiadores internacionais ultrapassaram, em muiFiéis a essa orientação, os ne_go~iadores da_díyida exte_rna
to, quaisquer limites. A dívida- externã é um dos fa~Oi:e$.parali
braSileira, dentr~ os quais destaco o D.r. Pedro_ M~~n,_lex.~ram
santes da economia nos_ países mais ft_ágeis-, pois aprofUnda
aos _credores internaciOnais a proposta de pagamento da dívida
os traços de dependência entre nações e cria um contínuo .em condições favoráveis ao-País.
fluxo de drenagem dos recursos dos países. pObres aos ·tiço·s.
-Em virtude de _d_iretdz dO Ministro da Economia, cOnProvoca imensa disfunção social, como o de_se:mprego, o avilta- . _cluiu-se q acordo em melho_~es termos _dos que os Originalmento dos salários e a lamentável cjeterioraçãO da edUCação,
mente propostos.
··:
·da habitaç-ão, da alimentação, do saneamerito e- de tantas
. É claro que o acerto da dívida não tem reflexo imediato
outras obrigações dO Estado.
no__ comportamento dos preços internos. Talvez permita que
Essa· questão é grave! O.sumo po0fffiCé;'Joãc{JiãU1o II,
os credores reposicionem contabilmente os débitos brasil~iros.
em sua mensagem às Nações Unidas, em 14 de -novembro
Deixando os empréstimos ao Brasil de ·serem classificados
de 1985, assinalou:
~mo non-performing, a comunidade internacjonal cert~men
te sentir-se-á em condições de retomar os financiamentos com
"Problema de atualidade internacional, que tam·um cliente tradicional. Ao mesmo tempo, um dos objetivos
bém apresenta um aspecto ético e humanitáriO, -é a
do acordo é permitir a intensificação do comérçio internaquestão da dívida do Terceiro Mundo ao ext~_rior, princional: mais exportações e mais investimentos_signifícam maior
cipalmente a da América Latina."
exposição
do parque produtivo brasileiro à concorrênCia interE concluiu:
nacional. Dar-se-á, posteriormente, o aumento da produção,
"Existe, hoje, um consenso acerca do fato de que
o reemprego da força de trabalho, a melhoria do consumo
o problema das dívidas globais do TerceirO- Mundo
e a queda da pressão inflacionária.
e das novas relaçõ-es de dependência que elas criam
Sob o aspecto político, o acordo da dívida externa chegou
não se pode colocar unicamente em termos econômicos
no momento inadiável, sobretudo pelo fato de ter sido atene monetários. O éustO ·e"Cõnô:rhicõ_; _-so·cial e humano
dido o pressuposto aa "capacidade de pagar" -incluído nos
desta situação com freqüência é tal que põe países iiiteiajustes por exigência do Senado. "Como o principal não se
ros à beira do precipíCio. De resto, nem os países finanpagará durante 30 anos, a preliminar é matéria vencida".
ciadores, nem os países llevedores têm nada a ganh~r
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte?
com o crescimento de situações de_ desespero que fugiriam a todo controle."
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Com muito prazer, nobre
Senador Josaphat Marinho.
Nesse contexto, entende-se por que _o Governo_do Presidente Collor passou, através do Ministro Marcílio Marques
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Hugo NapoMorei ta, a diligen_ciar novos conceitos para· o· tratamento ela_ leão, não sei se o acordo da dívida externa produzirá todos
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salva, quC a inflação vai baiXâr e·q-ue -a recessãó.vaí dimiriuir.
Nada disso vai acontecer! As declarações terão, mais uma
vez, um efeito bumerangue, ou s"efa, voltar-se~ão- contra o
Presidente, porque se trata de mais uma encenação teatral.
Esse acordo, depois da aprovaçãO pelo Senãdo, vai -precisar
da anuéncia __de 95% dos credores, que é a quase totalidade.
A inflação, que é o que interessa ao povo, não vai baixar,
nem a recessão vai diminuir. Quer dizer, -nata-se de mais
uma panacéia qUe é oferecida à população brasileira. Por
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Coriéoráo cciin V. Ex•, isso, pedi desculpas e interrompi o brilhante discurso de V.
a quem agradeço o aparte,_e aproveito o ensejo extremamente Ex• para colocar os pontos de vista de quem faz oposição
oportuno da colocação para dizer que, com relação ao acordo ao Governo. É mais uma encenação· teatral que o Presidente
oferece à Nação.
da dívida, o própriO cXMMinistro Delfím Netto o_ considerou
uma demonstração de maturidade_. _O_e-xMMfniStro MaílSOn
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Permita 'tle, riobro Senada Nóbrega afirmou que "o Governo está exage_taildo na coM dor Divaldo Suruagy, discordar de _V. Ex• Não se trata de
memoração, mas _o acordo_ é bom para as circunstâncías eriô!nãÇão. O· próprio Ministro dã-Economl8., Marcílio Maratuais". O ex-MinistrO, e hojC úcj)ut3dó, -RObertC>-t:ampos queii-MOi'eíiã
creio que V. Ex• concordará comigo no
afirma: "Esse acordo foi bom para extinguir a idéia de que sentido de que se trata de um homem sério e de palavra
o Brasil é caloteiro porvocação":A revista Veja destá semana, -já exiernou o seu júbilo quanto ao-acordo clã. díVida. Sei
n~' 29 do ano 25 editada em 15 de julho, salienta que ''em
que- como V. Ex~ salientou- Vai haver alguns m~ses__-ªt_é
alguns detalhes, o acerto negociado pela missão- brasileira a assinatura -do acordo, e que o Senado terá de analisá-lo,
é melhor do que o· do México ou da Argentina, celebrados de aprová-lo. O processo do México foi semelharite-, -também
·como conquistas dos devedores" E acrescenta que, desta hOUve um acordo, que chegou aos seus termos últimos e,
vez, os técnicos eram bons.
meses depois, tudo foi reduzido por escrito.
- · Estou certo de qüe, não obstaitte os momentos de dificulO Brasil õbtf:ve o prazo" itccessádO para que ó'Se"tor- púbfiM
co, através do crescimento da economia, crk·os recursos ne- dades por que passa o País, nós brasileiros temos confianÇa
cessários ao pagamento da dívida e _uma sigriifíCaJíVa -ie;dução nos seus destinos,~_haveremos de ençontrar o porto_ seguro
do montante devido.
de uma nova_etapa da vida nacional o aparecimento e o surgiFinalmente, Sr. Presidcnfe, em função da alternativa da mento âe novas oportunidades de emprego, com a quedã
fixação de _taxas razoáveis para a liquidação do débito, o acor- da inflãção e a retoinada do cresCimento económico e do
do vale por uma carta de alforria à economia brasileira. É, desenvolvimento. É o que todos nós desejamos para o bem
portanto, possível economizar divisas, atrair investírile-n1os ex- deste País e dessa população tão sofrida, mas igualmente geneternos, obter novos recursos int~rnacionaís, Viabilizar, enfim, rosa.
·· ·
condições de crescimento_económico.
Prossigo, Sr. _Presidente, dizendo que a re~ist~ lstoÉ,
-também
de 15 de julho de 1992, no seu n" 1.189. registra
O Sr. Divaldo Suruagy- V. Ex~ me permite um aparte?
- -que houve uma vitória extraordiná.fi3 e traz... O SR. HUGO NAPOLEÃO - Tenho o prazei de ouvir
3
0 SR. PRESIDENTE (Frallcis<o Rollemberg. Fazendo
V. Ex
soar a campainha.)- Esgotado o período regimenta_!, prorroO Sr. Divaldo Suruagy- Senador HUgõ--Napoleão, sem
go, de ofício, a sessão por mais 15 minutos para que V. Ex~
desejar diminuir a importância do pronunciamento de V. Ex~
possa concluir.
e sem, naturalmente, diminuir os cOmentários de ex-Ministros
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito grato a V. Ex' Não
da economia' brasileira como Delfim Netto, Roberto Campos,
demorarei a concluir. Como dizia, a revista Istot também
Maí1son da Nóbrega, eu ousaria interromper o pronuncjatraz a afirmação de que houve uma "vitória verde-amarela",
mento de V. Ex" para-enfatizar o óbvio. Esse ac6rdo somente
de que "na quinta-feira vieram as loas", concluindo que: "Com
terá validade após a aprovação do Senado e o reconhecimento
o acordo o Brasil volta a ser considerado pela comunidade
de 95% _dos credores. No entanto, o Presidente convocou
finencaira internacional um-bom risco, com grandes \'antagens
cadeia nacional de rádio e televisão para anuridar o acordo.
comparativas em relação a outros países que disputam os mesAliás, Sua Excelência: COnvocou~ em poucos-dias, uma· cadeia
mos recursos". Isso foi dito pelo Sr. José Eduardo Nasciatrás da outra, neste momento em que vem sendo encurralado
mento, presidente da Associaçáo PauliSta de Empreiteiros
por tantas acusações, que fatalmente atingirão a sua figura.
de Obras Públicas- APEOP.
E atingirão- por uma razão muito l:iimples: essas figuras que
surgiram no cenário national --=.-or. Paulo César F3rias, Dr.
O Sr. Elcio Álvares -_Perl}lite-me V. Ex' um aparte?
Cláudio Vieira surgirarri. em-função do Governo_Collor. NinO
SR. HUGO NAPOLEÃO - Concedo um aparte ao
guém nesta Casa, nenhum Senador, ninguém neste País, exnobre
Senador.
cluindo os alagoanos, conhecia o empresário Paulo César FaM
rias. Ninguém o conhecia no Gove_rno Sàrney, -nO.Governo
O Sr. Elcio Álvares - Em primeiro lugar, quero_ maniFigureiredo~ n-o Governo Geisel. Ele é ufna conseqüência
festar a ininha satisfação em vér o Presidente do nosso Partido,
do Governo Collor. ninguém fiá de duvidar, assim como o o ParÚdo da Frente Liberal, ocupar a tribuna para abordar
Cláudio ViCira. Então, o Presidente, encurralado, anunciou
um tema de tão grande importância como esse da negociação
ao País uma simples carta de intenções como se fosse a solução.
da dívida. Já tive oportunidade de dizer em outras ocasiões
O perigo das afirmações do Presidente é- qúe é mais uma
que esse acordo, para nós, principalmente aqueles que inteencenação teatral. E o povo brasileiro, na sua ingenuidade, gram o Senado da República, tem um aspecto muito singular
está imagiriando que a economia brasileira está totalmente
e importante. Em todos os passos da negociação, cm nenhum
os efeitos que têm sido noticiados. Certo é~ Porém·, -que dele
emergem conseqüências grandemente favoráveis ao País, quer
pelo resguardo da fisionomia da Nação no exterior, quer por
abrir oportUnidade a determinadas soluções no âmbitO interM
no. Se, no quadro interno, me.di,das políticas e adminístrativas
forem adotadas em consonànCia· com O acó rdo externo, decerto poderemos minOrar a- <ingústiã do povo e- marchar paia
a retomada do desenvolvimento, o que depende muito de
firmeza c de planejamento.
7
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momento o Ministro
Marques Moreira e sua eqUipe
de Assuntos EconôriliCos dar a sua palavra final. E a partir
deixaram de dar satisfação ao Senado. Atrav.és de encontros
daí o Brasil vai ter de negociar com a maioria expressiva
informais, houve um debate bast;mte acentu_ado logo após
de quãSe cefca de 95% dos b_ancos êJ.ue integram exatamente·
o documento que encerr_ou, praticamente, a negOciação dos
o Poõl dos credores brasileiros. Mas, verdade -sejà dita, numa ·
juro-s vencidos da dívida. E a partir daf ainda tivemos a oportuhora de tanto pessimismo, numa hora em que as notícias
nidade de debater o assunto com o Embaixador Jório Dauster.
são colocadas sempre no sentido negativo, foi um grande tento.
Assumiu o comando da negociação um outro diplOrilata tamdo Ministério da Economia, Fazend~ .e f'lanejamento e do
bém da mais alta qualidade, que é o_ Dr. Pédro Malan. E
Ministro Marcílio Marques Moreira e de sua equipe: QUkreem todos os mom~ntos, com a prese11ça indistinta dos Partidos
mos e fazemos votos de que realmente a negociação se manieque compõem a Bancad;a .deste Senado, principalmente Parti~ - nha íntegra, dentro da inicial que foi formulada pelo Ministério
dos de Oposição, o GOverno se mostrou, atr(\vés da palavra
da Ecoriomia, Fazenda e Planejamento, e ("~ 1 0cada perante
do Ministro Marcílio Marques Moreira e de seus auxiJj{l.I;:e_s
os ~r!i.-_Senadores, para que tenha um desfecho que:Se(d sauQamais diretos, inteiramente aberto ao debate co_nstruiívo para
do, no início de 1993, como uma vitór'ia real me Ote consolidada
resolver esse problema, que realmente afligia o Brasil há cerca
dO GOverno brãsileiro. Não se pode falar, neste momento,
de 10 anos. Esse aspecto é positivo, porque quando aprovaem paixãO política, não se pode falar em partidos. Temos
mos, na Comissão de Assuntos :Económicos, ;.t parte referente
de examinar o alto alcance dessa decis~Q no que se refere
aos juros vencidos- tive a opdrtunid~de de ser _u._m-ôqs relatoinflação, ao desemprego, à recessão. É urna perspectiva
res da matéria- frisei, até cert~ ponto irre~ighado, que nós
que, não obstante alguns comentários ácidos de jornais in_te_rnâcionais- e alguns têm até uma razão muito relevante para
não tínhamos participado da essência do negõcio. E, pior
ainda, a parte que me competiu, que foi a análise sob um
produzir ess_es çomentários- não temos dúvida nenhuma:
ângulo jurídico, foi- altamente crit_icável, porque convencio- -o--MiOiStrO Mai"cílio Marques Moreirã, o negociádor Pedro
namos honorários com advogados estrangeiros, e, logicamenMalan, o Presid.ente Francisco Gros e toda a equipe que com~ ·
te, nós, devedores, não tínhamos nenhuma chance de-impor
põe o Ministério da Economia, Fazenda_ e Pianejament_o, lacondição nenhuma, e quando o acordo chegou ao ~~!!~~<?·
vraram um tento. E queira Deus que essa negociação, que
foi feita da maneira mais translúcida, mais democrática, se
através da Comissão de Assuntos Económicos.• ~tava praticamente perfeito e acabado. A partir daí mudoU ã. reiaçã_9_ dp - - coliple com o êXito total em 1993, qu~ndo teremos celebrado,
Ministério da Economia com o Senado da República. E. justide uma vez por todas, a negociação global da dívída externa
ça seja feita, em nenhum momento o Governo se furtou a
brasileira. Felicito V. Ex•, na qualidade não só de magnífico
prestar todas as decla.rações._ E lembro-_!11~ ç:le um _episódio,
Senador que é, mas também de representante do nosso Partique é bastante ilustratjvo, J;J.O momento em que todos nós
do, na qualidade de Presidente, porque a sua palavra não
celebramos o êxito da negociação. Havia, eJ,TI relação a alguns
situa somente o ponto de vista de um Senador dos mais respeidos elementos que participaram dessa reunião, a pretensão
tados, mas também traz a cqntribuição do nosso_ Partido ao
de que nós poderíamos, em relação exatamente aos país_es,
debate que deve se impor, com patriotisnto, no momento
reduzir o montante da. nossa díviQa. E aí surgiu _a palavra
em que o Brasil anuncia as preliminares do acordo definitivo"
inexorável do Japão, dizendo o seguinte:_ Nós rc;:duzimos, mas
da dív_ida brasileira. Parabéns a V. Ex~
negócios com o ·Brasil nunca m,ais. Logicam~nte, essa nova
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Acolho e recolho, sensibinegociação já mudou de figura.-E Uma negociação com_bancos
lizado, o teor do aparte de V. Ex\ inclusive as generosas
privados. E aí ressalte--se a _habilidade do Goyerno brasileiro
palavras que me dirigiu. V. Ex~, que é um homem da maiOr
num ponto que quero destacar: o que nos (cii passado que
cqmpetência e que conhece profundamente os problemas braobteve a anuência de praticamente a unanimidade dos intesileirOs~- delineou, em pOucas palavras, a realidade do mograntes do PSDB, do PT, do PFL, PMDB, foi multi>'" melhor
mento presente.
il, porque os banqueiros não- agiram como os países, que
Fez muito bem, também, em mencionar o Dr. Francisco
não admitiram, de _Qlaneira nenhuma, ·a redução- da dívída.
Presidente do Banco Central dq Brasil, e o Embaixãdor
Os banqueirOs nos deram uma redução _bast5lnte apreciável
-ela varia, evidentemente - na ordem dos 35%, _e_ com- -Jório Dauster, que enCaminhou grande parte dessa negociaçãO: -Ela chega nurii irioiri.erito im-portante na vida brasileira.
um detalhe: o nosso acorçlo foi muito melhor do que o do
México e o da Venezuela, parecido com o acordo 4a Argen- -Ela chega num instante em que o Brasil se reposiciona. Aliás,
-o próprio Presidente da República d;sse-me:_"O Brasil agora
tina.
voltou ao. radar mundial".·
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Exatamente.
. Estávamosefetivarttente desacreditados. E estamos agora
O Sr. Elcio Álvares - Entã9_, o grande mérito é qi.Te nos redimensionando perante a comunida_de das nações e peo Ministro Marcílio Marques Moreira, dentro do tempera- rante todos os credores. O Brasil vem acertando, pari passu.
Antes_,_ foi com o Clube de Paris. Agora, com os credores.
mento tfpico da sua personalidade -não é homem de muito
Dentro em pouco, o Senado haverá de homologar ess_es entenfalar, não é homem de muito prometer - , conseguiu um
resultado que, justiça seja feita, está muitõ-além daquilo que dimentos, haverá de aprová-los, para que os__ termos sejam
assinados no exterior.
pretendíamos como o mínimo, porque entendíamos, naquela
E com grande alegria, nobre Senador Elcio Álvares, direi
ocasião, que era o instrumental necessário com o qual deveríaa V. Ex~ que o Brasil, além do acordo com os bancos internamos revestir o nosso _negociador, Pedro Malan, para entrar
em entendimento com os bancos estrangeiros. Logicamente, cionais, se acertou com o governo da França, ao qual deve
o acordo ainda não está acabado. E seria, até ce-rto ponto, 2,7 bilhões de dólares. É o primeiro acordo bilateral depois
do acerto realizado com o Clube de Paris, em fevereiro último.
estultice dizer que o acordo e_stá acabado._Esse acordo, dentro
Em referência ao acordo com os bancos privados, o Secrede quatro semanas, no máximo, virá para o Senado da Repútário-Geral do Clube de Paris, Jean François Cirelli, dísse
blica, em forma de um protocolo, para então a Comissão
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que era um sinal de confiança na política eçon_ómica do Brasil.
Esse sinal de confiança manifestado por uma autoridade inter~
nacional desse porte, indiscutível e indubitavelmente, vem
trazer credibilidade ao nosso País.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Com~ muíloprazé;, 'ouço~
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho~
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho_- A análise que V. Ex•
faz, Senador Hugo Napoleão, é vital para o moinento políticoadministrativo do Brasil. É evidente que essa questão da dívida
externa, como da dívida interna, é salutar. Na verdade, toda
a Nação brasileira torce para que essas soluções resultem bem,
exemplarmente hem. Bem senhor do assunto, porque toca
a essa área internacional com a qual t3nto se identifica a
personalidade do orador, na verdade, essa questão recebe
luzes, neste momento. A dissertação que V~ Ex~ faz é animadora. Queremos que tudo dê certo. Acredito que, em matéria
de dívida externa, não há oposição, não há situação, não
há parte indiferente; o que há é o notável hltúessc nacional,
para que, finalmente, possamos resolver toda essa questão.Diga-se de passagem que o Senado Federal tem sido pródigo
na solidariedade ao Poder Executivo, à me_dida em que, dentro
de suas aptidões, colabora e_ viabiliza as gestões que são adota-das pela Presidência da República, através dos órgãos que
atuam ligados a esse setor. Acredito que a presença de V.
Ex'~'-, na tribuna, dissertativa, contando esses detalhes, é salutar
para o Senado Federal, cuja competência toca tão de perto
e tão intimamente essa questãO. Parabéns pelo pronunciamento que V. E~ faz, neste momento, aqui no Senado Federal, ao mesmo momento cm que nós, todos de Oposição,
de Situação, nós, Senadores_ de todos os Estados, o que queremos_é O sucesso_ absoluto do País, do Brasil, do noss_o Estado,
nessas gestões tão difíceis com Bancos internacionais, sejam
privados, sejam públicos; negociações que atingem outros Estados; negociações que passam pelos difíceis caminhos do sistema financeiro internacional. Parabéns a V. Ex~

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Agradeço a V. Ex•, nobre
Senador Cid Sabóiã. de Carvalho, que é um dos parlamentares
mais destacados do Congresso Nacional, especificamente do
Senado Federal, professor de Direito que o é também, conhecedor profundo das situações de fato vividas pelo Brasil e
que igualmente se preocupa com as suas soluÇões.
Eu queria revelar a V. Ex~ um·a sifufiÇãO cui"iosa.-=:~É que
V. Ex~ fez referência à minha afinidade com problemas internacionaiS. Coincidentemente, tenho meu queridO-pai. Aluí:ZíO
Napoleão, que é diplomata de carreira; meu avô, Edmundo
Quinto Alves, que exerceu a diplomacia, e meu bisavô, Pecegueiro do Amaral, que era Chefe de Gabinete do Barão do
Rio Branco. E eu, em sendo Deputado Federal, pertenci à
Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados
e pertenço, hoje, com muita honra, à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Nunca desejei fazer o concurso para o Instituto Rio Branco, mas Sempre
admirei a carreira: diplomática que exerce um faScínio muito
grande sobre este seu admirador.
O Sr. Cid Sabóia_de Carvalho- Essa estirpe mencionada
por V. Ex~ justifica por laços familiares uma competência
que se deve, no entanto~ à sua própria experiência no exercício
do Governo do seu_ Estado, no exercício dQ _m_andato de Deputado__Federal e pela sua passagem, mais que brilhante, por
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esta Casa. Na verdade, o Senador Hugo Napoleão prima aqui,
sempre que trata de questões internacionais, pela bela fundamentação. Daí_ por que eu dissera, no meu pronunciamento,
que essa área era da competência, do conhecimento_ e da
intimidade _de -V.- Ex~ Nem me reportara evidentemente à
sua estirpe, às pessoas da s_ua famfiia que são igualmente
notáve.is, especificamente riC:sse campo. Então, V. Ex~ t~;::rn
uma competêncta nesse campo. Então, V. E~ tem uma competência por herança e por vivência ·própria.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito obrigado; o aparte
de V. Exame dehtâ profUndamente sensibilizado, e eu dêvo,
naturalmente, dizer que nutro afeto e afeição pelos assuntos
internacionais, até por uma questão· e não de osmose~ pelo
menos de anceStralidade.
·O Sr. Jos(Richft- Permite V. EX• üm aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ouço, com muito prazer
o·nobre Senador José Richa.
O Sr. José Richa - Senador Hugo Napoleão, gostaria
de cumprimentá-lo pela oportunidade do seu discurso, trazendo um tema tãó _a.tual e tão importante nesta hora para o
BraSil. Realmeóte; o acordo da dívida era uma questão que
vinba há_ praticamente uma década perturbando a concen~raçã_o que todos nós devíamos faZer' a respeito· dos nossos
prOblemas internOs. -Não é pelo volUme- qUe a dívida extei'na
nos· assustava. Eu até dizia, há poucos instantes, da tribuna,
que comparada com o PIB brasileiro a nossa dívida externa
é cOisa pequena. Entretanto, ela foi. por razões políticas,
agravando a nossa situação interna; tim problema que praticamente_ não deveria acontecer, acabou acontecendo. E eu alio
à questão da dívida externa, junto cOm a dívida interna, o
déficit público, perque ele cresce à medida que o Brasil, por
falta de um adequado equacionamento da dívida externa e
da dívida interna, tem encargos financeiros dessas du~~ dívidas, que impediam que nós equilibrássemos a nossa situação
fi.s.caJ; e isso gerava condições quase que impossível de combate à inflação.
Eu dizia também que antes desses problemas, que afligiam· a nossa e_conomia, configurarem uma crise económica,
eles configuravam uma crise polúica. Veja V. Ex\ nós não
pagamos a nossa dívida; entretanto, um simples acordo da
dívida causou um alívio na tensão internacional, que nos propiCiará condições favoráveis;- um dos pontos dessa dificuldade
económica já está equaciOnado. Resta agora, _com o equacionamento deste, (Jue sem dúvida era o prirrieiro que tinha
que ser enfientado, resta agora equacionarmos o problema
da nossa dívida interna, que__ tem muito mais um componente
político do que econômko. porque tudo gira em torno de
credibilidade, e credibilidade não é U!fl componente ecom~
mico; ele passa a ser um problema qUe pfessiona a questão
econômica. Mas, ele é um componente político. Equacionada
a dívida externa, feito o acordo, causa um tamanho alívio
interno, que nós podemos agora nos debruçar sobre as questões internas e, quem sabe, já equaciànar politicamente também a questão da dívida interna.
Com isto está praticamente reSolvido o déficit público.
Desde o último ano do Governo Sarney-. eu dizia ainda há
pouCos instantes, que não há déficit primário, pelo contrário,
há um superávit primário em termos de orçamento~ o que
aumentava, o que causava realmente o déficit eram os encarw
gos da dívida. Então, com isto, criam-se as condições concretas, reais, para um COfObate cfetivo, vigoroso, à inflação. Essas
questões, que são eminentemente_ políticas, fazem com que
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.nós prestamos mais .a.tenção .e. refljtamos a ~~speito d~ _busca
dos remédios adequados para a doença c.orre.t"lmente di;::tgnosticada. Eu acredito muito que, sendo os males políticos~ a
busca de remédios políticos é o caminho corxeto. A dívida
externa independia das.reformas políticas qUe nós precisamos
fazer. Mas, evidentemente, .o.e_quacionamento dela cria condições para agora, com mais t(anqüilidade, pensarmos nas refor-

mas políticas. V.

Ex~

traz, nesta tarde, ao .del?ate um

a~sunto

bastante oportuno. Eu não diria que a negociãçáO da .dívida
foi em condições excepcionais. Foi, no momento, o máximo
que o Brasil poderia obter. depois de ter cometido tantos
desacertos na negociaç_ão da dívid_a: Psse _é .~m mérito qUe
indiscutivelmente deve ser creditado ao. Governo do Presidente Collor, não se pode deixaf de reconhecer iSso: ~ua
Excelência teve_ habilidade política para condUzir politicamente a negociação e acabar chegando a um acerto que, s~ _não
foi excepcional, era _o melhor que o Brasil, na atual circunstância-, poderia obter: Isto foi um alívio. Daqui para fre_nte,
podemos retomar o equacionamento das questões internas.
Qu-eír_a Deus que debelemos este mal ~róliico no Brasil_que
é a inflação, que tanto tem corroído o salário do trab~Jhador
e tanto tem impedido a retomada do crescimento da econo~_ia,
que vai, em última·an:álise, ser o _fator d_ecisivo na soluç~o
dos nossos problemas. Quero cumprimentá-lo pela oportunidade e pelo talento com que V. Ex• aborda a questão, permitindo-nos dis.cutir um tema que não é muitO popular, mas
que a Nação, tem por intuição. tem corisci'êilcia de_ s~r realmente um assunto muito importante. É o priinerro passó para
a solução dos problemas.e. a retomada, sobretud_o.,_do_ cx:~sci
mento, gerando renda, receita e, conseqüentemente, dando
condições para que, através de mais empregos e melhores
salários, a renda possa ser melhor distribuída. Cumprimento
V. Ex~ por esse btilhante discurso que vem fazendo.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Extremamente valiosas
a colaboração e a contribuição trazidas por V: EX~ ao meu
modesto pronunciamento. Homem experiente que é. V. Ex~
situou bem: os problemas se interrelacionam. Não se_ pode
dizer que o acordo da dívida irá solucionar, de_ u_ma maneira
completa, total, definitiva, cabal e peremptória, todas as situações ou todo o arcabouço das questões brasileiras. Ele é u111
grande impulso para a resolução desses problemas, pois contribuirá para o surgimento de mais emprego-s; (alicitará a qUeda
da inflação, dará credibilidade, viabilizará mais_ rec~,J.rsos a
serem investidos no nosso_País.
. __
_ __ .
DC uma maneir_a geral, problemas económícOS~- soCiais
políticos se interrelacionam.__ O Xaís, é um só~-que deSejamos
forte. próspero e, se possível, com a população feliz e sofrendo
muito menos do que vem nos últimos anos. Muito grato,
eminente Senador José Richf!..
O Sr. Ronan Tito- Permite-me V.

Ex~ utn aparte?
O SR- HUGO NAPOLEÃO -Com m~ito prazer, ouço
V. EX", õ.obre SeriadOr.
·

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, V. Ex~. sem dúvida
nenhuma, com a proficiência de sempre, aborda um assunto
de magna importância c Um assunto do momento. D.epois
de passarmos em alguns ves_tibulares: primeiro, a negociação
que foi da inadimplência; segundo, a negociação que foi d?s
juros vincendos; terceiro, a negociação com o Clube de Pans,
agora, finalmente, estamos na negociação para o estoque da
dívida com os bancos particulares.

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Exato.
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b Sr. Ronan Tito - Gostaria de voltar um pouco ao
:qUe -.d~s.s~ o: Sen,a,dof ,J9sé R;iCha: .o: ?r~s~l viye ~~ita:s-ve~es
de afirmações bombástica$, ç:qmÇ>, pÇ>~ ex~rilplo, a de que
tem a maior dívida do mundo. O SrasU .~unca te~e ~ ,It].alor
díVida do mundo, sejã ~_efitte:TI}los perceilttia1s do s~u PIB,
d:i sua renda.- per capita, seja em termos nominàis: A _major
dívida do mundo, sem dúvida nenhuq~.a,_é_a dos Estaj:]QS Uni_dos da América do Norte, em temios riorrtinaís~ Em têr"mos
de Produto Interno_.Bnito, a -nOSsa díVida, se OOrilpar"adã à
da Argentina, do México _e de outros países, é uma brincadei·
rinh~. Quando se faz um tabu, quando se cria em torno d~sse
. is.sUrito_u;rQ.~ Ceri~ t:nística, então; ele ?6meça ~ t~r um cá:ráter
. eniOcional., e, vejam_, é u,m.à cofsã-etjlínep!emerit~ ecç~qriü,ca.
E foi aí qUe a.cois_a de,sanclQL\. NtJrp. de,t~rrqin~dC? rriqrvet!to,
vimos correntes expressivas da população brapi_leira.----; se Q.ão
nu"mericalnente expressiVas, eu diria atuantemente expressiva
-· diZ.érein que nãO podíamos pagar essa dívida, estava paga
e_s_sa díyida etc. Vou_f!ca~ um pouco neste raciocínio: quando
não se quer pagar uma dívida, a primeira coisa que devemos
dizer é que queremos pagar a dívida. fui en:tpresário durante
~ri:tuito_s anos e sei_ que, quando não se quer pagar um banco,
·a prim'eira ·cois'a é procui'ar o b~nco" e dizet-lhe que nãO está
_podendo pagar e que quer estudar com e_Ie um rescalonamento. O que fizemos? Não queríamos pagar e_ dizíamos que
não íamos pagar. Tive oportunidade, no plenário do Congresso NaciOnal, na visita dO Presidente_ George Bush, de
denunciar um fato iriusitado, um fato" terríVel: estávamos fa·
zendo uma transfusáo de -sãllgue às avessas. Tínham~s si_do
atropelado.s pelo Primeiro Mundo e nós, _·Teicefro · ~undo,
estávamos fazendo uma transfusão de_ sangue do.atropelado
para o motorista que atropelou. E remetemos,. na dj!ç~da
de 80, na fatídica década de 80, 91 bilhões e 200 milhões
de dólares, líquidos, para as econoinias centrais, Coin urh"discurso barroco, rocoçó, \lltr!3-passado, estúpido: "Não q,uere~
mos pagar a dívida". Quando falamos que não queremos pagar
a dívida, sabe o· que acontece? Aume.Q.t~ o spread, que é
~ftaxa de risco entre a captação e o reemprego do dinheiro;
aumenta o seguro da dívida, e fogem os emprestadores. O
que acontece? _pá no. que d_e_u_. F_icamos dez anos dizerido:
"Não vamos_ pagar a dívida". Fomos quem mais pagou dívida
no mundo, com essa estupidez e com esse d~sc~,J.rso.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - É verdadeiramente incrível.

O Sr. Ronan Tito- É incrível. E a nossa dívida aumentou
sUb-stancialmente._ Por quê? Porque o ônus da dívida aumentou, na medida em que nos propusemos, à época, a ser caloteiros. Desgraçadamente, esse_ é_ o fato. N_o. momentq em que
dissemos: "Vamos arcar com a dívida.", a dívida passçm a
diminuir de valor e .de importância. De_ importância porque.
sinceramente, na hora em que acabarmos de referendar isso
aqui no Senado. e que o Dr. Pedro Malan, com a._su.a equípe,
for_ lá trocar papagaios, contratos etc., viramos uma página.
Aquela dívida vencida passa a ser viilcenda e, da maneira
como foi negociada, na securitização, com bón_us_ norte-americanos, dentro de dois anos, não estaremos devendo nada
a bancos particulares, a nãõ ser os juros. E foi ·tratada, eu
diria, com bastante competência. Disse muito bem o Senador
José Richa: não é o melhor acordo. Eu diria: é o ·m-elhor
acordo que já se teve até hoje em termos inteiiiãCíOO.áiS~ melhor do que o do México, melhor do que o da Argentina,
melhor do que o dos outros países; mas não era o que queríamos - queríamos era dar o calote, não é? Quando se fala
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Quero apenas situar que fOlgo com as palavras do ilustre
em acordo, temos que caminhar para o possível. Então veja,
Semidor J~.onat:J. Ti~o. que, de uma maneira abalizada, con~re
Senador, a importância de virarmos esSa pãgina. É f7Stul~ice
tci, fez uma abordagem esplêndida, magnífica, sobre a situap7nsarmos que, TésOlvendo .t;-rri pfóbleina iràve, res?lvemos
ção, olhada do ângulo mais imparcial.
'
todos os problemas. Um_ pats com a nossa pupulaçao, com
O Senador Ronan Tito, devo dizer- os Srs. Seriadores
o no~o PIB e cQm a complexidade que tem·a nossá.econorriia
J?riina__ p~~a_ grandeia ~e _ge~to_s e' atitud_es,
. não resolve um próblerna com uma solução, cóth 'duà._S SoluÇóes '_todos" sab~-Il?
e_. está, mais uma-vez, não Obstante a sua postura de oposicioou com dez soluções. É Um_ caleidoscópio- e de gr.anOes problenista, combatiVo ·que é, reconhecendo que este acordo da
mas, porque ó Pais é -grande, _o PIB -é grande, a população
dívida representará um passo à frente, um alívio incoméen-é grande, a extensão territorial é grande. Mas yarpo_s •. pelos
sUrável nas dimensões do nosso País.
menos, virar essa página, que apaixonou mtiifo o debate daMuito obrigado a V. Ex~ ·
queles que, segundo Gustav Boon descobriram que· agradam
mais o povo estimulando a sua paixão· dó que resolv-endo
... Concluo, S~.-. Presidente, dizendo que a revista Veja, a
os seus problemas. Nós,' V. :Ex~ e eu - pe-rmitawrite deixar
que fiz referência, diz que o acordO com os bancos 'internaw
a modéstia de parte - que queremos ajudar a resoive~:·os ·.~ionais, co~.<? .F~I e o Clube de,Paris anexouno..,_amente
pÍ'oblefnas dO noSso poVO, iremos atiçar paixões? Sou testeriluw
o Brasil ao sistema financeiro lntern~cional e abriu caminho
nha da vontade de V. Ex~ de querer sempre resolver os ptoblew : par~ um períOdo de melhor entendimento com o cartel de
mas. Modestamente, sempre me coloqUei, ·na- O'pOSiÇão 'ou
credores.
_.
como apoio- ao Governó, querendo resolver oS problemas. '
Deve-se expandir a produção, reduzir o desemprego, amVamos subtrair uma página de paixão e vamos começar a
pliar os salá'rios, contribuir para elirilinar o déficit público
conversas em termos frios e razoáveis. E, nesse momento, .. e a melhoria no atendimento à -,eduçação, saúde, habitação,
.o que é que vai acontecer? O que aconteceu n_o âia em que
viabilizar melhores padrões de vida .
.com o objetivó
. : O aC:i>rdo_ não _é o fim de uma jornada, é o início de
fizemos a negociaÇão da inadimplência, ertl,Ci.U:e tive o p'rivilégio' e o trabalho de ter sido' o seu relatOr. Le-nibro~rne 'de
uma nova e fru.tífera etapa. Ajustes serão necessários._ Não
que o Senador Eduardo S':'-Plicy, do PT; disSe:' se' fizermos
se_ pode dizer agora que o sol já raiOu_. N3o! A noite tcrniinOu.
esse acordo, v~mos e.stourar, com o n.os-s.o·fluxo de caixa e .Todavia, os arrebóis da aurora t.ingem os céus. Nós~ brasileiros, já podémos sorrir com fund~da,s.esperanças.
não vamos conseguir pagar e· nem· manter um Inínirnó,' que
Muito obdg~qo. (Muito bem! Palmas.)
são três meses de importação. Com'o econOmista póS-gradua(O orador é comprimentado.)
do, chegou a impressionar a inipreris·a·, tàritO qUe a· imprensa
deixou de publicar o trabalho da CorriiSsãO, o trabalho do
-O SR. PRESIDENTE (Francisco·Rollemberg)- Nada
Relator! o acordo internacional e só publicou ess_a assertiva.
mais havendo a tratar, a Presidé:ncia :vai encerrar os trabalhos.
l';tlo entanto, a profecia do Senador Eduardo Suplicy não se · deseignando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
concretizou-. -Ao contrário, o ·Brasil nunca teve uma reServa
cambial tão .alta em toda a sua história depOis que àssUmiu
suas dívidas e disse_ quê iria pagar. P9r quê? Po~que revti:rteu
ORDEM DO DIA
o fluxo. A comunidade internacional vqltou_ a conceituar o
Brasil como um país sério, um pafs que honrá se_us torttpro-lmissos, confiável para receber investimentos. Hoje, felizmenPROJETO DE LEI DA CÂMARA
teve em toda a sua história. Espero sinceramente que Seja
N• 65, DE 1992
brevemente superada, a partir do momento cm que assinarmos
o convênio com·a-banca particular do estoque da dívida. Nesse
(Em regime de urgência~- tiós termos do art. 336; c; do
caso, teremos reservas bem maiores e suficienteS para reverter- - Regimento Interno.)
mos não só o fluxo, mas· também a situação dessa san-gria
Discussão, ·effi-tur-no único, do Projeto de Lei da Câmara
cruel do atropelado para o atropelador. Parabenizo V. Ex~
n' 65, de 1992 (n' 11/91, na Casa de origem), de iniciativa
como o _Presidente do seu Partido, que traz um assunto aqui
do Presidente da República, que dispõe sobre a regulamenque não é pattidário. Certa vez, na Comissão de Assuntos
tação dos dispositivos constitucionais relativos à Reforma
Económicos, disse que, quando se discute a questão da dívida
Agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição
externa, não temos Sit11ação e OpOsição, mas· ·apenas duas
Federal. (Dependendo de Parecer.)
posições: a situaçãõ brasileira e a situação dos credores interw
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está
nacionais. V. EX" coloca muito bem, como presidente do PFL,
encerrada
a sessão.
essa situação. Entendo que não só o discurso de V. Ex• é
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 5 minutos.)
importante, mas também toda a nossa posição, a posição de
V. Ex~, que tem sido a posição da maioria deste Plenário,
vai passar a contagiar a população brasileira para que supereCONSELHO DE SUPERVISÃO DO CEGRAF
mos essa página mais emocional do que verdadeiramente pro174' REUNIÃO
blemática para o nosso País. Parabéns a V. Ex~ pela coragem,
pela percuciência Com que abOrda essétema.
Às onze horas do dia vinte e_ sete de maio de um mil
novecentos e noventa e dois, na sala de reunião da PrimeiraSecretaria, erri stia centésima septuagésima quarta reunião,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Nobre
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Senador Dirceu
orador, lembro a V. Ex~. que já ultrapassamos o tempo da
Carneiro, Primeiro-Secretário e Presidente do Conselho de
prorrogação.
Supervisão e as presenças dos Conselheiros Mendes Canale,
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Vou concluir, Sr. PresiJosé Ribamar Mourão, Rubem Amoresi e Agaciel da Silv?
__ Maia. O Senhor _Presidente abriu a reuniâo determinand
dente.
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a leitura da Ata da Reunião ante_rior, que foi lida e aprovada.

Da pauta de reunião consta o Processo 11~ 305!92, que dispõe
sobre a Concorrência no 1192, para aquisição de" papéis pàra
impressão. O Relator, COnSeUieiro Rubem Amoresi, em subs~
tancioso parecer, à vista do que consta no Processo. opina
pela legalidade da aquisição e por sua aprovação pelo Conse.:.
lho.. O Sr. Presidente coloca o parecer em discussão e votação

sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais h~ven~

.Nlh? de 1992

do a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião
e eu, _Valdeque Vaz, Secretário, lavrei a presente Ata que,

ctep-DiS de lida e aprovada será assinada por todos os pre_sentes.
-Brasília, 17 de maio de 19-92:-- seria&n Dirceu~Carnelro,
Presidente -José Ribamar Mourão, Conselheiro - Meodes
_q~o~!~,__ ÇO!JS~!!J.eiro -Rubem Amoresi, Conselheíro- Aga~
d31 da Silva Maia, Conselheiro.
_

